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J’ai réuni les maîtres et leur ai dit : ne vous y

trompez pas; je vous ai confié les enfants des

hommes non pour peser plus tard la somme de

leurs connaissances, mais pour me réjouir plus

tard de la qualité de leur ascension.

Antoine de Saint-Exupéry
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Αντί προλόγου

Με την ιδιότητα της Σχολικής Συμβούλου καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στην
περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα
με τίτλο «Εκπόνηση διδακτικών Σχεδίων μαθήματος σύμφωνα με τα Νέα
Προγράμματα Σπουδών και το Νέο Σχολείο». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην
Καβάλα το διάστημα Νοέμβριος 2012 –Μάρτιος 2013.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν διάρκειας διακοσίων (200) ωρών και
υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της Συνδυαστικής Μάθησης, δηλαδή περιελάμβανε
σεμινάρια δια ζώσης διδασκαλίας διάρκειας 42 ωρών και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση διάρκειας 158 ωρών.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού  οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής
Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημιούργησαν
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση με στόχο να το
μοιραστούν με άλλους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος ήταν:

α) Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα   διδακτικής με
προτάσεις οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας και υλοποίησης διδακτικών
Σχεδίων μαθήματος.

 β) Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο όπως και για το Νέο
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και το ρόλο τους μέσα σε αυτό.

γ) Η παρουσίαση και ανάλυση των εξελίξεων και των αλλαγών που οδηγούν στην
ανάγκη εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών.

δ) Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το διδακτικό υλικό εκπονήθηκε δίνοντας έμφαση:

· Στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που επιτρέπουν στους μαθητές να
αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να γίνουν ολοκληρωμένοι
πολίτες με πολύπλευρη και καλλιεργημένη προσωπικότητα.

· Στις νέες τεχνολογίες και στη χρησιμοποίηση  του διαδικτύου, όχι μόνο για
διδακτική χρήση αλλά και ως εργαλείο αυτοβελτίωσης των ίδιων των
εκπαιδευτικών.

·  Στην αξιοποίηση αυθεντικού υλικού έντυπου και ψηφιακού
· Στην διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
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· Στις τεχνικές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου
· Στην αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά και του

εκπαιδευτικού και των μαθητών.
·  Στην απόκτηση από τους εκπαιδευτικούς εκείνων των γνώσεων και

ικανοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται
προβλήματα και ιδιαιτερότητες κατά την συνεργασία τους με τους μαθητές.

Μαυρομμάτη Ευφημία

Σχολική Σύμβουλος
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Μακρυπούλια Σταματούλα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: Αγάπη (Amour)

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική γλώσσα

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Α/θμια

Τάξη: ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού

Διάρκεια: Το παρόν φύλλο εργασίας έχει προβλεφθεί για δύο διδακτικές ώρες αλλά

κατά την εφαρμογή του στην τάξη διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες. Η τελευταία

δραστηριότητα που αφορά το mini-project ξεκίνησε με αφορμή το θέμα της αγάπης

που διδάχθηκαν οι μαθητές και ολοκληρώθηκε σε 2 εβδομάδες (4 διδακτικές ώρες:

στο εργαστήριο πληροφορικής (3) και στην τάξη (1) αφιερώθηκαν εκ νέου για να

ολοκληρωθεί η προτεινόμενη ομαδική εργασία).

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος Project (Project Based

Learning, Ερευνητική Εργασία):

(ως ευαισθητοποίηση των μαθητών να ενεργούν σαν μικροί ερευνητές, να

συνεργάζονται στις ομάδες τους,  να προβάλλει η μία ομάδα στην άλλη τα στοιχεία

που έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί, από κοινού απόφαση για την εμφάνιση του

τελικού προίόντος). Το τελικό προιόν θα αναρτηθεί στο site του 3ου Δ.Σ. Δράμας και

αφορά το τμήμα της ΣΤ1 τάξης. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο παρόν

φύλλο εργασίας έγιναν και με τα υπόλοιπα σχολεία ως εμπλουτισμός της διδακτικής

μεθόδου.

Γενικοί διδακτικοί στόχοι:

 Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν επικοινωνιακή και διαπολιτισμική

ικανότητα.

 Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται σε δυάδες και ομάδες.

 Οι μαθητές μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά στην εκμάθηση της ξένης

γλώσσας.

 Προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της

πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών

δεξιοτήτων των μαθητών.

 Καλλιεργείται ο προφορικός και ο γραπτός λόγος ώστε οι μαθητές να είναι

ικανοί να προσλαμβάνουν και να αξιοποιούν κάθε είδους πληροφορία, γνώση

και άποψη (προφορική και γραπτή).
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 Ολιστική και παιγνιώδης προσέγγιση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας στο

δημοτικό

Ειδικοί Διδακτικοί στόχοι
Γλωσσικά

Λεξιλόγιο: η οικογένεια, τα ζώα, συναισθήματα, χειρονομίες με τις οποίες

εκφράζουμε την αγάπη μας.

Γραμματική: ρήματα πρώτης συζυγίας στον ενικό και πληθυντικό αριθμό

(π.χ.aimer, adorer, penser), σε οριστική και προστακτική, ρήματα dire, offrir, être,

avoir, vouloir στον ενικό αριθμό οριστικό και αόριστο άρθρο, κτητικά επίθετα,

προσωπικές αντωνυμίες ως έμμεσο αντικείμενο, επίθετα (petit, grand, gros), άρνηση

(ne…pas), αλφαβήτα, ερωτήσεις-απαντήσεις.

Φωνητική-Φωνολογία: επιτονισμός που ανεβαίνει στα γαλλικά για τις προτάσεις με

ερωτηματικό και θαυμαστικό, επιτονισμός που κατεβαίνει στα γαλλικά για τις

προτάσεις με τελεία,  οι χαρακτηριστικοί ήχοι της γαλλικής γλώσσας,  π.χ.  [ž]  (je,

jour), [š] (chocolats), [œ] (fleur, cœur), [ű] (tu), [wa] (toi)

Κοινωνιογλωσσικά

Γλωσσικό ύφος: που δείχνει οικειότητα (mamie, papy)

Κανόνες ευγένειας: απευθύνουμε ένα μήνυμα σε β’πληθυντικό πρόσωπο αν το

άτομο στο οποίο απευθυνόμαστε δεν το γνωρίζουμε καλά.

Γλωσσικές πράξεις.

Πράξεις που μας βοηθούν να εκφράσουμε την αγάπη μας, να αναφέρουμε τις

βασικές πληροφορίες αναφορικά με ένα έργο τέχνης (πίνακας ζωγραφικής,

παράγραφος, βίντεο-ταινία)

Πράξεις σχετικές με τη δομή του λόγου: συντάσσουμε απλές προτάσεις που

αποτελούν μέρος της παρουσίασης σε power-point (μίνι-προτζεκτ) και τις συνδέουμε

νοηματικά με απλούς συνδέσμους όπως: et, donc, car, parce que, mais.

Διαμόρφωση προσωπικότητας των μαθητών.

Αναπτύσσουμε τον συναισθηματικό τους κόσμο γιατί τους μαθαίνουμε ότι είναι καλό

να εκφράζουμε την αγάπη μας καθημερινά (όχι μόνο λόγω της επίσημης γιορτής της

αγάπης, 13 Φεβρουαρίου για ορθόδοξους και 14 Φεβρουαρίου για καθολικούς) στα

αγαπημένα μας πρόσωπα (γονείς, αδέλφια, συγγενείς, φίλοι) με διάφορους τρόπους

(αρκεί και μόνο η φράση Σ’  αγαπώ)  ,  μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε για την αγάπη

(παραδείγματα αγάπης από ζευγάρια που συναντούν εμπόδια), καλλιεργούμε
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περιβαλλοντική συνείδηση αφού ενημερωνόμαστε για τους παράνομους τρόπους

ψαρέματος που εμποδίζουν την αναπαραγωγή των ψαριών (ιδιαίτερα για μαθητές

που κατοικούν σε παραθαλάσσιες περιοχές)

Παιγνιώδης διάσταση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Ανταγωνισμός μεταξύ ομάδων (δραστηριότητα 1.3) με σκοπό να κερδίσουν

αυτοκόλλητα σε σχήμα καρδιάς, αφομοίωση του λεξιλογίου με δραστηριότητα στον

Η/Υ (δραστηριότητα 1.4. hot potatoes), τραγούδι αγάπης που μαθαίνουν για να το

πουν στα αγαπημένα πρόσωπα συνοδευόμενο από παραγλωσσικά στοιχεία

(δραστηριότητα 1.8.), κατασκευή απλής κάρτας (δραστηριότητα 1.7.γ), σύνδεση 4

κομματιών κλασσικής μουσικής με συναίσθημα που ενεργοποιεί τη φαντασία

(δραστηριότητα 2.2) χιουμοριστικό βίντεο και ενεργοποίηση της φαντασίας τους για

το τι θα μπορούσαν να λένε οι πρωταγωνιστές – δραματοποίηση (δραστηριότητα

2.3.β), δημιουργικότητα των παιδιών που διαφαίνεται στο mini-project

(δραστηριότητα 2.5)- δημιουργία φράσεων με διάφορες γραμματοσειρές, κολλάζ,

ηχογράφηση, εικόνες ή σκίτσα των παιδιών σχετικές με το θέμα, ηχογράφηση των

παιδιών. Αφυπνίζονται η δημιουργικότητα, οι καλλιτεχνικές δεξιότητες των παιδιών.

Διαδικασία αυτονόμησης των μαθητών.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση Η/Υ (ιστοεξερεύνηση, επεξεργασία της

εργασίας του  mini-project σε λογισμικό Power-Point) ώστε να γίνει ένας <μικρός

ερευνητής> με επάρκεια στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωθούμε τα παιδιά σε

μια καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση, τους μαθαίνουμε το εργαλείο του ηλεκτρονικού

λεξικού της google, εξοικειώνονται με τη δημιουργία παρουσίασης (αντιγραφή-

επικόλληση, δακτυλογράφηση, εφφέ, εισαγωγή ήχου…), μαθαίνουν πώς να κάνουν

υποτιτλισμό σε ένα βίντεο, μαθαίνουν πώς να ηχογραφούν τη φωνή τους.

Χρησιμοποιούν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (λεξικά, άρθρα) σε διαφορετικές

γλώσσες, ώστε να αναζητούν πληροφορίες, ιδέες και απόψεις για ποικίλα θέματα,

που άπτονται και άλλων γνωστικών αντικειμένων.

Οι μαθητές αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους

επιτρέπουν να επιλέγουν, να συλλέγουν, να ταξινομούν, να επεξεργάζονται, να

διασταυρώνουν και να μεταβιβάζουν πληροφορίες.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές επικοινωνίας με στόχο να επικοινωνούν

ικανοποιητικά, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν καλά την ξένη γλώσσα.
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Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση για να αναφέρουν συνοπτικά το νόημα

μιας παραγράφου στα ελληνικά.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία μέσα στο

πλαίσιο κοινωνικόπολιτισμικών πρακτικών με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία.

Πολιτισμικά.

Οι μαθητές μαθαίνουν για την αγάπη μέσα από διάφορες μορφές τέχνης

(ζωγραφική, κλασσική μουσική, λογοτεχνία, ταινία, τραγούδι)

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα που επιτρέπουν, πέραν της κατάκτησης της

δομής της ξένης γλώσσας, και την προσέγγιση και της αισθητικής της διάστασης.

Διαπολιτισμικά.

Γίνεται προσέγγιση διαπολιτισμικών αξιών μέσα από έργα τέχνης, παρουσιάζεται η

αλληλεπίδραση πολιτισμών και γλωσσών (αφύπνιση στις γλώσσες, δραστηριότητα

1.6.- το σ’ αγαπώ σε διάφορες γλώσσες), αναφορά στον Γάλλο φιλόσοφο Réné

Descartes και τον Απόστολο Παύλο ως προσωπικότητες που είπαν σημαντικά

πράγματα από τα οποία εμπνευστήκαμε τη δραστηριότητα 1.7.α)

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

Το παρόν διδακτικό σενάριο χωρίζεται σε δύο μέρη: α) η αγάπη για την οικογένεια
και τους φίλους και β) η ρομαντική αγάπη. Οι δραστηριότητες που προτείνονται
λειτουργούν συμπληρωματικά στη διδακτική μέθοδο (Copains-Copines 1, ed. Trait-
d’union) με στόχο τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις για να
εκφραστούν, να δράσουν.

Το μάθημα αποτελείται από δραστηριότητες ατομικές, δυαδικές και ομαδικές.
Αξιοποιεί τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, την ετεροαξιολόγηση,
αυτοαξιολόγηση (τι έχω μάθει να κάνω ως μαθητής) γι’αυτό και το τελικό παραδοτέο
έχει αντιγραφεί σε CD  για κάθε μαθητή που συμμετείχε στο project   και αποτελεί
μέρος του Ντοσιέ του Ευρωπαϊκού  Portfolio Γλωσσών για τους μαθητές δημοτικού.

1ο μέρος: Η αγάπη προς την οικογένεια και τους φίλους μας.

1. Σύνολο της τάξης- εισαγωγή στο θέμα: συνδέουμε την υπάρχουσα γνώση με

την καινούργια γνώση: παρουσίαση σε power-point (ή flash cards) εικόνων

που συνοδεύονται από λέξεις που οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί (οικογένεια,

προτιμήσεις, αντικείμενα που προσφέρουμε με αφορμή μία γιορτή) και με μία

μαργαρίτα δείχνει τα στάδια της αγάπης. Δημιουργούμε προσδοκία με την



14

παρακολούθηση του video

(http://www.youtube.com/watch?v=VqybcKYUbyw).

 Οι μαθητές συμπληρώνουν τις λέξεις στα κενά (οπτικοακουστική κατανόηση),

απαντούν προφορικά στις ερωτήσεις του Σνούπυ.

2. Σύνολο της τάξης- βιωματική μάθηση: ο καθηγητής δείχνει στο power-point

μηνύματα που εκδηλώνουν την αγάπη, διαβάζει δυνατά την κάθε πρόταση

και με μίμηση, σύνδεση με άλλες λέξεις καθώς και με εικόνες που συνοδεύουν

την παρουσίαση εξηγεί το περιεχόμενο του μηνύματος. Στη συνέχεια

ξαναδιαβάζει την πρόταση και οι μαθητές καλούνται σε προφορική

αναπαραγωγή της πρότασης που έχει η διαφάνεια. Η νέα γνώση αφορά τους

συνδέσμους car, parce que, juste που η ύπαρξή τους στη πρόταση

εξηγούνται με χειρονομία.

3. Ομαδική εργασία-εμπέδωση λεξιλογίου που περιέχουν οι κάρτες: οι μαθητές

χωρίζονται σε ομάδες (ανάλογα με το χρώμα της καραμέλας που έτυχαν),

κάθε ομάδα έχει παίρνει ένα κουτί που περιέχει μία από τις κάρτες που τους

εξήγησε προηγουμένως ο καθηγητής και πρέπει να διαβάσουν το

περιεχόμενο και να συμπληρώσουν τον προτεινόμενο πίνακα (quoi : δεκτή

είναι και η απάντηση carte ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον αδύναμο

μαθητή να συμβάλλει στην ομάδα, pourquoi: να βρουν τον λόγο για τον οποίο

γράφτηκε αυτό το μήνυμα). Όλες οι κάρτες πρέπει να περάσουν από όλες τις

ομάδες και κερδίζει αυτοκόλλητα σε σχήμα καρδιάς η ομάδα που θα τελειώσει

πρώτη (κίνητρο για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα γρήγορα, αλλά τελικά

θα δώσουμε αυτοκόλλητα σε όλες τις ομάδες ως επιβράβευση για την

προσπάθειά τους.)

4. Ατομική άσκηση-εμπέδωση λεξιλογίου: αντιστοίχιση στη φωτοτυπία ή στο hot

potatoes (σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και

οι μαθητές έχουν την αίσθηση ότι παίζουν στον Η/Υ).

5. Σύνολο της τάξης- έμφαση στη γλώσσα του σώματος και τη μη λεκτική

επικοινωνία, κατανόηση προφορικού λόγου: ο καθηγητής τραγουδά ένα

τραγούδι που περιέχει λέξεις που ήδη διδάχθηκαν και κάνει και ανάλογες

χειρονομίες (ειδικά τη φράση je t’aime τη δείχνει με την ελληνική νοηματική

γλώσσα). Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε ποιους απευθύνεται το

τραγούδι και ποια φράση αγάπης επαναλαμβάνεται.

http://www.youtube.com/watch?v=VqybcKYUbyw
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6. Δυαδική εργασία- διαπολιτισμική προσέγγιση- αφύπνιση στις γλώσσες: αφού

επισκεφθούν το ηλεκτρονικό λεξικό της google αναζητούν πώς είναι το σ’

αγαπώ στις προτεινόμενες γλώσσες (οι γλώσσες διαφοροποιούνται ανάλογα

με τους μαθητές μας με σκοπό να νιώσουν οι αλλοδαποί μαθητές μας ότι

εντάσσονται στη μικρο-κοινωνία της τάξης) και στη συνέχεια εντοπίζουν ποιες

γλώσσες είναι ηχητικά πιο κοντά με τα γαλλικά έχοντας ως παράδειγμα τη

φράση je t’aime. Αυτό μας δίνει την αφορμή να τους αναφέρουμε ότι

μαθαίνοντας γαλλικά μπορούν να μάθουν πιο εύκολα ιταλικά και ισπανικά.

7. Ατομική εργασία (για το σπίτι)- επανάληψη γραμματικού φαινομένου: α) οι

μαθητές συμπληρώνουν τον σωστό τύπο του ρήματος και ταυτόχρονα

μαθαίνουν για μεγάλες προσωπικότητες (Descartes, Απόστολος Παύλος) β)

καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση με στόχο την αυτονομία των μαθητών και την

διεύρυνση του πνευματικού τους ορίζοντα: επισκέπτονται προτεινόμενη

ιστοσελίδα (https://el.wikiquote.org/wiki) και σημειώνουν όνομα και φράση

αγάπης, γ) καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση- αναπαραγωγή γραπτού λόγου

και δημιουργικότητα κατασκευής κάρτας: οι μαθητές επισκέπτονται

προτεινόμενη ιστοσελίδα (http://www.poesies.biz/poesie-613-

Petit_Valentin.html), αντιγράφουν το ποίημα στην κάρτα που έχουν ήδη

κατασκευάσει με σκοπό να τη δώσουν στους γονείς τους(ή γιαγιά,  παππού)

ως δώρο με αφορμή την ημέρα της αγάπης.

8. Σύνολο της τάξης- τραγούδι από τους μαθητές: ανάπτυξη συναισθηματικού

τους κόσμου, έκφραση, εκτόνωση: οι μαθητές σηκώνονται όρθιοι σε κύκλο

έχοντας τα λόγια του τραγουδιού στη φωτοτυπία. Ο καθηγητής διαβάζει έναν

στίχο και τον επαναλαμβάνουν στη συνέχεια ο καθηγητής τραγουδά το

τραγούδι και οι μαθητές τον μιμούνται. Σκοπός είναι να καταλάβουν τον

ρυθμό του τραγουδιού ώστε αφού μελετήσουν τους στίχους στο σπίτι να πουν

το τραγούδι στους γονείς τους δίνοντάς τους και την καρτούλα που έφτιαξαν.

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας ο καθηγητής προσφέρει στους μαθητές τους

από ένα σοκολατάκι σε σχήμα καρδιάς: κάθε μαθητής λέει μια φράση αγάπης για να

πάρει το σοκολατάκι (κίνητρο για παραγωγή προφορικού λόγου).

2ο μέρος: Η ρομαντική αγάπη.

https://el.wikiquote.org/wiki
http://www.poesies.biz/poesie-613-Petit_Valentin.html
http://www.poesies.biz/poesie-613-Petit_Valentin.html
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1. Ομαδική δραστηριότητα- παρουσίαση βασικών πληροφοριών αναφορικά με

ένα έργο τέχνης που σχετίζεται με το θέμα της ρομαντικής αγάπης: οι μαθητές

χωρίζονται σε 4 ομάδες με την τεχνική του κουτιού της φιλίας και κάθε ομάδα

παίρνει από ένα κουτί, βλέπουν την εικόνα και διαβάζουν το ελληνικό κείμενο

και στη συνέχεια απαντούν στις ερωτήσεις στα γαλλικά (εκτός από την

τελευταία ερώτηση problème όπου μπορούμε να δεχτούμε και την απάντηση

στα ελληνικά), στη συνέχεια παρουσιάζει η κάθε ομάδα προφορικά το έργο

τέχνης με το οποίο ασχολήθηκε.

2. Ομαδική εργασία- συνεργασία-ετεροαξιολόγηση – αυθεντικό υλικό (τραγούδι):

οι μαθητές ακούν το τραγούδι σε μορφή καραόκε

(http://www.chansonsaintvalentin.fr/ 3ο τραγούδι) και συνεργάζονται ως ομάδα

για να συμπληρώσουν τα κενά, στη συνέχεια ανταλλάσσουν τις φωτοτυπίες

τους και η μία ομάδα διορθώνει την άλλη. Οι προς συμπλήρωση λέξεις

αφορούν λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

3. Σύνολο της τάξης- συσχετισμός μουσικής και συναισθηματικού κόσμου: οι

μαθητές ακούν την αρχή από 4 συνθέσεις κλασσικής μουσικής (Λίμνη των

κύκνων του Τσαϊκόφσκι, Για την Ελίζα του Μπετόβεν,  5η συμφωνία του

Μπετόβεν, Γάμος του Φίγκαρο του Μότσαρτ) και αντιστοιχούν την κάθε

μελωδία με τη φωτογραφία με το συναίσθημα που οι ίδιοι ένιωσαν όταν τις

άκουγαν (δεχόμαστε όλες τις απαντήσεις,  αρκεί οι μαθητές μας να τις

δικαιολογήσουν)

4. Δυαδική εργασία- Το χιούμορ στην εκπαιδευτική διαδικασία- έκφραση και

φαντασία: οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο με τίτλο Oktapodi

(http://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU), και συνεργάζονται ανά

ζεύγη για να συμπληρώσουν τον πίνακα με τις βασικές πληροφορίες που

προβάλλονται. Στη συνέχεια φαντάζονται τι θα έλεγαν τα χταπόδια αν

μιλούσαν και κάνουν δραματοποίηση υποδύοντας τον ρόλο τους προφορικά

αλλά και δίνοντας έμφαση και στη μη λεκτική επικοινωνία (γλώσσα του

σώματος) Σε επόμενη διδακτική ώρα θα μπορούσαν να εισάγουν αυτά τα

λόγια ως υπότιτλους με τη βοήθεια του καθηγητή τους (χρησιμοποιώντας το

overstream, amara ή youtubesubtitler).

5. Ομαδική εργασία- Κριτική και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης: Αφού

χωριστούν σε ομάδες και με αφορμή το βίντεο που παρακολούθησαν

επισκέπτονται προτεινόμενη ιστοσελίδα

http://www.chansonsaintvalentin.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU
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(http://www.econews.gr/2011/06/22/alieia-aigaio-archipelagos/), διαβάζουν το

ελληνικό άρθρο και η κάθε ομάδα αναφέρει έναν τρόπο παράνομης αλιείας

που βλάπτει το περιβάλλον και την αναπαραγωγή των θαλάσσιων ειδών.

6. Δημιουργική ομαδική δραστηριότητα με τη μορφή mini-project. Ενεργητική

μάθηση- άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσω της δημοσίευσης στην

ιστοσελίδα. Το τελικό προίον που καλούνται να δημιουργήσουν οι μαθητές

αφορά την παρουσίαση σε power-point  που ξέρουν να χειρίζονται από το

μάθημα πληροφορικής και εμβαθύνουν ως προς την εισαγωγή ήχου καθώς

θα εισάγουμε την ηχογραφημένη τους φωνή (πρόγραμμα Audacity).

Εξοικειώνονται με το σκανάρισμα εγγράφων (π.χ. κολλαζ με γράμματα) και

συνεργάζονται ως προς την τελική μορφή της παρουσίασης (φόντο

διαφάνειας, προβολή κίνησης, εφέ), ώστε να είναι προετοιμασμένοι για

ανάλογες παρουσιάσεις και στο γυμνάσιο. Τέλος ικανοποιούνται με τη

δημοσίευση της δουλειάς τους στην ιστοσελίδα του σχολείου τους.

http://www.econews.gr/2011/06/22/alieia-aigaio-archipelagos/
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ.
Δραστηριότητα 1.

1.1.  Αφού δείτε το βίντεο συμπληρώστε τους παρακάτω στίχους.  Στη συνέχεια
απαντήστε προφορικά στις ερωτήσεις του Σνούπυ.

J’aime ……1…..,j’aime ……2…… , mon petit ……3…., mon petit …4………

J’aime mon gros …………

1.2. Επαναλάβετε όλοι μαζί τις φράσεις που είναι γραμμένες πάνω στις κάρτες του
Αγίου Βαλεντίνου αφού πρώτα τις ακούσετε από τον καθηγητή σας.

1.3. Συμπληρώστε τον πίνακα αφού διαβάσετε το μήνυμα αγάπης της κάρτας σας.
Στη συνέχεια, δώστε την κάρτα σας στην επόμενη ομάδα και πάρτε μία καινούργια
κάρτα από μία άλλη ομάδα. Συνολικά θα συγκεντρώσετε 4 κάρτες.

Carte no Quoi? Pourquoi?

1.

2.

3.

4.

 Η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη θα κερδίσει αυτοκόλλητα σε σχήμα καρδιάς.

1. Vous dites Je t’aime?

2. À qui vous dites

Je t’aime?
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1.4. Αντιστοιχίστε τις εικόνες με τις λέξεις. (Hot potatoes)

Un homme et une femme (le couple)

Je t’offre mon cœur.

Je dis Je t’aime.

Je dis Je t’adore.

Je t’offre un cadeau.

Je t’offre des chocolats.

Je t’offre des bisous.

Je t’offre une carte.

Je suis dans tes bras.

Je t’offre des fleurs (des roses).

Tu es mon trésor.



20

1.5. Ακούστε το τραγούδι από τον καθηγητή σας, προσέξτε τις χειρονομίες του.
Μπορείτε να βρείτε σε ποια πρόσωπα αναφέρεται; (5 συνολικά.)Ποια φράση δείχνει
την αγάπη και με ποια χειρονομία την έδειξε ο καθηγητής σας;

…………………………………………………………………………………….

1.6. Πώς λέμε Σ’αγαπώ σε άλλες γλώσσες; Με τη βοήθεια του διπλανού σας
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://translate.google.com, πληκτρολογήστε τη φράση
Σ’ αγαπώ στην καρτέλα με τα ελληνικά και βρείτε τη μετάφραση, ακούστε την
απόδοσή της στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά,
αλβανικά, τούρκικα, ρώσικα. Από αυτές τις γλώσσες ποιες μοιάζουν ακουστικά πιο
«κοντά στα γαλλικά »; Τέλος συμπληρώστε τον πίνακα.

Ελληνικά Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ισπανικά Ιταλικά Αλβανικά Ρωσικά Τούρκικα

Σ’ αγαπώ

Πιο κοντά στα γαλλικά είναι:
…………………………………………………………………………………………

1.7. α) Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος που είναι στην
παρένθεση.

Ένας σημαντικός Γάλλος φιλόσοφος, ο René Descartes είχε πει…..

Je………
(penser), donc

je ……….. (être).

http://translate.google.com/
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Η Σταματούλα Μακρυπούλια λέει……

Ο Απόστολος Παύλος είχε πει :

Η Σταματούλα Μακρυπούλια λέει…..

Je……….
(aimer), donc

je………. (être).

………. (aimer)
les autres!

………. (adorer)
les autres!
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1.7.  β)  Βρείτε σημαντικές προσωπικότητες που έδωσαν την άποψή τους για την
αγάπη αφού επισκεφθείτε την ακόλουθη ελληνική ιστοσελίδα. Ποια σας κάνει
εντύπωση; Σημειώστε το όνομα και τη φράση που είπε.

https://el.wikiquote.org/wiki και κάντε κλικ στην καρτέλα αγάπη.

Όνομα:………………………………………………………

Φράση: ……………………………………………………..

1.7.γ) Επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα και αντιγράψτε το ποίημα αγάπης στην
παρακάτω κάρτα σε σχήμα καρδιάς. Φτιάξτε την κάρτα ακολουθώντας τις οδηγίες
και δώστε την στους γονείς σας ως δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο.
http://www.poesies.biz/poesie-613-Petit_Valentin.html

Ζωγραφίστε και, κόψτε τις καρδιές, ενώστε τες με μία κόκκινη κορδέλα που περνά
μέσα από το μικρό κύκλο. Στη συνέχεια, προσφέρετε το μήνυμα-αγάπης στους
γονείς σας.

https://el.wikiquote.org/wiki
http://www.poesies.biz/poesie-613-Petit_Valentin.html
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1.8. Σηκωθείτε όρθιοι, κάντε έναν κύκλο και έχοντας τη φωτοτυπία με τα λόγια του
τραγουδιού διαβάστε από έναν στίχο.  Στη συνέχεια τραγουδήστε,  αν θέλετε το
τραγούδι με τον καθηγητή σας κάνοντας τις αντίστοιχες χειρονομίες. Στο σπίτι θα
μελετήσετε τους στίχους για να τους μάθετε απ’ έξω και να το τραγουδήσετε στους
γονείς σας μαζί με την κάρτα που θα τους δώσετε.

Je t’offre mon petit cœur

Qui bat, qui bat, qui bat.

Quand tu me dis, je t’aime

Souvent, souvent, souvent.

Je t’offre des bisous,

Des tas, des tas

À toi maman que j’aime,

À toi aussi papa.

J’envoie de gros je t’aime,

À mamie et papy

Je veux dire je t’aime

À tous mes petits amis.           Bonne St-Valentin les parents et les amis!
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2Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ.

2.1. Αφού χωριστείτε σε 4 ομάδες, πάρτε ένα κουτάκι. Παρατηρήστε τις εικόνες και
το κείμενο που τις συνοδεύει και απαντήστε στις ερωτήσεις.  Στη συνέχεια θα
παρουσιάσετε στους υπόλοιπους συμμαθητές σας αυτές τις βασικές πληροφορίες

a)Qu’est-ce que c’est?

 C’est un tableau de peinture, un livre, une bande animée, un film

b) Notez quatre couleurs………………………

c) Comment s’appelle le garçon?.............................

d) Comment s’appelle la fille?..................................

e) Le sujet est l’amour romantique avec obstacles. Vrai Faux

f) Pourquoi?.................................................................

Ο βασιλιάς της Αθήνας Ηράκλης και η σύζυγός του αποκτούν μετά από πολλά

χρόνια γάμου μια κόρη, την Αρετούσα. Τη βασιλοπούλα ερωτεύεται ο γιος του

πιστού συμβούλου του βασιλιά, Ερωτόκριτος. Επειδή δεν μπορεί να φανερώσει τον

έρωτά του, πηγαίνει κάτω από το παράθυρό της τα βράδια και της τραγουδά. Η

κοπέλα σταδιακά ερωτεύεται τον άγνωστο τραγουδιστή. Ο Ηράκλης, όταν μαθαίνει

για τον τραγουδιστή, του στήνει ενέδρα για να τον συλλάβει, ο Ερωτόκριτος όμως

μαζί με τον αγαπημένο του φίλο σκοτώνει τους στρατιώτες του βασιλιά.
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a)Qu’est-ce que c’est?

 C’est un tableau de peinture, un livre, une bande animée, un film

b) Notez quatre couleurs………………………………

c) Comment s’appelle le garçon?.................................

d) Comment s’appelle la fille?.........................................

e) Le sujet est l’amour romantique avec obstacles. Vrai Faux

f) Pourquoi?........................................................................

Το έργο ξεκινά στον δρόμο με έναν καυγά μεταξύ υποστηρικτών δύο οικογενειών με
ορκισμένη έχθρα μεταξύ τους, των Καπουλέτων και Μοντέγων. (…) Κατά τη διάρκεια
της γιορτής ο Ρωμαίος ερωτεύεται κεραυνοβόλα την Ιουλιέτα. Χορεύοντας μαζί
μαθαίνουν ότι οι οικογένειες τους είναι αντίπαλες και πως κυριαρχεί μια αδυσώπητη
έχθρα ανάμεσά τους.

a)Qu’est-ce que c’est?

 C’est un tableau de peinture, un livre, une bande animée, un film

b) Notez quatre couleurs……………………………………….

c) Comment s’appelle le garçon?...............................................

d) Comment s’appelle la fille?..................................................

e) Le sujet est l’amour romantique avec obstacles.
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Vrai Faux

f) Pourquoi?...........................................................................

Ένα μικρό κουταβάκι της γνωστής ράτσας των Κόκερ Σπανιέλ μεγαλώνει στο σπίτι

του Τζίμη και της Αγάπης σαν σωστή πριγκίπισσα. Η Λαίδη μία γλυκιά σκυλίτσα,

ιδιαίτερα συναισθηματική μα και με έντονο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους

ανθρώπους αλλά και στους σκύλους που αγαπά. Η Λαίδη σε μία περιήγησή της

γνωρίζει και ερωτεύεται ένα σκυλάκι του δρόμου, τον Αλήτη, έξυπνο, ιππότη, και

καρδιοκατακτητή και η περιπέτεια τους αρχίζει όταν η θεία Σάρα, με τις δυο Σιαμέζες

γάτες της έρχεται στο σπίτι της Λαίδης και αναστατώνει την ζωή της.

a)Qu’est-ce que c’est?

 C’est un tableau de peinture, un livre, une bande animée, un film

b) Notez quatre couleurs…………………………………….

c) Comment s’appelle le garçon?..............................................

d) Comment s’appelle la  fille?......................................................

e) Le sujet est l’amour romantique avec obstacles.

Vrai Faux

f) Pourquoi?.........................................................................

Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Λόρδος Μάρκε από την

Κορνουάλη με επί κεφαλής τον καλύτερο ιππότη του Τριστάνο στο πλευρό του

πιστεύει ότι μπορεί να ενοποιήσει το λαό του και να εκδιώξει την ιρλανδική κυριαρχία

από την Αγγλία. Κατά την διάρκεια μιας νικηφόρας μάχης εναντίον των ιρλανδικών

δυνάμεων ο θαρραλέος Τριστάνος μαχαιρώνεται σχεδόν θανάσιμα. Μια

μυστηριώδης ιρλανδέζα με εκθαμβωτική ομορφιά, η Ιζόλδη, θα τον κρύψει από τον

πατέρα της τον βασιλιά της Ιρλανδίας Ντόντσαρντ κι από τους στρατιώτες του και θα

τον περιθάλψει σώζοντάς του την ζωή.  Οι δυό τους θα ερωτευθούν παράφορα,
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χωρίς να γνωρίζει ο ένας την καταγωγή του άλλου. Η σχέση τους όμως σύντομα

διακόπτεται...

2.2. Δείτε και ακούστε το τραγούδι σε μορφή καραόκε και σημειώστε τη συνέχεια
από όσες περισσότερες φράσεις μπορείτε. Στη συνέχεια ανταλλάξτε τα φύλλα
εργασίας με μία άλλη ομάδα και διορθώστε τις απαντήσεις.

….. seras mon seul ………

T’offrir mon ………..

Tu ……… pour ……………

L’histoire …………de nos beaux ……………….

Je t’………… d’…….. toujours

Je te découvre comme un ……………….

Passionnément, à la ……………………….

Je t’……………oh mon amour.

2.2. Συνθέτες της κλασσικής μουσικής έχουν γράψει μελωδίες που αφορούν τη
ρομαντική αγάπη που συναντά εμπόδια. Τι αισθάνεστε όταν τις ακούτε;
Αντιστοιχίστε με την εικόνα που δείχνει το συναίσθημα.

   la passion pièce musicale no…………..

   la tristesse et la peur pièce musicale no …………..

    le bonheur pièce musicale no…………..
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la colère pièce musicale no………….

2.3.α) Αφού δείτε το βίντεο με τίτλο Oktapodi συμπληρώστε με τη βοήθεια του
διπλανού σας τον παρακάτω πίνακα.

Qui Où Quand Comment
(sentiments)

Quoi (thème)

2.3.β) Και αν τα χταπόδια μιλούσαν; Αφού σχηματίσετε δυάδες, υποδυθείτε
προφορικά τους ρόλους και στη συνέχεια με τη βοήθεια του καθηγητή σας γράψτε τα
λόγια που θα μπορούσε να πει το ένα στο άλλο για να τα βάλετε ως υπότιτλους στο
βίντεο.

2.4. Αφού σχηματίσετε ομάδες βρείτε την προτεινόμενη ιστοσελίδα
http://www.econews.gr/2011/06/22/alieia-aigaio-archipelagos/  και διαβάστε για
παράνομους τρόπους ψαρέματος που εμποδίζουν την αναπαραγωγή των ψαριών.
Η κάθε ομάδα καταγράφει έναν τρόπο και δίνει μια σύντομη περιγραφή στα
ελληνικά.

http://www.econews.gr/2011/06/22/alieia-aigaio-archipelagos/
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2.5. Με αφορμή την ημέρα της αγάπης (13 Φεβρουαρίου για τους ορθόδοξους, Άγιοι
Ακύλλας και Πρίσκιλλα και 14 Φεβρουαρίου για τους καθολικούς, Άγιος Βαλεντίνος)
ετοιμάζετε ένα αρχείο με διαφάνειες (Power-point) το οποίο θα ανεβάσετε στη
συνέχεια στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. Το θέμα της παρουσίαση θα είναι η
αγάπη.

Τα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι:

α) Ψάξτε στο διαδίκτυο και βρείτε εικόνες σχετικές με την αγάπη, ακόμα και εικόνες
που κουνιούνται (gifs-animés) για να είναι πιο εντυπωσιακή η παρουσίαση.
Μπορείτε επίσης να κόψετε εικόνες από περιοδικά, τις οποίες θα εισάγετε στη
παρουσίαση αφού πρώτα σκαναριστούν.

β) Γράψτε φράσεις που δείχνουν την αγάπη στα γαλλικά όπως μάθατε με αυτή την
ενότητα ή/και στα ελληνικά (δρ. 1.7. β).

 Για να έχουν οι φράσεις πιο εντυπωσιακή εμφάνιση χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα
http://www.pour-enfants.fr  κάντε κλικ στην καρτέλα Saint-Valentin  και θα πάτε στην
ιστοσελίδα http://www.pour-enfants.fr/saint-valentin/feter.htm

Στη συνέχεια, κάντε κλικ, στην πρώτη δραστηριότητα με τίτλο Message et mots
d’amour για να μπείτε στην ιστοσελίδα. http://www.coloriages.pour-
enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/messages/imprimer.php αν γράψετε
μία λέξη. Αν θέλετε να γράψετε περισσότερες φράσεις, τότε κάνετε κλικ στη δεύτερη
δραστηριότητα και θα βρεθείτε στην ιστοσελίδα http://www.coloriages.pour-
enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/messages/d-amour/imprimer.php

Γράφετε στα κενά και στη συνέχεια βλέπετε πως παρουσιάζεται το κείμενό σας.
Αποθηκεύεται και κάνοντας αντιγραφή-επικόλληση ως εικόνα μπορείτε να το
εισάγετε στις διαφάνειες.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα γραμματοσειρά είναι αν στην αρχική σελίδα με τις
δραστηριότητες Messages et mots d’amour, κατεβάσετε τον κέρσορα στον τρίτο
πίνακα και κάντε κλικ συγκεκριμένα στη δραστηριότητα Personnaliser tes mots pour
St-Valentin και θα βρεθείτε στην ιστοσελίδα http://www.coloriages.pour-
enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/imprimer.php

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία, γράφετε μία λέξη, βλέπετε πως εμφανίζεται,
αποθηκεύετε ως εικόνα και τη χρησιμοποιείτε για την παρουσίαση.

http://www.pour-enfants.fr/
http://www.pour-enfants.fr/saint-valentin/feter.htm
http://www.coloriages.pour-enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/messages/imprimer.php
http://www.coloriages.pour-enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/messages/imprimer.php
http://www.coloriages.pour-enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/messages/d-amour/imprimer.php
http://www.coloriages.pour-enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/messages/d-amour/imprimer.php
http://www.coloriages.pour-enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/imprimer.php
http://www.coloriages.pour-enfants.fr/alphabets-mots-lettres/saint-valentin/imprimer.php
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Εναλλακτικά αν δεν θέλετε να δουλέψετε με τον υπολογιστή, μπορείτε αφού
εκτυπώσετε το παρακάτω αλφάβητο να κόψετε τα γράμματα για να δημιουργήσετε
λέξεις,  τις οποίες θα κολλήσετε σε κόλλα Α4. Στη συνέχεια ο καθηγητής σας θα τις
σκανάρει για να τις εισάγετε ως εικόνες στην παρουσίαση.

γ) Ηχογραφείστε τη φράση σας με το πρόγραμμα Audacity.

δ) Διαλέξτε ένα μουσικό κομμάτι ως μουσικό χαλί για την παρουσίασή σας.

ε) Από κοινού αποφασίζετε εφφέ εισόδου, φόντος, χρώματα και μέγεθος
γραμματοσειράς και ανά ζεύγη επεξεργάζεστε μία διαφάνεια για να κάνετε τις
απαραίτητες αλλαγές.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Έμαθα ΝΑΙ ΟΧΙ

Λέξεις και φράσεις που αφορούν την αγάπη

Λέξεις που αφορούν τα συναισθήματα.

Έκανα επανάληψη τα χρώματα, τους οικογενειακούς
δεσμούς, τα ζώα.

Έμαθα πώς να κάνω παρουσίαση στο Power point
εισάγοντας εικόνες και ήχο.

Έμαθα να κατασκευάζω μία κάρτα σε σχήμα καρδιάς

Γνώρισα  σημαντικούς ανθρώπους που έχουν
μιλήσει για την αγάπη.

Γνώρισα ζευγάρια που αγαπιούνται με ρομαντικό
τρόπο παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες.

Τι σου άρεσε περισσότερο. Αιτιολόγησε την άποψη
σου

Τι θα ήθελες να αλλάξει και γιατί

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να
κάνεις με αυτά που έμαθες

Ανώνυμα οι μαθητές αξιολογούν το μάθημα και αναφέρουν την άποψή τους για το τι
τους άρεσε, προτείνουν ενδεχόμενες αλλαγές και σκέφτονται σε τι τους βοήθησαν οι
συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η αξιολόγηση από τους μαθητές γίνεται την ίδια μέρα που ολοκληρώνεται το
διδακτικό σενάριο. Επίσης, αφού ολοκληρωθεί η ομαδική εργασία (μετά από 2
βδομάδες) τους ζητάμε να αναφέρουν την άποψή τους για τον τρόπο που
εργάστηκαν, τι τους άρεσε και αν δυσκολεύτηκαν και γιατί καθώς επίσης πώς
μπόρεσαν να ξεπεράσουν ενδεχόμενες δυσκολίες



Ιωαννίδου Μαρίνα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:
Connaissons la Mediterranée-apprenons l'imparfait

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:Γαλλική Γλώσσα Γ' Τάξης Γυμνασίου

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Β1

Διάρκεια: 90 λεπτά

Διδακτικός Στόχος:

· Ο εμπλουτισμός της διδακτικής διαδικασίας και του διδακτικού υλικού
του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας στο πλαίσιο της διαθεματικής
προσέγγισης με το μάθημα της Γεωγραφίας και της Μουσικής.

· Μια διαφορετική παρουσίαση ενός καινούριου χρόνου της Γαλλικής
μέσα από ιστοσελίδες και διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία:

-Να μεταφέρουν οι μαθητές γνώσεις που έχουν αποκτήσει για την Μεσόγειο

από τα Ελληνικά στα Γαλλικά μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν το κατάλληλο

λεξιλόγιο.

-Να γνωρίσουν ιστότοπους που θα τους βοηθήσουν σε περαιτέρω εφαρμογή,

εξάσκηση της Γαλλικής γλώσσας

-Να αποκτήσουν ακουστικά ερεθίσματα μέσο του Γαλλόφωνου τραγουδιού και

να αναπτύξουν φωνολογικές δεξιότητες.

-Να αναπτύξουν παραγωγική σκέψη και κριτική στάση στην προσέγγιση

θεμάτων πολιτικο-κοινωνικού ενδιαφέροντος.

-Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία

-Nα γνωρίσουν έναν καινούριο χρόνο στα Γαλλικά τον Imparfait , να μάθουν

τον σχηματισμό του και την χρήση του ,να ξαναθυμηθούν τον Passé-

Composé (χρόνο που έχουν ήδη διδαχθεί )και να κατανοήσουν την διαφορά



ανάμεσα στους δύο αυτούς χρόνους του παρελθόντος, αξιοποιώντας τους

διαδικτυακούς ιστότοπους στα Γαλλικά.

Να έρχονται σε επαφή με αυθεντικό γραπτό λόγο

Nα έρχονται σε επαφή με αυθεντικό προφορικό λόγο

Να αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν

να συλλέγουν και μεταβιβάζουν πληροφορίες

Να δίνουν την γνώμη τους

Να εκφράζουν τα συναισθήματα τους

Σύνδεση με το μάθημα της Γεωγραφίας  Η Μεσόγειος  (ενότητες14-15) από το
βιβλίο της Β' Γυμνασίου

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

1η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητες για την Μεσόγειο

1η Δραστηριότητα

 Σύνολο της τάξης-Εισαγωγή στην ενότητα/ευαισθητοποίηση.

Ο καθηγητής φέρνει στην τάξη χάρτη-χάρτες με την Μεσόγειο Θάλασσα και
ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις.

1. Quelle est cette mer ?

2. Quels continents bordent la mer?

3. Quels sont les pays côtiers?

Οι απαντήσεις γράφονται στον πίνακα.

Διάρκεια 5 λεπτά



2η Δραστηριότητα

Ατομική εργασία-Εκμάθηση λεξιλογίου-Αυτονομία μάθησης

Ο καθηγητής μοιράζει στους μαθητές φωτοτυπίες με ένα αυθεντικό κείμενο
από την Wikipedia από το οποίο έχουν αφαιρεθεί λέξεις και καλεί τους
μαθητές κάνοντας την σωστή επιλογή από τις δύο απαντήσεις  που δίνονται
να συμπληρώσουν τα κενά. Στο τέλος είτε ο καθηγητής δίνει τις σωστές
απαντήσεις είτε ανατρέχουν οι μαθητές στην   ιστοσελίδα
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e (εάν υπάρχει
πρόσβαση στο internet).

Διάρκεια 10 λεπτά

3η Δραστηριότητα

Ατομική εργασία-Αυτονομία μάθησης-διαδραστική άσκηση

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει φωτοτυπίες με το quiz ή οι μαθητές επισκέπτονται
την ιστοσελίδα   http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-
2/exercice-culture-81943.php

 και αφού κάνουν το quiz επαληθεύουν μόνοι τους τις απαντήσεις. Είναι
φυσικό να υπάρχουν άγνωστες λέξεις που να δυσκολεύουν τους μαθητές να
κατανοήσουν τις ερωτήσεις .Εάν υπάρχει πρόσβαση στο Internet λέμε τους
μαθητές να πληκτρολογήσουν google translate για να κάνουν την μετάφραση
,διαφορετικά γράφουμε τις άγνωστες λέξεις στον πίνακα. Έτσι οι μαθητές
μαθαίνουν λεξιλόγιο γεωγραφικών όρων όπως passage, péninsule, île,littoral,
canal, fleuve etc

Διάρκεια 10 λεπτά

4η Δραστηριότητα

Ομαδική εργασία –Χτίζουμε πάνω στο γνωστό. Κάποιες χώρες τους
είναι ήδη γνωστές.

Ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν το πίνακα.

Για να βοηθήσουμε τους μαθητές  να βρούνε τις χώρες μπορούμε να τους
κατευθύνουμε στην ιστοσελίδα
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_riverains_de_la_M%C3%A9diterra
n%C3%A9e και για να βρούνε τις πρωτεύουσες των χωρών αρκεί να κάνουν
αριστερό κλικ  πάνω σε κάθε χώρα. (Μπορούμε να την αναθέσουμε σαν
άσκηση για το σπίτι ή να ξεκινήσει στην τάξη και να συνεχιστεί στο σπίτι).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-81943.php
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-81943.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_riverains_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_riverains_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e


Διάρκεια 10 λεπτά

5η Δραστηριότητα

Παιχνίδι ρόλων

Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες των 4-5 ατόμων.Ο ένας μαθητής παίζει τον
ρόλο του καθηγητή Γεωγραφίας σε ένα Γαλλόφωνο Σχολείο και οι υπόλοιποι
είναι μαθητές του σχολείου στους οποίους ο καθηγητής  κάνει εξέταση
μαθήματος για την Μεσόγειο. Ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις στους μαθητές και
αυτοί απαντούν…

Διάρκεια 10 λεπτά

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

 2η Διδακτική ώρα

1η Δραστηριότητα

α)O εκπαιδευτικός προβάλει το βιντεοκλίπ με το τραγούδι και ζητά από τους
μαθητές να κάνουν την άσκηση με την επιλογή της σωστής απάντησης.

Διάρκεια 5 λεπτά(ατομική άσκηση)

β)Ο εκπαιδευτικός δίνει την φωτοτυπία με τους στίχους του τραγουδιού και
πληροφορεί τους μαθητές ότι το τραγούδι  γράφτηκε το 1972 κατά την
διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν προσεχτικά τα λόγια του
τραγουδιού και να απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους μαθητές την σημασία της έννοιας chanson
engagée

Une chanson engagée qu’elle soit sur le thème de l’écologie, de la politique
ou du sociale… est une chanson qui fait part des problèmes de la société de
son époque. La chanson engagée se met au service d'une cause (sociale,
économique, politique) pour dénoncer des abus ou injustices.

Διάρκεια 5 λεπτά(δυαδική άσκηση)

γ)Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να γράψει ο καθένας ένα σχόλιο για
το βιντεοκλίπ που είδανε και την μουσική που ακούσανε (ατομική άσκηση).

Διάρκεια 5 λεπτά



2η Δραστηριότητα

Παρουσίαση ενός καινούριου χρόνου του Imparfait

O καθηγητής αρχικά ζητά να βρουν οι μαθητές τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο
τραγουδιστής να αναφερθεί στην παιδική του ηλικία .Στην συνέχεια ρωτάει
τους μαθητές

Ποιο χρόνο χρησιμοποιούμε στα Ελληνικά για να εκφράσουμε συνήθεια στο
παρελθόν;

Τους εξηγούμε ότι στα Γαλλικά ο Παρατατικός λέγεται Imparfait.

Διάρκεια 5 λεπτά

3η Δραστηριότητα

Στην συνέχεια δίνουμε φωτοτυπία  την fiche imparfait (document 6).Εάν
υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε
http://juantortiz.wikispaces.com/file/view/FICHE_IMPARFAIT.pdf και την
προβάλουμε στον βιντεοπροβολέα

Οι μαθητές μαθαίνουν τόσο τον σχηματισμό του χρόνου όσο και την χρήση
του. Σε αυτό το επίπεδο επιμένουμε περισσότερο στην χρήση του Imparfait
να περιγράψει πράξεις που συνηθίζαμε να κάνουμε στο παρελθόν ή να
περιγράψει το décor μιάς πράξης. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τις εξής
διαδραστικές ασκήσεις:

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/imparfait2.htm

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
20700.php

Διάρκεια 10 λεπτά

4η Δραστηριότητα

Τέλος κάνουμε μια επανάληψη του ήδη γνωστού χρόνου του  passé-composé
(Σχηματισμός και χρήση) για να καταλάβουν οι μαθητές την διαφορά των δύο
αυτών χρόνων. Εάν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο πληκτρολογούμε

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html
και προβάλουμε στον βιντεοπροβολέα.

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τις εξής διαδραστικές ασκήσεις:

http://www.tapis.com.au/studentbook2/Unit11/u11_maniere_a01.html

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html

http://juantortiz.wikispaces.com/file/view/FICHE_IMPARFAIT.pdf
http://platea.pntic.mec.es/%7Ecvera/hotpot/imparfait2.htm
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20700.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20700.php
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html
http://www.tapis.com.au/studentbook2/Unit11/u11_maniere_a01.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html


Διάρκεια 10λεπτά

5η Δραστηριότητα

Για να τελειώσουμε με κάτι ευχάριστο την 2η διδακτική ώρα και να
ολοκληρώσουμε την ενότητα τους βάζουμε να ακούσουν το τραγούδι από τον
Μουστακί εξ' ολοκλήρου στα Γαλλικά(document 7) ενώ τους δίνουμε
ταυτόχρονα  une photocopie avec les paroles de la chanson(document 8).Στη
συνέχεια το τραγουδούμε όλοι μαζί στη τάξη.

 Διάρκεια 5 λεπτά.

6η Δραστηριότητα για το σπίτι

Ζητάμε από τους μαθητές να επισκεφτούν τους παρακάτω ιστότοπους για
ακόμη περισσότερη εξάσκηση στους χρόνους Présent-Imparfait - Passé-
composé

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
17862.php

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html

http://www.estudiodefrances.com/exercices/conjugaisons.html

http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm

Φύλλα Εργασίας

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε
ψηφιακή/ έντυπη μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός

πραγματοποίησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων.

Première partie

Activité 1.

Regardez les cartes et répondez aux questions.(travaillez par deux)

1. Quelle est cette mer ?

2. Quels continents bordent la mer?

3. Quels sont les pays côtiers?

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17862.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17862.php
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html
http://www.estudiodefrances.com/exercices/conjugaisons.html
http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm


Activité 2.

Lisez bien le texte et choisissez la bonne reponse:

La mer Méditerranée est une mer intercontinentale presque entièrement -------
--------   (1), située entre l’Europe, l’Afrique et l’-------------(2) et qui s’étend sur
une superficie d’environ--------------- (3)  millions de kilomètres carrés. Son
ouverture vers l’océan--------------- (4) par le détroit de Gibraltar est large de 14
kilomètres.

Elle doit son nom au fait qu’elle est littéralement une « mer au milieu des
terres », en latin mare medi terra .

Durant l’Antiquité, la Méditerranée était une importante voie de transports
maritimes permettant l’échange commercial et culturel entre les peuples
émergeants de la région — les cultures de la Mésopotamie, de l’Égypte,
perse, phénicienne, carthaginoise, berbère,---------------5) et  romaine
.L’histoire de la Méditerranée est importante dans l’origine et le
développement de la civilisation occidentale.

Le climat méditerranéen est caractérisé par un hiver humide et ---------- (6) et
par un été chaud et----------(7).

Les Jeux méditerranéens (JM) sont une compétition multisports où se
rencontrent des sportifs des pays du bassin méditerranéen depuis ------------
(8), date de la première édition des Jeux. Ils sont organisés par le Comité
international des Jeux méditerranéens (CIJM) et se déroulent tous les ----------
--(9)ans, l'année qui suit les Jeux olympiques d'été. Ils rassemblent
actuellement---------------- (10) pays .

Soulignez les bonnes réponses et vérifiez –les avec votre voisin(e)

1.      Fermée-ouverte

2.      Amerique-Asie

3.       2,5-3,5

4.      Atlantique-Pacifique

5.      grecque -arabe

6.      Dur-doux

7.      Sec-pluviex

8.     1951-1961

9.      4-5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_intercontinentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tres_carr%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_l'Iran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nicie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_carthaginoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_multisports
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_m%C3%A9diterran%C3%A9ens_1951
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_des_Jeux_m%C3%A9diterran%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_des_Jeux_m%C3%A9diterran%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'%C3%A9t%C3%A9


10.   20-23

Activité 3.

Visitez le site http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-
2/exercice-culture-81943.php  et essayez de faire le quiz. Vérifiez vos
réponses.

Si il y a des mots inconnus tapez http:// translate.google

1. Quel passage relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée ?
                   Bering-Megellan-Gibraltar
2. Comment se nomme la mer qui sépare l'Italie de la péninsule
balkanique ?

                 Adriatique-Tyrhennienne-Ionienne
3. Quelle île fait à la fois partie de l'Europe et de l'Asie ?

                Malte-Crete-Chypre
4. Quelle grande ville ne borde pas la mer Méditerranée ?

               Naples-Ankara-Tripoli
5. Quel pays a un littoral méditerranéen ?

             Macedoine-Andorre-Syrie
6. Comment se nomme la mer qui relie la mer Egée à la mer Noire ?

        Thrace-Ligure-Marmara

7. Par quel canal, la mer Méditerranée est-elle reliée à la mer Rouge ?

http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-81943.php
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-81943.php


           Le Grand Canal- Le Canal de Corinthe-Le canal de Suez
8. Quelle île ne fait pas partie de la Méditerranée ?

          Andros-Djerba-Rhodes
9. Quel fleuve ne se jette pas dans la mer Méditerranée ?

  Nil-Po-Evre
10. Comment la mer Méditerranée était-elle appelée par les Romains ?

        Notre Mer- Mer du Milieu-Mer Blanche

Activité 4.

Complétez le tableau suivant (travaillez en petits groupes de trois)

 Si vous vous ne souvenez pas tous les pays tapez

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_riverains_de_la_M%C3%A9di
terran%C3%A9e et cliquez sur chaque pays.

Pays riveraines de la
mer Méditerranée

Capitales Monuments

1   Grèce Athènes L' Acropole
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_riverains_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_riverains_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce


23

Activité 5.

Jeu de rôles

Travaillez en groupes de 4-5 personnes

Imaginez que vous êtes le prof de géo et vous faites un cours sur la mer
Méditerranée dans votre  classe francophone. Vous posez des questions et
les élèves vous répondent. (N’oubliez pas de récompenser les bons élèves et
encourager les plus faibles).

Expressions utiles

Bonne effort! », « tu y es presque! », « Ne te décourage pas! », « Ne
t’inquiète pas. Tu feras mieux la prochaine fois, « J'apprécie vraiment ton
effort!
«Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. S'il te plaît essayer! »...
«Voilà qui est mieux! », « C'est beaucoup mieux! », « Beaucoup
d'amélioration! », « Tu as fait beaucoup de progrès! »...
«Félicitations», « C'est tout simplement parfait!», « PARFAIT», « Très
inspirant! », « Je te remercie. «C'est un bon point! », « Très bien! », « C'est
tout à fait correct! », « C'est tout à fait raison. Je n'ai rien à ajouter. », « Très
pertinent! », ... Réponse correcte

Βravo

Oui, c’est ca

Essaie encore

Deuxième partie

Activité  1a

Regardez la vidéo et soulignez la bonne réponse

1.  Il y a deux chanteurs

     Il y a un chanteur

2. Ils jouent de la guitare

                      du piano

3. Les paysages et les monuments sont grecs

                                                               Espagnols



4. le titre de la chanson est: en Méditerranée

                                                   en Grèce

5. Dans la vidéo on voit des sites archéologiques

                                           des gratte-ciels

6. Le ton de la voix des chanteurs est triste

                                                                 joyeux

Activité 1b

 Lisez attentivement les paroles de la chanson et soulignez la bonne réponse

1. C'est une chanson    d'  amour

                                           engagée

 2. Les chanteurs sont pour la dictature

                                 contre la dictature

3. Les chanteurs sont optimistes

                                     pessimistes

4. L’été symbolise  le  bonheur

                                   la liberté

N.B  1

La chanson a été écrite en 1971-1972 pendant la dictature grecque.

Μεσόγειος - 1972

Στίχοι:   Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική:   Ζωρζ Μουστακί

N.B 2

Une chanson engagée qu’elle soit sur le thème de l’écologie, de la politique
ou du sociale… est une chanson qui fait part des problèmes de la société de
son époque. La chanson engagée se met au service d'une cause (sociale,
économique, politique) pour dénoncer des abus ou injustices.

Activité 1c.

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=7


 Portez votre commentaire sur la vidéo que vous avez vue.

   Par exemple

Bel accord entre ces deux-là ! mots doux, belle chanson.

Activité 2.

Repérez dans la chanson  les verbes que le chanteur utilise pour parler
de son enfance. Travaillez par deux.

Quel temps on utilise en Grec pour décrire  une action habituelle au
passé ?

Activité 3. Lisez la photocopie fiche-imparfait et essayez de faire les
exercices

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/imparfait2.htm

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
20700.php

Activité 4.

Quel autre temps du passé est-ce que nous avons déjà  appris ?

Qu’est –ce qu’il exprime ?

Dans le site suivant vous allez trouver les différences entre le passé-
composé et l’imparfait

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html

Et maintenant un peu de pratique !!

http://www.tapis.com.au/studentbook2/Unit11/u11_maniere_a01.html

Activité 5.

Si vous êtes déjà fatigués, continuez chez vous

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
17862.php

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html

http://www.estudiodefrances.com/exercices/conjugaisons.html

http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm

Activité 6.

http://platea.pntic.mec.es/%7Ecvera/hotpot/imparfait2.htm
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20700.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20700.php
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html
http://www.tapis.com.au/studentbook2/Unit11/u11_maniere_a01.html
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17862.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17862.php
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/231.html
http://www.estudiodefrances.com/exercices/conjugaisons.html
http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm


Vous pensez que vous avez une belle voix ?

Prouvez-le en chantant avec moi la chanson En Méditerranée! ! !

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έμαθα ΝΑΙ ΟΧΙ

Να βρίσκω πληροφορίες από ιστοσελίδες

Να δίνω πληροφορίες  για την Μεσόγειο

Ένα μίνιμουμ λεξιλόγιο γεωγραφικών όρων

Γνώρισα  έναν καλλιτέχνη μέσα από το τραγούδι του

Γνώρισα  έναν καινούριο χρόνο του παρελθόντος

Τι σου άρεσε περισσότερο. (το quiz, το video,οι
διαδραστικές ασκήσεις της γραμματικής, άλλο;
Αιτιολόγησε την άποψη σου

Τι θα ήθελες να αλλάξει και γιατί

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να
κάνεις με αυτά που έμαθες



Κωνσταντέλου Δήμητρα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

Φυσική  Περιγραφή ατόμων - Le portrait physique

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Γαλλική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Σύνδεση με τη 2η  ενότητα του Σχολικού
Εγχειριδίου Α΄ Γυμνασίου Σχολείου:

Voilà ma famille! Να η οικογένειά μου.

Διδακτικός Στόχος:

· Να κατακτήσει ο μαθητής ένα βασικό λεξιλόγιο σχετικό με τα ανθρώπινα
χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας απλές δομές σε πραγματικές
καταστάσεις   σε γραπτό και προφορικό λόγο.

· Να συνδέει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με τις ανάγκες και με τις
διαφορετικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στην πραγματική ζωή.

Γενικές γνώσεις στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Ø Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

Ø Να μάθει ενεργώντας και παίζοντας

Ø Να κατανοήσει την συμβολή του διαδικτύου στην εκμάθηση των Ξένων
Γλωσσών

Ø Να αναστοχάζεται και να αξιολογεί τη μαθησιακή του πορεία

Ø Να αξιολογεί την εργασία συμμαθητών του και να συμβάλλει συνεργατικά
στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ø Να συνδέει την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τομείς της πραγματικής
ζωής.

Ø Να αναγνωρίζει  το όνομα και έργα, ορισμένων καλλιτεχνών και να τα
σχετίζει μεταξύ τους

Γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες

Ø Να μάθει το βασικό λεξιλόγιο από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Ø Να περιγράφει ένα πρόσωπο οικείο ή όχι.

Ø Να συνδέσει τη καινούργια θεματική ενότητα με τις ήδη
διδαγμένες(αλφαβήτα, χρώματα, επίθετα(αρσενικό-θηλυκό), βοηθητικά
ρήματα και επίθετα που δείχνουν την ηλικία, το ύψος, το μέγεθος.)

Ø Να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο, σχηματίζοντας απλές προτάσεις



Ø Να συνδέει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με τομείς της πραγματικής
ζωής(τηλεόραση, διαφήμιση, τέχνη)

Πραγματολογικές δεξιότητες

Ø Να μπορεί να εντοπίσει και να κατανοήσει μια περιγραφή με τα γλωσσικά
εργαλεία που κατέχει (στρατηγικές κατανόησης).

Ø Να μπορεί να πραγματοποιήσει ενεργή και στοχευμένη αναζήτηση στο
διαδίκτυο(στρατηγικές έρευνας)

Ø Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης,  εξάσκησης και ως
πηγή πολιτισμικού  εμπλουτισμού στις Ξένες Γλώσσες(στρατηγικές
αυτονόμησης).

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):
Πρώτο διδακτικό δίωρο

Δραστηριότητα 1

1.   Σύνολο της τάξης –Εισαγωγή στην ενότητα/ευαισθητοποίηση.  (Power
Point )

Ο καθηγητής ξεκινά με ένα Power Point  για την εκμάθηση του βασικού
λεξιλογίου που αφορά την περιγραφή προσώπων και τα βασικά χαρακτηριστικά
τους και την υπενθύμιση των ήδη διδαγμένων λέξεων. Ζητάει από τους μαθητές
να παρακολουθήσουν τις εικόνες, να μαντέψουν τη σημασία τους και αφού
ακούσουν τις λέξεις  να  τις  επαναλαμβάνουν ώστε να μπορούν να τις
χρησιμοποιήσουν με άνεση. Η χρήση των εικόνων θα τους βοηθήσει στην
καλύτερη κατανόηση και απομνημόνευση τους. Θα δοθεί στους μαθητές
φωτοτυπία με το λεξιλόγιο και θα τους ζητηθεί να το μάθουν στο σπίτι. Επίσης θα
δοθεί φωτοτυπία σχετική με την μετατροπή των επιθέτων από αρσενικό σε
θηλυκό και το αντίστροφο, μέρος των οποίων έχουν διδαχτεί σε προηγούμενα
μαθήματα.

Διάρκεια: 18 λεπτά

1.1, 1.2, 1.3 Ατομικές δραστηριότητες γραπτής παραγωγής. Σύνδεση με
προηγούμενες γνώσεις. Σύνολο Τάξης.

Εξάσκηση στα βοηθητικά ρήματα που χρησιμοποιούμε για την
περιγραφή και τα οποία έχουν διδαχτεί σε προηγούμενα μαθήματα.
Εμπλουτισμός της δραστηριότητας με τις ασκήσεις συμπλήρωσης κενών στην
τάξη.

Διάρκεια: 08 λεπτά



1.4 Εκμάθηση λεξιλογίου- Ιστοεξερεύνηση καθοδηγούμενη-Αυτονομία
μάθησης με  εργασία στο σπίτι.

Η άσκηση δίνεται ως εργασία για το σπίτι για την εμπέδωση του λεξιλογίου,   με
την υποστήριξη της προτεινόμενης ιστοσελίδας και  προτροπή αυτονόμησης.

Δραστηριότητα 2

2.1, 2.2 Ατομικές ασκήσεις εμπέδωσης λεξιλογίου με ετεροαξιολόγηση.

Οι ασκήσεις γίνονται στην τάξη και διορθώνονται από τους ίδιους τους μαθητές
αφού ανταλλάξουν τα φύλλα εργασίας τους. Ετεροαξιολόγηση.

Διάρκεια: 09 λεπτά

Δραστηριότητα 3

3.1  Ατομική δραστηριότητα εξάσκησης στα επίθετα (αρσενικά θηλυκά) -
Ιστοεξερεύνηση καθοδηγούμενη,  σύνδεση με προηγούμενη γνώση.

Η χρήση του υπολογιστή βοηθάει τους μαθητές με ευχάριστο τρόπο να
εξασκηθούν στη χρήση των επιθέτων και στη μετατροπής τους από αρσενικά σε
θηλυκά και το αντίθετο.

Διάρκεια: 5 λεπτά

3.2 Ατομική άσκηση για το σπίτι – Εξάσκηση στη γραμματική (γένη
επιθέτων) – Κατανόηση γραπτού λόγου.

Η άσκηση δίνεται ως εργασία για το σπίτι για την εξάσκηση στα γένη των
επιθέτων.

3.3  Δυαδική εργασία – Προφορική κατανόηση περιγραφής από αυθεντικό
υλικό
       Καθοδηγούμενη  Ιστοεξερεύνηση.

Κλείνουμε την πρώτη διδακτική ώρα με την προβολή ενός βίντεο όπου οι μαθητές
καλούνται να ακούσουν μία βιντεοσκοπημένη περιγραφή και με την βοήθεια των
προσώπων που βλέπουν, να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Διάρκεια: 5 λεπτά

Δεύτερο διδακτικό δίωρο
Δραστηριότητα 4

4.1 Ατομική εργασία. Άσκηση για κατανόηση γραπτού λόγου και εμπέδωση
λεξιλογίου. Σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα.

Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν τις εικόνες και τις περιγραφές που
ακολουθούν κάνοντας εξάσκηση στην κατανόηση γραπτού λόγου και στην
εμπέδωση του λεξιλογίου. Διάρκεια: 07 λεπτά



4.2 Ομαδική παιγνιώδης δραστηριότητα.

Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τις κρυμμένες λέξεις χωρισμένοι σε
ομάδες των τεσσάρων. Για να βοηθηθούν οι λέξεις δίνονται. Η ομάδα που θα τις
βρει πρώτη, θα είναι η νικήτρια.  Διάρκεια: 03 λεπτά

4.3 Ατομικές δραστηριότητες γραπτής και προφορικής παραγωγής-
Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις. Παιχνίδι-Ανάπτυξη συναισθηματικού
κόσμου των μαθητών.

Παραγωγή γραπτού λόγου, εμπέδωση λεξιλογίου περιγράφοντας γνωστά και
αγαπητά πρόσωπα. Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων για να
κάνουν τη σωστή περιγραφή του Astérix, Obélix et Panoramix. Το προτεινόμενο
παιχνίδι έχει στόχο την στερέωση της γνώσης με παιγνιώδη τρόπο και συμμετοχή
όλων των μαθητών. Εδώ έχουμε και επανάληψη των χρωμάτων που έχουν
διδαχτεί σε προηγούμενα μαθήματα.  Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 5

5.1 Ομαδική παιγνιώδης δραστηριότητα. Παιχνίδι-Ανάπτυξη
συναισθηματικού κόσμου των μαθητών. Ομαδοσυνεργατική. Παιγνιώδης
δραστηριότητα, κατανόηση προφορικού λόγου.

Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες και πρέπει να βοηθήσουν τον
επιθεωρητή Bigloo να βρει ποιος  έκλεψε την τσάντα της κυρίας. Το προτεινόμενο
παιχνίδι έχει στόχο την στερέωση της γνώσης με παιγνιώδη τρόπο και συμμετοχή
όλων των μαθητών.  Διάρκεια: 10 λεπτά

5.2  Δυαδική εργασία. Παιχνίδι-Ανάπτυξη συναισθηματικού κόσμου των
μαθητών. Κατανόηση προφορικού λόγου.

Οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν  το παρακάτω site και να μαντέψουν ποιος
είναι. Πρέπει να δουλέψουν ανά δύο.  Διάρκεια: 05 λεπτά

Δραστηριότητα 6

6.1 Ομαδική διαπολιτισμική προσέγγιση-σύνδεση με την τέχνη-παραγωγή
προφορικού λόγου και γραπτού.

Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στον χώρο της τέχνης. Τους δίνονται
τέσσερις προσωπογραφίες γνωστών ζωγράφων και τους ζητείται να
περιγράψουν μία από αυτές, παραγωγή προφορικού λόγου. Η παραγωγή
γραπτού λόγου μπορεί αν χρειαστεί να συνεχιστεί από τους μαθητές στο σπίτι.
Διάρκεια: 10 λεπτά



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LE  PORTAIT PHYSIQUE

Δραστηριότητα 1

Προβολή  Power Point  για εκμάθηση λεξιλογίου και επανάληψη του ήδη
γνωστού. Στο power point υπάρχουν σε διαφάνειες εικόνες σχετικές με την
περιγραφή προσώπων και προτάσεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε
το ύψος, το βάρος, την ηλικία, τα μαλλιά, τα μάτια, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κ.ά.

1.1 Για να περιγράψουμε χρησιμοποιούμε τα ρήματα  ÊTRE et AVOIR

ÊTRE AVOIR

Je suis J’ ai

Tu es Tu as

Il/Elle est Il/Elle a

Nous sommes Nous avons

Vous êtes Vous avez

Ils/Elles sont Ils/Elles ont

2 Exemples :

3 Il est grand. Il a les cheveux noirs

4 Elle est petite Elle a les yeux verts

1.2 Exercices : Συμπληρώστε με το ρήμα  ÊTRE

1. Il _____________________________ gentil.

2. Nous _____________________________ petits.

3. Tu _____________________________ gros.

4. Je _____________________________ mince.

5. Pierre et Paul _______________________stressés.

6. Vous _____________________________ heureux.

7. Elles _____________________________ fatiguées

8. Elle _____________________________ contente.



1.3 Exercices : Συμπληρώστε με το ρήμα  AVOIR

1. Elle ________________________  les cheveux lisses et bruns.

2. Je _________________________  le teint mate.

3. Nous ___________________  de longs cheveux blonds.

4. Ils _____________________  les yeux bleus

5. Vous ___________________ un mauvais caractère.

6. Tu _________________ une moustache.

7. Elles ________________ les cheveux longs et frisés.

8. Il ____________ une barbe

1.4 Εξασκηθείτε στην περιγραφή προσώπων χρησιμοποιώντας τις
παρακάτω
      ιστοσελίδες

http://fr.scribd.com/doc/8707056/Description-Physique-1

http://vocabulaire-fle.wikispaces.com/Description+physique,+la

Δραστηριότητα 2

Η διόρθωση των παρακάτω ασκήσεων 2.1 και 2.2 θα γίνει από τους μαθητές,
αφού θα ανταλλάξουν τα φύλλα εργασίας τους.

2.1  Ενώστε τα αντίθετα

a. grand 1. mince/maigre

b. gros 2. petit

c. beau 3. bouclés

d. longs 4. laid

e. raides 5. courts

i. enfant 6. brun

g. blond 7. vieux

h. fort 8. adulte

f. jeune 9. faible

http://fr.scribd.com/doc/8707056/Description-Physique-1
http://vocabulaire-fle.wikispaces.com/Description+physique,+la


2.2 Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τις εικόνες

A 1 vieille

B 2 beau

C 3 mince

D 4 blonde

E 5 cheveux frisés

F 6 gros

G 7 petit

H 8 grand

I 9 rousse

J 10 laide



Δραστηριότητα 3

3.1 Θα εξασκηθείτε στη μετατροπή των επιθέτων από αρσενικά σε θηλυκά

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Adjectives/FrAdjects3
.htm

3.2 Διαβάστε το παρακάτω κείμενο, υπογραμμίστε τα επίθετα και έπειτα
βάλτε
τα στη σωστή στήλη.

François est très grand, mince et brun. Il a les cheveux longs et bouclés. Il porte
des lunettes et il a une moustache. Sa sœur Claire est petite, blonde et maigre.
Elle a les cheveux courts et raides et elle est très belle.  Son  amie Anne est
grosse et rousse. Elle a les cheveux roux.

3.3 Ακούστε τις παρακάτω περιγραφές και βρείτε αν είναι σωστές ή λάθος
οι παρακάτω προτάσεις     (Δουλέψτε ανά δύο)

http://www.laits.utexas.edu/fi/fivideo/chapitre-04-vocabulaire-en-contexte-le-
portrait-physique

Masculin Féminin

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Adjectives/FrAdjects3.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Adjectives/FrAdjects3.htm
http://www.laits.utexas.edu/fi/fivideo/chapitre-04-vocabulaire-en-contexte-le-portrait-physique
http://www.laits.utexas.edu/fi/fivideo/chapitre-04-vocabulaire-en-contexte-le-portrait-physique


Δραστηριότητα 4

4.1 Αντιστοιχίστε τις εικόνες και τις περιγραφές που ακολουθούν.

Α    B            C

D E F

VRAI FAUX

2 1. Braxton est petit et gros.

3 2. Il a les cheveux courts et frisés.

4 3. Hélène est petite et maigre.

5 4. Carène porte des lunettes de soleil et elle est
rousse.

6 5. Léonard a les cheveux longs et raides.

7 6. Blake est grand, il a les yeux bleus.

8 7. Leila est laide.

9 8. Leila a les cheveux frisés et blonds.

10 9. Payalle a les cheveux longs noirs et raides ?

10.



1. Il a un moustache et il est chauve.

2. L'homme est beau. Il a une barbe et un moustache.

3. Elle est brune et  porte des lunettes. Ses cheveux sont longs et noirs.

4. Il est roux et jeune. C'est un enfant. Il a de grands yeux.

5. Elle est blonde. Elle est jolie. Ses cheveux sont raides.

6. Elle est âgée et a les cheveux bouclés et blancs. Ses yeux sont verts.

4.2  Βρείτε τις κρυμμένες λέξεις : cheveux, grand, laid, jeune, blond, yeux,
longs, mince, gros, rousse, raides, enfant, vielle, brune, petite. Σχηματίστε
ομάδες των τεσσάρων.

z d f g t y u i g q l a
l c h e v e u x r k a j

v m n g f d s q a a i j

i z e n f a n t n p d e
e b e r t r a i d e s u

l r y g u i o p n t b n
l u b r o u s s e i v e
e n l o n g s q w t x c
b e d s d f g h j e k l

u i b o b o y e u x p m
p m i n c e t b l o n d
t y r e z b s d f g o b

4.3  Περιγράψτε τον Astérix, Obélix et Panoramix ακολουθώντας την
παρακάτω ιστοσελίδα

http://faculty.virginia.edu/ajmlevine/grammar/vocab_describeppl_cloze.html

Δραστηριότητα 5

5.1  Βοηθήστε τον επιθεωρητή Bigloo να βρει ποιος έκλεψε την τσάντα της
κυρίας. Χωριστείτε σε δύο ομάδες.

http://bigloo.voila.net

http://faculty.virginia.edu/ajmlevine/grammar/vocab_describeppl_cloze.html
http://bigloo.voila.net/


5.2  Επισκεφτείτε  το παρακάτω site και μαντέψτε ποιος είναι. Δουλέψτε
ανά δύο.

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1034&est=1

Δραστηριότητα 6
6.1  Περιγράψτε τους παρακάτω πίνακες (ανά ομάδες των τεσσάρων
ατόμων).

Η κάθε ομάδα θα διαλέξει  έναν πίνακα και θα τον παρουσιάσει στις υπόλοιπες.

Sandro Botticelli

Autoportrait de Botticelli, publié vers 1475      Mona Lisa, Leonardo da Vinci

Delacroix, autoportrait                                           Renoir, portrait

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1034&est=1


Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έμαθα ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Να περιγράφω πρόσωπα

2. Έκανα επανάληψη τα βοηθητικά ρήματα, τα γένη
των επιθέτων

3. Έμαθα να δημιουργώ ένα πορτραίτο

4. Γνώρισα  καλλιτέχνες και κάποια έργα τους

5. Τι σου άρεσε περισσότερο. Αιτιολόγησε την άποψη
σου

6. Τι θα ήθελες να αλλάξει και γιατί

7. Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να
κάνεις με αυτά που έμαθες



Ρεβυθιάδου Ευαγγελία
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου

Γνωστικό Αντικείμενο:

ΓΑΛΛΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διάρκεια: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διδακτικός Στόχος:

Διδασκαλία προστακτικής και λεξιλογίου κατευθύνσεων και εντολών.

Έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών, καθώς και της ικανότητας
διαμεσολάβησης (εναλλαγής γλωσσικών κωδίκων).

Σύνδεση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας με την ανάπτυξη
πολυγραμματισμών, που σχετίζονται με μελέτη της χρήσης της γλώσσας στο
γραπτό και προφορικό λόγο –στο πλαίσιο πολυτροπικών κειμένων.

Να κατανοούν και να παράγουν απλής δομής προτάσεις για να καλύψουν
ανάγκες της καθημερινής ζωής, με λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες
εκφράσεις της καθημερινότητας.

Οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής
πρακτικής και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που
υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των
δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους.

Γενικός Σκοπός

Να κατακτήσει ο μαθητής με ευχάριστο τρόπο την δομή και χρήση της
προστακτικής.

Να συνδέσει το συγκεκριμένο φαινόμενο και λεξιλόγιο με καταστάσεις της
πραγματικής ζωής.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή

Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες.

Η διαδικασία της μάθησης είναι μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης.

Η γνώση κατασκευάζεται από τους ίδιους τους μαθητές.

Διερευνούν και κατανοούν τον κόσμο γύρω τους.



Συνδέουν την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τομείς της πραγματικής ζωής.

Γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες.

Μαθαίνουν το βασικό λεξιλόγιο των κατευθύνσεων.

Χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο σε απλές γλωσσικές δομές.

Πραγματολογικές δεξιότητες

Εντοπίζουν και κατανοούν τις κατευθύνσεις και τους τόπους σε ένα

σχεδιάγραμμα (στρατηγική κατανόηση)

Πραγματοποιούν μια στοχευμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο (στρατηγική έρευνας)

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

Δραστηριότητα 1

Σύνολο της τάξης –Εισαγωγή στην ενότητα/ευαισθητοποίηση –αναμονή-
περιέργεια.

Ο καθηγητής έχει δώσει το φυλλάδιο και τα παιδιά με καταιγισμό ιδεών
ανακαλύπτουν τι κρύβουν οι εικόνες.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 2

Δυαδική εργασία –Προσέγγιση στο νέο
Οι μαθητές καλούνται να δουν το βίντεο και με την παρατήρηση και την επαφή με
το νέο λεξιλόγιο να επιλύσουν την άσκηση της δραστηριότητας 2.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Δραστηριότητα 3  Ομαδικές ασκήσεις εισαγωγής θεωρίας και πρακτικής
εφαρμογής του γραμματικού φαινομένου.

Αναγνωρίζουν δομές τα παιδιά, συγκρίνουν και αποσαφηνίζουν το φαινόμενο
που διαπραγματεύονται.   Διάρκεια: 15  λεπτά

Δραστηριότητα 4  . -Ανάπτυξη εννοιολογικού χάρτη και εμπέδωση

Τα παιδιά έχοντας αναπτύξει τη θεωρία τους για την προστακτική και κλείνουμε
την πρώτη διδακτική ώρα εμπεδώνοντας  την γνώση τους στο ατομικό φύλλο
αξιολόγησης..



Διάρκεια: 15 λεπτά

Δραστηριότητα 5

Αυθεντικό υλικό-Ευαισθητοποίηση σε χρήσεις του γραμματικού φαινομένου-
Σύνδεση του μαθήματος με τα ΤΠΕ. -

Η διαδικτυακή χρήση-ψάξιμο ενός ενδιαφέροντοςυλικού, το οποίο βρίσκεται σε
άμεση σχέση με την προστακτική και τη χρήση της , χρησιμοποιείται για την
διαμορφωτική αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας. Οι δυάδες συζητάνε πάνω
στο υλικό που ανακαλύπτουν πατώντας στα link .

Διάρκεια:15 λεπτά

Δραστηριότητα 6

Ατομική δραστηριότητα για το σπίτι - Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις -
Εμπέδωση Συνεχίζοντας την άσκηση των μαθητών με στόχο την γραπτή
εκμάθηση του συγκεκριμένου γραμματικού φαινομένου που έχουν διδαχθεί οι
μαθητές στο προηγούμενο μάθημα, τους ζητάμε να λειτουργήσουν δημιουργικά
Διάρκεια 10 λεπτά

Δραστηριότητα  7 video

Διαπολιτισμική  δραστηριότητα .-Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις

Με το βίντεο αυτό αναλύουμε τη λειτουργία των γλωσσικών χαρακτηριστικών του
ακουστικού κειμένου. Ψάχνουμε να εξακριβώσουμε τι κάνει και πως το κάνει.

Διάρκεια:10 λεπτά

Δραστηριότητα 7. Δημιουργική και  παιγνιώδης  ομαδική δραστηριότητα σε
συνάρτηση με τη πραγματική ζωή.

Η δραστηριότητα 7 τους κάνει ενεργούς πρωταγωνιστές, καλλιεργεί το
δημιουργικό τους κριτήριο και τους οδηγεί στο συσχετισμό χάρτη και λεξιλογίου
κατευθύνσεων συνδέοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστικό αντικείμενο με τη
πραγματική ζωή στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του υπολογιστή
αποτελεί κίνητρο δημιουργίας. Η διαφορετικότητα των δημιουργιών στην
παρουσίαση αποτελεί μία ευχάριστη ανακάλυψη.

Διάρκεια:15 λεπτά



Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των εικόνων που σας
δίνονται;

1) Dans une petite casserole, faites fondre le beurre jusqu'à ce qu'il soit de
couleur meunière c'est-à-dire marron clair puis, filtrez-le au chinois étamine
dans un petit bol.
2) Prenezun grand saladier, versez la farine, faites-y au centre un petit puits,
ajoutez le sel, puis incorporez les oeufs battus, remuez au fouet puisajoutez
progressivement votre lait et enfin le beurre meunière.
3) Couvrezd'une serviette propre et laissez reposer 2 heures



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Les directions.mp4.flv

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=OaYecQ4lE80&NR=1

Έχοντας δει το video και έχοντας εξοικειωθεί με το νέο

στα σκίτσα που ακολουθούν γράψτε τις σωστές οδηγίες.

…………………………………………………………………………

……………………. ………………………………………………………………

……………………… ………………………………………………..

……………………………………………………………………………..



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ SITE

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-
francais-8828.php

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΑΛΤΕ
ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ SITE
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ KAI EKTYΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

L'impératif

1)Transformez ces phrases en utilisant l'impératif.

ΜΕΤΑΤΡΈΨΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Exemple :

Tu dois venir en bus.   --> Viens en bus.

1. Tu ne dois pas voyager en train.

2. Tu dois payer en espèces.

3. Vous ne devez pas dépenser trop.

4. Vous devez proposer à Olga de venir.

5. Nous devons être prudents.

6. Nous devons aller chez le coiffeur.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Παίξτε στους τόπους που σας προτείνω
μαθαίνοντας να χρησιμοποιείται την προστακτική.

http://www.xtec.cat/~sgirona/fle/expression_orale/dossier_dialogues/dem
andersonchemin.htm

http://www.xtec.cat/~sgirona/fle/hotpot/imperatif/conseils_sante.htm

http://www.xtec.cat/~sgirona/fle/hotpot/imperatif/conseils_photo.htm

ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΙΚΟ ΣΕ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

Ouvrez vos livres à la page X, svp

Écoutez bien ...

Lis ce paragraphe...

Répète la phrase encore une fois...

Regardez l'image... Regarde l'image...

Ajoutez un "e" a la fin du mot

... Écris...

Réponds...

Complétez ...

Sortez vos cahiers de notes

Fais attention à la prononciation ...

Notez bien tout ça... Note bien tout ça...

Recopie les mots/expressions...

Asseyez-vous...

Fermez la porte / la fenêtre ... ...

Tais-toi, stp !

Ne bouge pas !

N'oubliez pas les accents ...

N'oublie pas de mettre ton noms ...

N'oublie pas d'écrire la date ...

Dites... Dis ...



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΤΑΓΗ



1.Lisez la recette que nous vous proposons et mettez les phrases en bon
ordre

Α : Mettre dans un saladier le riz, les tomates, les œufs, l’oignon, le poivron vert et
le maïs. Ajouter les olives et le thon.

B : Faire cuire le riz pendant 20 minutes.

Faire cuire les œufs pendant dix minutes dans l’eau.

C : Mélanger dans un bol le sel, le poivre, l’huile d’olive et

le vinaigre, et verser sur la salade. Mélanger délicatement et servir frais.

D : Éplucher l’ oignon. Laver les tomates et le poivron vert.

1ο 2ο 3ο 4ο



2. Complétez le paragraphe suivant :

On prépare de la salade niçoise. Alors on achète _______ tomates, _____
thon, ______ œufs, ______ huile, ______ vinaigre, _____ sel et ______
poivre

3. Continuez comme dans l’exemple : ______ ( Mettre) de l’eau.
Mets de l’eau.

a. (Mélanger) __________ le sel et le poivre.
b. (Laver) ____________ les tomates.
c. (Faire) _________ une salade.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7     ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=AnKVbaKuNvQ

Έχοντας δει προσεκτικά το video ψάξτε στο διαδίκτυο για να βρείτε ένα
μνημείο στο Παρίσι και να πείτε στους φίλους σας πώς να πάνε εκεί
ξεκινώντας από τον πύργο του Άιφελ. Βρείτε διαδικτυακούς χάρτες.



Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έμαθα το σχηματισμό της προστακτικής

Έμαθα τη χρήση της προστακτικής

Έμαθα να δίνω κατευθύνσεις με τη χρήση της
προστακτικής

Έμαθα να βρίσκω χάρτες στο google

Τι σου άρεσε περισσότερο. Αιτιολόγησε την άποψη
σου

Τι θα ήθελες να αλλάξει και γιατί

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να
κάνεις με αυτά που έμαθες



Σιώτη Κατερίνα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

Aide humanitaire

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Γαλλικά

 Γ’  Γυμνασίου (2η ενότητα action.fr-gr 3: COD (le, la, les), expressions

d’obligation)

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

- Διαδικτυακές πηγές

- Ηλεκτρονικό λεξικό

- Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη δημιουργία ασκήσεων hot potatoes

- Λογισμικό παρουσίασης MS Power Point

Διδακτικός Στόχος:

Γενικός Στόχος

Να είναι ικανός ο μαθητής να προσεγγίζει μέσα από την τέχνη της μουσικής
σημαντικά προβλήματα που αφορούν στον πλανήτη και να εκφράζει την
αναγκαιότητα ανάληψης δράσης.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία.

Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Ο μαθητής να είναι ικανός :

Ø Να έρθει σε επαφή με ανθρωπιστικές οργανώσεις,
Ø Να ευαισθητοποιηθεί αναφορικά με την παροχή ανθρωπιστικής

βοήθειας ή/και εθελοντισμού,
Ø Να αλλάξει στάσεις και αντιλήψεις και από παθητικός δέκτης να

αποκτήσει ενεργητικό ρόλο,
Ø Να ευαισθητοποιηθεί στην ιδέα της ανάληψης δράσης,
Ø Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ισότητας και δικαιωμάτων μεταξύ των

ανθρώπων,
Ø Να συνδέσει τη μάθηση της ξένης γλώσσας με τομείς της

πραγματικής ζωής,
Ø Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης,



Ø Να οικοδομήσει τη γνώση με τρόπο διερευνητικό μέσω αναζήτησης
στο διαδίκτυο.

Γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Ο μαθητής να είναι ικανός:

Ø Να κατανοεί το περιεχόμενο ενός τραγουδιού,
Ø Να αναζητά και να απομονώνει πληροφορίες σχετικά με τις

ανθρωπιστικές οργανώσεις σε πολυτροπικό κείμενο,
Ø Να εκφράζει την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε ανθρωπιστικές

οργανώσεις, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως il faut + infinitif, il est
obligatoire de, il est nécessaire de.

Ø Να συνδυάσει την προηγούμενη γνώση (passé composé, imparfait)
με τη νέα,

Ø Να αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με τη θεματική περιοχή των
ανθρωπιστικών οργανώσεων,

Ø Να μάθει τα pronoms personnels COD (le, la, les)

Πραγματολογική δεξιότητα

Οι μαθητές:

Ø Να προσεγγίσουν αισθητικά τη γλώσσα ερχόμενοι σε επαφή με
τραγούδι που εκπέμπει κοινωνικά μηνύματα («στρατευμένο
τραγούδι»)

Ø Να κατανοήσουν το αφηγηματικό μοντέλο ενός τραγουδιού.

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,

δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

Γενική περιγραφή

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος

Ερωτήσεις-απαντήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Ατομική, δυαδική, ομαδική εργασία
Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση
Διαπολιτισμική προσέγγιση
Διαθεματική προσέγγιση



Δραστηριότητα 1 - εισαγωγή στο θέμα
 1.1 Εισαγωγή  και ευαισθητοποίηση στο θέμα –– συνδυασμός
κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου - σύνολο της τάξης -
ερώτηση απάντηση. Διάρκεια 2 λεπτά

Εάν είναι εφικτό, ο καθηγητής μπορεί να έχει διακοσμήσει την αίθουσα με
αφίσες ή αντικείμενα (πχ διαφημιστικό υλικό ανθρωπιστικών οργανώσεων)
ώστε οι μαθητές να έχουν μια πρώτη συναισθηματική επαφή με το θέμα.

Ο καθηγητής εισάγει τους μαθητές στο θέμα ανακοινώνοντάς τους ότι
πρόκειται να ασχοληθούν στο παρόν και στο επόμενο μάθημα με την
ανθρωπιστική βοήθεια.    Προβάλλει τη σχετική διαφήμιση και ζητά από τους
μαθητές να αναφέρουν λέξεις που αφορούν στην ανθρωπιστική βοήθεια.
Προχωρούμε και σε δεύτερη προβολή,  γιατί η διαφήμιση είναι μικρής
διάρκειας και ο ρυθμός γρήγορος.

1.2 Δημιουργία θεματικού λεξιλογίου που αφορά στην ανθρωπιστική
βοήθεια - Ατομική εργασία
Διάρκεια 3 λεπτά

Οι μαθητές σημειώνουν τις λέξεις και επιχειρούμε να δημιουργήσουμε το
θεματικό λεξιλόγιο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δίνουμε ερμηνεία εάν
χρειάζεται.

1.3 Εμπλουτισμός θεματικού λεξιλογίου που αφορά στην ανθρωπιστική
βοήθεια - σύνολο της τάξης – καταιγισμός ιδεών.
Διάρκεια 4 λεπτά

Προσθέτουμε νέες λέξεις με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών. Οι μαθητές
λένε τις λέξεις στα ελληνικά ή στα γαλλικά και ο καθηγητής τις σημειώνει στον
πίνακα στα γαλλικά. Ζητούμε από τους μαθητές να τις καταγράψουν γιατί θα
χρειαστούν σε επόμενη άσκηση.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες 1.1, 1.2 και 1.3 έχουν βοηθητικό ρόλο (activités
de pré-écoute), γιατί συναισθηματικά οι μαθητές έχουν ήδη εμπλακεί με το
θέμα. Μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην κατανόηση του τραγουδιού.

Δραστηριότητα 2 – κατανόηση προφορικού λόγου
2.1 Κατανόηση προφορικού λόγου (σε συνδυασμό με εικόνα) –
approche globale – ατομική εργασία.
Διάρκεια 5 λεπτά
Οι μαθητές ακούν το τραγούδι και βλέπουν το σχετικό video-clip. Η εικόνα
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βοήθημα για την πρόσβαση στο νόημα.
Εφιστούμε την προσοχή τους στις δυο ερωτήσεις. Σύμφωνα με την πρώτη



φάση της approche globale επιδιώκουμε να κερδίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή
παρατήρηση και εν δυνάμει κατανόηση.

2.2 Κατανόηση προφορικού λόγου - approche globale – ατομική
εργασία.
Διάρκεια 7 λεπτά

 Δίνουμε τα λόγια του τραγουδιού στους μαθητές και κάνουμε δεύτερη
προβολή.  Επίσης,  τους παρέχουμε το σχετικό λεξιλόγιο για να επιτύχουμε
καλύτερη κατανόηση.

2.3 Ερωτήσεις ενεργού ακούσματος (écoute active) – σύνολο τάξης –
ερωτήσεις-απαντήσεις.
Διάρκεια  5 λεπτά.
Οι ερωτήσεις επιτρέπουν στους μαθητές να προσδιορίσουν την κατάσταση
και να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την κατανόηση του τραγουδιού.

2.4 Εντοπισμός της δομής του τραγουδιού (répérage de la structure) –
compréhension séléctive - σύνολο της τάξης – ερωτήσεις – απαντήσεις.
Διάρκεια 5 λεπτά.

Οι ερωτήσεις στοχεύουν να βοηθήσουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τη
δομή του τραγουδιού και να διαχωρίσουν τα θεματικά πεδία.

2.5 compréhension fine - ατομική εργασία – αυτονόμηση στη μάθηση
Διάρκεια 5 λεπτά
Ο μαθητής καλείται να ξαναδιαβάσει τους στίχους του τραγουδιού και να

απαντήσει στις ερωτήσεις. Η επαλήθευση γίνεται στην τάξη.
Οι δραστηριότητες 2.3, 2.4 και 2.5 ανήκουν στο στάδιο της lecture

séléctive.

2.6 compréhension détaillée - lecture en profondeur – σύνολο της τάξης.
Διάρκεια 3 λεπτά.
Ο σκοπός είναι οι μαθητές να έχουν οδηγηθεί στην κατανόηση του τραγουδιού
έτσι ώστε να συνάγουν το τελικό συμπέρασμα.

2.7 Εντοπισμός των στοιχείων αναφοράς – lecture en profondeur-
σύνολο της τάξης
Διάρκεια 5 λεπτά
Οι μαθητές διαπερνούν οπτικά το κείμενο πολλές φορές και καλούνται να
συμπληρώσουν τον προτεινόμενο πίνακα. Αναφερόμαστε στη λειτουργία των
pronoms personnels.



2η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 3 - γραμματική
3.1 Παρατήρηση γραμματικού φαινομένου – εννοιολόγηση του κανόνα
(conceptualisation de la règle) - διαμόρφωση κανόνα (formulation de la
règle)- δυαδική εργασία
Διάρκεια 6 λεπτά
Αξιοποιούμε τον πίνακα της προηγούμενης άσκησης και αναφερόμαστε εκ
νέου στη λειτουργία των pronoms personnels. Εστιάζουμε στην κατηγορία
που μας ενδιαφέρει (COD). Καλούμε τους μαθητές να παρατηρήσουν τις
φράσεις που τους έχουμε σημειώσει. Τους βοηθούμε να διατυπώσουν μια
πρώτη εκδοχή του κανόνα.

3.2 réflexion sur la règle – ανακάλυψη του κανόνα – αυτονόμηση μαθητή
– βιωματική μάθηση – συνεργατική μάθηση - δυαδική εργασία

Διάρκεια 5 λεπτά
Οι ασκήσεις στοχεύουν στην ενεργοποίηση της παρατήρησης του μαθητή

προκειμένου μόνος του, αυτόνομα και βιωματικά να οδηγηθεί στην
ανακάλυψη του κανόνα για το συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο. Τα
ενδεχόμενα λάθη χρησιμοποιούνται ως αφορμή για διόρθωση του κανόνα.

3.3 réflexion sur la règle – διατύπωση του κανόνα – αυτονόμηση μαθητή
– βιωματική μάθηση – συνεργατική μάθηση - δυαδική εργασία

Διάρκεια 5 λεπτά
Με αυτές τις ερωτήσεις ο καθηγητής επισημαίνει παραμέτρους που
συμπληρώνουν τον κανόνα. Γίνεται επανάληψη της ορθής διατύπωσής του
από τον ίδιο.

3.4 εφαρμογή του κανόνα – ατομική εργασία – αυτονόμηση στη μάθηση
Ασκήσεις που στοχεύουν στην εξάσκηση για την καλύτερη κατανόηση του
κανόνα. Προβλέπεται ως εργασία για το σπίτι.

Δραστηριότητα 4 - λεξιλόγιο
4.1 εισαγωγή στο λεξιλόγιο – σύνολο της τάξης

Διάρκεια 2 λεπτά
Η προβολή στοχεύει να περάσουν οι μαθητές από τη γραμματική στο

λεξιλόγιο με ευχάριστο και χαλαρωτικό τρόπο. Επίσης, βλέποντας τις εικόνες
να έχουν ιδέες για λέξεις που θα χρειαστούν.

4.2 Εμπλουτισμός θεματικού λεξιλογίου που αφορά στην ανθρωπιστική
βοήθεια –δυαδική εργασία – συνεργατική μάθηση – κατευθυνόμενη
ιστοεξερεύνηση

Διάρκεια 5 λεπτά
Παράλληλα γίνεται και δεύτερη προβολή της παρουσίασης για να υπάρχει

οπτικό ερέθισμα. Η προτεινόμενη ηλεκτρονική σελίδα χρησιμοποιείται ως
λεξικό.



Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τις εκφράσεις που δηλώνουν την
αναγκαιότητα. Επισημαίνουμε το σημείο του τραγουδιού «faut dire qu’il était
beau mais ils’piquait mon héros à l’héros»

Δραστηριότητα 5 - σύνθεση
5.1 βιωματική μάθηση - συνεργατική μάθηση - κατευθυνόμενη
ιστοεξερεύνηση
Διάρκεια 11 λεπτά

Εργασία σύνθεσης των καινούργιων γνώσεων που αποκτήθηκαν, λεξιλόγιο
και μορφοσυντακτικές δομές. Αναζήτηση και γνωριμία με τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις.

5.2 παραγωγή γραπτού   λόγου - εργασία στο σπίτι

Υπενθυμίζουμε και προτρέπουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιήσουν
τις νέες αποκτηθείσες γνώσεις.

5.3 ομαδική δημιουργική εργασία – συνεργατική μάθηση – ενεργητική
μάθηση – άνοιγμα της τάξης στο σχολείο
Διάρκεια 11 λεπτά

Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο του δημιουργού και αποτυπώνουν τη γνώση
που απέκτησαν (γενικής παιδείας – ισότητα δικαιωμάτων και ειδική – ξένη
γλώσσα) σε μια αφίσα,  επιχειρώντας να παρακινήσουν και άλλους
συμμαθητές τους να γνωρίσουν τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και το έργο
τους. Συνδέονται με αυτόν τον τρόπο οι στόχοι της μαθησιακής ενότητας με
την πραγματική ζωή.

Η αφίσα μπορεί να είναι ψηφιακή και σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής
θα αναλάβει την εκτύπωση ή σε χαρτί με υλικά που θα τους προμηθεύσει ο
καθηγητής.
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Ιστοσελίδες

http://www.youtube.com/watch?v=Aj64Mrv5Eg8

http://www.youtube.com/watch?v=Da5iA0_MriQ

http://www.unicef.org/french

http://www.restosducoeur.org

www.amnesty.fr
http://www.aide-et-action.org

http://www.msf.fr/

http://www.croix-rouge.fr/

Φύλλο εργασίας
Aide humanitaire

Δραστηριότητα 1

1.1 Visitez l’adresse électronique indiquée, visionnez la publicité sur la
journée mondiale de l’aide humanitaire et mentionnez les mots clés qui
concernent l’aide humanitaire.
http://www.youtube.com/watch?v=Aj64Mrv5Eg8

1.2 Voici la transcription du message publicitaire sur la journée
mondiale de l’aide humanitaire. Soulignez les mots qui concernent l’aide
humanitaire.

Chaque jour nous menons une guerre entre les maladies, la faim, la violence
à l’égard des femmes, nous travaillons dans des environnements dangereux
mais nous ne sommes pas armés, nous sommes des pilotes, nous sommes
des enseignants, nous sommes des travailleurs humanitaires.

1.3 Mentionnez d’autres mots, en grec aussi,  qui d’après vous ont un
rapport avec la thématique de l’aide humanitaire.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………

http://www.youtube.com/watch?v=Aj64Mrv5Eg8
http://www.youtube.com/watch?v=Da5iA0_MriQ
http://www.unicef.org/french
http://www.restosducoeur.org/
http://www.amnesty.fr/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.msf.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=Aj64Mrv5Eg8


Δραστηριότητα 2

2. 1  Visitez l’adresse électronique indiquée et écoutez la chanson de
Zazie « J’étais là » et répondez aux questions
http://www.youtube.com/watch?v=Da5iA0_MriQ
 a.  ‘A qui s’adresse la chanson ?
 b.  Quelle est l’attitude de la chanteuse ?

attentive pensive indifférente intéressée

2.2  Lisez les paroles de la chanson et visionnez une seconde fois le
vidéo clip. Essayez de répondre aux questions.

J’étais là tu vois lui à côté de moi
On avait six ans
On jouait comme des enfants au docteur
Au docteur

J’étais là je voyais sur son corps les plaies, les
marques, les bleus
J’en croyais pas mes yeux
Mes yeux

Et lui qui m'disait j’suis un dur
Tu vois les brûlures là sur mes bras
J’les sens pas
J’les sens pas

J’étais là j’ai rien dit
Et puis j’suis partie de chez lui
Si j’y suis retournée
Plus jamais
Plus jamais

J’étais là comme lui j’avais quinze ans à peine
On était dans la cave chez ses parents,

Je l’aimais tant
Faut dire qu’il était beau mais il s'piquait mon héros à l’héro

J’étais là quand sa mère est venue me dire
C’est fini on l’enterre lundi
Lundi
J’ai pleuré bien sûr oui j’ai pleuré

http://www.youtube.com/watch?v=Da5iA0_MriQ


Puis j’ai recommencé à traîner dehors
Dehors

J’étais là en octobre 80 après la bombe de Copernic
Oui j’étais à la manif
Avec tous mes copains
J’étais là c’est vrai qu'on n’y comprenait rien
Mais on trouvait ça bien
Ça bien

Oui j’étais la pour aider pour le sida les sans-papiers
J’ai chanté
Chanté
Sûr que j’étais là pour faire la fête !
Et j’ai levé mon verre à ceux qui n’ont plus rien
Encore un verre, on n’y peut rien

J’étais là devant ma télé à 20 heures
J’ai vu le monde s’agiter
S’agiter
J’étais là je savais tout de la Somalie, du Bangladesh et du Rwanda
J’étais là

J’ai bien vu le sort que le Nord réserve au Sud
Bien compris le mépris !
J’étais là pour compter les morts
J’étais là et je n’ai rien fait
Et je n’ai rien fait
J’étais là pourtant
J’étais là et je n’ai rien fait.

Vocabulaire
Les plaies = οι πληγές
Les marques= τα σημάδια από χτυπήματα στο δέρμα
Les bleus= οι μελανιές
Les brûlures=τα εγκαύματα
La cave= το υπόγειο
Il se piquait mon héros à l’héros= ο ήρωας μου υπερηφανευόταν τον ήρωα
Enterrer=θάβω
Traîner dehors =γυρνάω έξω
La bombe de Copernic=βόμβα που εξερράγη  σε ισραηλίτικη συναγωγή την
παραμονή του          Σαββάτου
La manif= το συλλαλητήριο
Le sida= AIDS



Les sans-papiers=οι παράνομοι (μετανάστες)
S’agiter= κινούμαι συνεχώς
La Somalie= ΄90 συνεχείς εμφύλιες διαμάχες και εχθροπραξίες μεταξύ
φατριών που στοίχισαν τη ζωή ανθρώπων και παιδιών
Le Bangladesh= μετά την αποχώρηση των αποικιοκρατών, οι συνεχείς
εξεγέρσεις και τα πραξικοπήματα για ανεξαρτησία και αυτοδιοίκηση
δημιούργησαν μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα προς γειτονικές χώρες. Έντονη
πολιτική διαφθορά.
Le Rwanda= το 1994 βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας

λόγω εθνοτικών συγκρούσεων που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 500

2.3 Répondez aux questions :

· Qui chante ?

· De quoi parle la chanson ?

· Combien de personnes y figurent ? (le style vestimentaire, les
expressions du visage)

· Où est-ce qu’on se trouve ? (le décor de la scène)

· Quand ?

· Comment ? (style de la chanteuse, expressions, attitude)

· Pourquoi ? Quel est son but ?

2.4 Relisez les paroles de la chanson et essayez de répondre aux
questions

I. de combien strophes  est constituée la chanson ?

II. est-ce qu’il y a une introduction ?

                Quel est son rôle ? a) informer sur  le contenu de la chanson

                                                   b) annoncer l’histoire de la chanson

III. le corps da la chanson de combien  strophes est-il constitué ?

est-ce que chaque strophe nous donne une information ? Laquelle ?

IV. est-ce qu’il y a une conclusion ? a) exprime un résultat ?

                                                          b) fait un élargissement ?

                                                          c) fait la synthèse des idées ?



2.5 Comment la chanteuse effectue le passage d’une strophe à
l’autre ?

- elle utilise des articulateurs logiques

- la musique aide à passer d’une strophe à l’autre

- elle répète une phrase

2.6 Après avoir lu les paroles de la chanson, répondez aux questions en
choisissant la bonne réponse.

1. Elle parle de ____________   avec un garçon.

   a. son amitié                 b. leur séparation                c. leur dispute

2. Avec le garçon ils ont le ____________   origine.

   a. différente                  b. même                                 c. on ne sait pas

3. Leur amitié est continuée aussi à l’adolescence.

   a. oui                              b. non                                      c. on ne sait pas

4. Le garçon luttait pour un but.

    a. oui                              b. non                                      c. on ne sait pas
5. La chanteuse elle-même a un rôle actif.
    a. oui                              b. non                                      c. on ne sait pas

6. Les personnes qui parlent à la chanteuse sont ____________

   a. contentes                  b. tristes                                  c. en colère

7. Les personnes qui parlent à la chanteuse

   a. la reprochent            b. lui donne félicitations     c. l’informent

8. La reprise de l’expression  «  j’étais là » ¹ je n’ai rien fait montre

   a. la reproche               b. l’indifférence                      c. l’impuissance

9. Selon vous, le but de la chanteuse  est de nous

a. souligner l’hypocrisie du Nord      b. toucher l’illusion d’aide qu’on a        c.
inciter à agir

(plusieurs réponses possibles)



2.7 Soulignez les pronoms personnels qui existent dans la chanson et
classez-les dans le tableau suivant :

sujets toniques réfléchis
COD

Le, la, les

COD

en
y

Δραστηριότητα 3

3.1 D’après vous qu’est-ce que les mots soulignés remplacent ?

· Tu vois les brûlures là sur mes bras ? → Je les sens pas.

· On était dans la cave chez ses parents → je l’aimais tant.

· J’étais là quand sa mère est venue me dire → C’est fini on l’enterre
lundi.

En réfléchissant sur le tableau de l’activité 2.6 et les remarques que
vous avez effectuées à l’activité 3.1 pourriez-vous formuler la règle ?

3.2 Visitez l’adresse électronique suivante et faites l’exercice proposé
sur les pronoms personnels COD.

https://www.dropbox.com/s/h2r7vxin59etz3y/cod1.htm

3.3 Répondez aux questions suivantes

· Dans la phrase où se place le COD ?   a) avant le  verbe
                                                                                  b) après le verbe

· Quand il s’agit d’un temps composé où se place le COD ? a) avant
l’auxiliaire
b) après l’auxiliaire

· Quand il s’agit d’une phrase négative ? a) avant le ne
                                                                b) après le ne
3.4 Visitez l’adresse électronique suivante et faites l’exercice
proposé sur les pronoms personnels COD.

https://www.dropbox.com/s/njke50rgycwut93/cod2.htm

https://www.dropbox.com/s/h2r7vxin59etz3y/cod1.htm
https://www.dropbox.com/s/njke50rgycwut93/cod2.htm


Δραστηριότητα 4

4.1 Regardez la présentation suivante sur l’aide humanitaire.
https://www.dropbox.com/s/hocu8bcc5q0cjct/Aide%20humanitaire.swf

4.2 Réfléchissez sur des mots qui ont un rapport avec l’aide
humanitaire, si c’est nécessaire regardez une seconde fois.   Vous
pouvez vous aider de la page
http://translate.google.com

Pour exprimer  la nécessité

Il faut + infinitif
Il est nécessaire de + infinitif
Il est obligatoire de + infinitif

Δραστηριότητα 5

5.1 Voici une liste des associations d’aide humanitaire. Travaillez en
groupes de deux élèves et réalisez les tâches.

http://www.unicef.org/french

http://www.restosducoeur.org

www.amnesty.fr

http://www.aide-et-action.org

http://www.msf.fr/

http://www.croix-rouge.fr/

De quoi s’occupe chaque organisation? Faites la correspondance.

· Santé § Croix rouge
· Urgence § Amnesty internationale

· Aide alimentaire · Restos du cœur
· Droits humains · Aide et action
· Education · Médecins sans frontières

· unicef

https://www.dropbox.com/s/hocu8bcc5q0cjct/Aide%20humanitaire.swf
http://translate.google.com/
http://www.unicef.org/french
http://www.restosducoeur.org/
http://www.amnesty.fr/
http://www.aide-et-action.org/
http://www.msf.fr/
http://www.croix-rouge.fr/


5.2 Vous aimerez proposer votre aide à une organisation humanitaire ?
Pourquoi ? Dans quel domaine ?

5.3 Présentez une organisation humanitaire à vos camarades d’école en
créant une affiche (numérique ou non) pour les persuader à faire part de
cette organisation ?

Τελική αξιολόγηση

Σου άρεσε το μάθημα; Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι
δραστηριότητες; Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου άρεσαν οι δραστηριότητες στις
οποίες έπρεπε να συνεργαστείς με τους
συμμαθητές σου; Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου άρεσαν οι δραστηριότητες στις
οποίες έπρεπε να εργαστείς μόνος σου; Πολύ Λίγο Καθόλου

Πώς θεωρείς ότι ανταποκρίθηκες στις
ασκήσεις; Με

επιτυχία

Είχα
δυσκολίες
αλλά τα

κατάφερα

Δε νομίζω
ότι τα

κατάφερα
πολύ καλά

Τώρα που τελείωσε το μάθημα μπορείς
:

- να κατανοήσεις το γενικό νόημα
ενός τραγουδιού;

- να εκφράσεις την αναγκαιότητα
ανάληψης δράσης για τη βοήθεια
συνανθρώπων μας;

- να ενημερώσεις τους φίλους σου;

Πολύ

Πολύ

Πολύ

Λίγο

Λίγο

Λίγο

Καθόλου

Καθόλου

Καθόλου



Χασκής Βασίλειος

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου «Les jeunes contre le racisme»

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλικά Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικός Στόχος: Αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στα
ανθρώπινα δικαιώματα,  τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα
αλλά και την Ευρωπαϊκή και Διεθνή κατάσταση με μετακινήσεις ανθρώπων.
Διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ΄
Γυμνασίου.

Διάρκεια: Τέσσερις (04)  διδακτικές ώρες

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

Internet, MS Powerpoint, blogs, video, διαδραστικός πίνακας, εκπαιδευτικοί

ιστότοποι.

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

A’ Φάση:
Μία ώρα:
                    α) αφύπνιση και ευαισθητοποίηση με την προβολή σύντομων

videos και συζήτηση στην τάξη. Προβολή στοιχείων για τον Paul Gaugin.
β) συζήτηση για γνωστούς έλληνες και βούλγαρους, που

δραστηριοποιούνται στη Γαλλία και για γνωστούς γάλλους κυρίως αθλητές,
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα – αναζήτηση φωτογραφιών τους και
βιογραφικών στοιχείων τους ( Σε ό,τι αφορά τους βούλγαρους προτείνονται
οι: Sylvie Vartan (Bulgare du Nord), Yvette Lalova (Bulgare de l'Est), Christo
(Bulgare Saint Lazare), Julia Kristeva kai Tsvetan Todorov.

   Σε ό,τι αφορά τους έλληνες προτείνονται οι Κώστας Γαβράς, Νάνα
Μούσκουρη, Νίκος Αλιάγας, Παύλος Μελάς, Ηλίας Μαμαλάκης, Στέλιος
Παρλιάρος, o dj Dimitri κ.α.

Β’ Φάση: Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές κτλ.) ή ανά
διδακτική ώρα (1ο δίωρο: παρακολούθηση ταινίας της Εκπαιδευτικής
Τηλεόρασης  και διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών για το εξεταζόμενο
θέμα κτλ.).

1η ώρα: Εργασία στην τάξη ανά ομάδες των τεσσάρων μαθητών

2η ώρα: Εργασία στο εργαστήριο πληροφορικής με τους προτεινόμενους
ιστότοπους

3η ώρα: Παρασκευή υλικού από τους μαθητές π.χ. αφίσα, ένα διαφημιστικό

μήνυμα κ.α.



Σαράφη Ευγενία

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

     Είδη ένδυσης- αξεσουάρ

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

     Γαλλική γλώσσα ΣΤ Δημοτικού

Επίπεδο:  Α1

Διάρκεια: τρεις διδακτικές ώρες των 45’

Διδακτικός Στόχος:

Να είναι ικανός ο μαθητής να κατανοεί και να δίνει πληροφορίες

(χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές) σχετικά με ένα θέμα της

καθημερινότητάς του (ρούχα, αξεσουάρ, χρώματα, εποχές, κλίμα), σε

πραγματικές καταστάσεις σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Επιμέρους στόχοι:
ü Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Ø Να γνωρίσει τέσσερα γαλλικά περιοδικά μόδας που είναι γνωστά και στην

Ελλάδα

Ø Να συνειδητοποιήσει πόσες γαλλικές λέξεις σχετικά με τα ρούχα, τα αξεσουάρ

και

      τα χρώματα γνωρίζει ήδη, αφού τις χρησιμοποιούμε αυτούσιες στα ελληνικά,

στην

      καθημερινότητά μας

Ø Να αναζητήσει στο Διαδίκτυο και να καταγράψει κάποιες λέξεις γαλλικές

σχετικά

      με τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τις οποίες χρησιμοποιούμε αυτούσιες στα

ελληνικά

Ø Να συνειδητοποιήσει ότι κάποιες γαλλικές λέξεις σχετικά με τα ρούχα και τα

      χρώματα χρησιμοποιούνται και στην αλβανική γλώσσα, που είναι παρούσα

στην

      τάξη του από συμμαθητές και συμμαθήτριές του

Ø Να αναπτύξει δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης

Ø Να κατανοήσει την συμβολή του Διαδικτύου στην εκμάθηση των Ξένων

Γλωσσών

Ø Να μάθει ερευνώντας μέσα από το Διαδίκτυο



Ø Να μάθει ενεργώντας και παίζοντας

Ø Να αξιολογεί τη μαθησιακή του πορεία

Ø Να αξιολογεί την εργασία των συμμαθητών και των συμμαθητριών μου και να

συμβάλλει

      συνεργατικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας

Ø Να μάθει να αξιολογείται

Ø Να συνδέει την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τομείς της πραγματικής ζωής

Ø Να ανακαλύπτει καλλιτεχνικές παραγωγές που ενέπνευσαν κάποιους

σχεδιαστές μόδας

      και να σχετίζει το ενδυματολογικό έργο με το έργο του κάθε καλλιτέχνη

Ø Να αναπτύξει περιβαλλοντική συνείδηση σε θέματα ένδυσης (οικολογικά ρούχα

και

      περιβάλλον)

Ø Να ευαισθητοποιηθεί σε ένα θέμα Αγωγής Υγείας (οικολογικά ρούχα και υγεία)

ü Γλωσσικές - Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ø Να μάθει βασικό λεξιλόγιο από είδη ρούχων – αξεσουάρ

Ø Να εμπεδώσει το βασικό λεξιλόγιο από είδη ρούχων - αξεσουάρ μέσα από

παιγνιώδεις

      δραστηριότητες

Ø Να συνδέσει τη καινούργια θεματική ενότητα με τις ήδη διδαγμένες (αλφαβήτα,

      χρώματα, εποχές, κλίμα)

Ø Να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο σε απλές προτάσεις, γραπτά και προφορικά

Ø Να συνδέει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με τομείς της πραγματικής ζωής

(περιοδικά, τέχνη,

      περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας)

Ø Να κατανοήσει αυθεντικό προφορικό λόγο (βίντεο l’ âne Trotro, ηχητικό μήνυμα

με

      περιγραφή του ντυσίματος τεσσάρων μανεκέν)

Ø Να αναζητήσει και να απομονώσει πληροφορίες σε ένα πολυτροπικό κείμενο

που

      παρουσιάζει ένα θέμα της καθημερινής ζωής (ενδυματολογικά στυλ)

Ø Να δώσει πληροφορίες προφορικά για το ενδυματολογικό στυλ ενός

προσώπου

      (συμμαθητή/συμμαθήτριάς του)



Ø Να δώσει πληροφορίες γραπτά σχετικά με τα είδη ρούχων και αξεσουάρ που

φοράει σε

      διαφορετικές περιστάσεις

Ø Να βάζει στη σειρά εικόνες-προτάσεις για να φτιάξει μια ιστορία

Ø Να ταξινομεί το λεξιλόγιο σε κατηγορίες (χειμωνιάτικα - καλοκαιρινά ρούχα)

Ø Να θυμηθεί γραμματικά φαινόμενα που έχει διδαχθεί και να χρησιμοποιεί τις

      κατάλληλες γλωσσικές δομές για να πραγματοποιήσει τις παραπάνω

επικοινωνιακές

      πράξεις όπως:

- εκφράσεις: en été, en France, il fait chaud,

- ρήματα porter, mettre, s’habiller

- articles définis / indéfinis

- adjectifs possessifs

- pluriel des noms

- accord des adjectifs - masculin, féminin, pluriel

ü Πραγματολογικές δεξιότητες

Ø Να μπορεί να εντοπίσει το όνομα και το βασικό θέμα ενός περιοδικού

παρατηρώντας το

       εξώφυλλό του, με τα γλωσσικά εργαλεία που κατέχει (στρατηγικές

κατανόησης)

Ø Να μπορεί να πραγματοποιήσει ενεργή και στοχευμένη αναζήτηση στο

Διαδίκτυο

      (στρατηγικές έρευνας)

Ø Να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης, εξάσκησης και ως πηγή

πολιτισμικού εμπλουτισμού στις Ξένες Γλώσσες (στρατηγικές αυτονόμησης)

Ø Να κατασκευάσει σε ένα χαρτόνι ή χαρτί Α3 ένα κολάζ που θα περιέχει

φωτογραφίες με οικολογικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ από περιοδικά μόδας ή

από το Διαδίκτυο, τις οποίες θα περιγράφει στα γαλλικά χρησιμοποιώντας τις

κατάλληλες γλωσσικές-γραμματικές δομές

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

ð Ένας υπολογιστής για κάθε ομάδα

ð Ένας υπολογιστής για κοινή χρήση, με παρουσίαση βίντεο μέσω

προβολέα (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο εργαστήριο

πληροφορικής)



ð Διαδίκτυο για πλοήγηση στις παρακάτω ιστοσελίδες

· Λεξιλόγιο (les couleurs - les vêtements - les accessoires)

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/

http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm

http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html

http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf    (lexique-couleur)

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/men-clothing/

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/women-clothing/

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/

· Παιχνίδια - ασκήσεις

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Inde

x.htm

· Γαλλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367

· Πρόγραμμα για τη μετάφραση των λέξεων στα ελληνικά-γαλλικά-αλβανικά

http://translate.google.gr/

· Βίντεο l’ âne Trotro (και αποθηκευμένο στον υπολογιστή σε αρχείο mp4)

http://www.youtube.com/watch?v=kjc5La6Tys&NR=1&feature=endscreen

· Κείμενο με δύο ενδυματολογικά στυλ

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm

· Τέχνη και μόδα

http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx

http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda

http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/

· Ηχητικό μήνυμα σχετικά με ενδυμασία τεσσάρων μανεκέν (και

αποθηκευμένο στον υπολογιστή σε αρχείο mp3)

http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm

· Βιολογικά (οικολογικά) ρούχα

              - http://www.bio-vetement.com/bio-vetements

              - http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609

              - http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html

              - http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/
http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/men-clothing/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/women-clothing/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Index.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Index.htm
http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367
http://translate.google.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=kjc5La6Tys&NR=1&feature=endscreen
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm
http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx
http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda
http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/
http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm
http://www.bio-vetement.com/bio-vetements
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609
http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html
http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html


              - http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/

               -http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (45’)

1η Δραστηριότητα
Σύνολο της τάξης - εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος  -  αυθεντικό εικονικό
υλικό - κινητοποίηση ενδιαφέροντος - ανυπομονησία - περιέργεια

Έχουμε τοποθετήσει flashcards στον πίνακα με ρούχα και αξεσουάρ με το όνομα

κάθε εικόνας στα γαλλικά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να

παρατηρήσουν τις εικόνες που απεικονίζουν τα εξώφυλλα τεσσάρων περιοδικών

μόδας και να πουν το όνομα του καθενός, από ποια χώρα προέρχονται, ποιο

είναι το κοινό τους θέμα και αν υπάρχει ελληνική έκδοση αυτών των περιοδικών.

Ανακαλώντας προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες για το στάδιο αυτό της

αφόρμησης, με αυθεντικό εικονικό υλικό, οι μαθητές και οι μαθήτριες

εξοικειώνονται με λεξιλόγιο - κλειδί για την πραγματοποίηση των στόχων της

διδακτικής πρότασης και ανυπομονούν να δουν τι θα ακολουθήσει.

Διάρκεια: 5 λεπτά

2η Δραστηριότητα
Σύνολο της τάξης - εκμάθηση λεξιλογίου - ερώτηση-απάντηση - βιωματική
μάθηση - φωνολογική εξάσκηση - καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση  -

μεταγνωστικές δεξιότητες - αυτονομία μάθησης με την εργασία στο σπίτι

Με αυτή τη δραστηριότητα προχωράμε στην εκμάθηση του λεξιλογίου δείχνοντας

μια μια τις flashcards (βλ.παράρτημα) με την ονομασία των ρούχων και των

αξεσουάρ στα γαλλικά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες απαντούν στην ερώτηση

«Qu’est-ce que c’est?» και επαναλαμβάνουν όλοι μαζί την λέξη. Μπορούμε να

ρωτάμε και το χρώμα, για να θυμηθούν το ήδη διδαγμένο σχετικό λεξιλόγιο. Με

αυτή τη δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκονται όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες,

αδύνατοι και δυνατοί, πετυχαίνεται εμπλουτισμός του λεξιλογίου, φωνολογική

http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html


εξάσκηση με την επανάληψη των λέξεων και ανακύκλωση των κατακτημένων

γνώσεων (χρώματα).

Για την εμπέδωση του λεξιλογίου δίνονται κάποιες ιστοσελίδες. Εξηγούμε στους

μαθητές και στις μαθήτριες τι περιέχει η καθεμία από αυτές και τους

προτρέπουμε να ανατρέξουν σ’αυτές στο σπίτι, για να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο

μέσω ασκήσεων και παιχνιδιών (αυτονομία μάθησης). Για να τους δώσουμε

ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, τους λέμε να μας πουν την επόμενη φορά στο

μάθημα με ποιες ασχολήθηκαν, ποιες τους φάνηκαν εύκολες και ποιες δύσκολες

και τι σκορ πέτυχαν. Πετυχαίνεται έτσι και καλλιέργεια των μεταγνωστικών

δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών, τις οποίες δεν αφήνουμε στην τύχη,

αφού επανερχόμαστε με τις ερωτήσεις του σκορ και της κριτικής των

ιστοσελίδων.

VOCABULAIRE

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/

http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm

http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html

http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf    (lexique-couleur)

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/men-clothing/

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/women-clothing/

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/

JEUX- EXERCICES

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Inde

x.htm

Διάρκεια: 25 λεπτά

3η Δραστηριότητα

Δυαδική εργασία -  χρήση Διαδικτύου - κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση -

διαγλωσσική και διαπολιτισμική προσέγγιση - εμπλουτισμός λεξιλογίου
α) Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να βρουν γαλλικές λέξεις σχετικά με την

ένδυση, οι οποίες χρησιμοποιούνται αυτούσιες στα ελληνικά. Αντιλαμβάνονται

έτσι πόσες λέξεις γνωρίζουν ήδη στα γαλλικά και πόσο συχνά τις

χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/
http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/men-clothing/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/women-clothing/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Index.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Index.htm


τους. Τους ζητάμε, αφού χωριστούν σε δυάδες, να ανατρέξουν στην παράγραφο

10 στην προτεινόμενη ιστοσελίδα και να συμπληρώσουν τον πίνακα.

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367

Σημείωση: Έχουμε αντιγράψει στο παράρτημα την παράγραφο που μας

ενδιαφέρει, για να τη χρησιμοποιήσουμε αν η σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι

εφικτή.

Διάρκεια: 5 λεπτά

β) Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ανακαλύψουν ότι

κάποιες λέξεις γαλλικές χρησιμοποιούνται και στην αλβανική γλώσσα, η οποία

ενδεχομένως να είναι παρούσα στην τάξη τους από τους συμμαθητές και τις

συμμαθήτριές τους. Τους ζητάμε να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα

μετάφρασης google, για να συμπληρώσουν τον πίνακα. Επιλέξαμε λέξεις που

είναι κοινές και στις τρεις γλώσσες. Με τον τρόπο αυτό, η δραστηριότητα αποκτά

ευρύτερο διαπολιτισμικό χαρακτήρα, με την προστιθέμενη αξία του άλλου

πολιτισμού που είναι παρών στην τάξη.

http://translate.google.gr/

Διάρκεια: 5 λεπτά

4η Δραστηριότητα

Ατομική εργασία - εμπέδωση λεξιλογίου  - αναγνώριση λέξεων -

ταξινόμηση λέξεων -  παραγωγή γραπτού λόγου

Οι τρεις αυτές παιγνιώδεις δραστηριότητες δίνονται ως εργασία για το σπίτι, για

την καλύτερη εμπέδωση του λεξιλογίου με ευχάριστο τρόπο. Οι μαθητές και οι

μαθήτριες καλούνται α) να βρουν τις κρυμμένες λέξεις (χρώματα), β) να

συμπληρώσουν το σταυρόλεξο με τα είδη ρούχων που απεικονίζονται στις

εικόνες και γ) να ταξινομήσουν τα ρούχα σε καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα. Η

ποικιλία στο είδος των δραστηριοτήτων κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των

μαθητών και των μαθητριών.

Σημείωση: Αφού εξηγήσουμε τις δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν

στο σπίτι οι μαθητές και οι μαθήτριες,  μοιράζουμε τις flashcards σε φωτοτυπίες,

για να έχουν όλοι το λεξιλόγιο των ρούχων και των αξεσουάρ στο ντοσιέ τους και

να ανατρέχουν εκεί όταν χρειάζεται.

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (45’)
5η Δραστηριότητα

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367
http://translate.google.gr/


Σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα - ομαδικά παιχνίδια -

ανάπτυξη συναισθηματικού κόσμου των μαθητών και των μαθητριών -
εμπέδωση λεξιλογίου

Με τα τρία προτεινόμενα παιχνίδια γίνεται μια σύνδεση με την προηγούμενη

διδακτική ώρα. Πετυχαίνεται έλεγχος της εμπέδωσης του λεξιλογίου των ρούχων

και αξεσουάρ με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο και συμμετοχή όλων των

μαθητών και των μαθητριών.

Διάρκεια: 10 λεπτά

6η Δραστηριότητα

Συνεργασία σε δυάδες - αυθεντικός λόγος - εμπέδωση λεξιλογίου -
κατανόηση προφορικού λόγου -  παραγωγή γραπτού λόγου -
παρατηρητικότητα - κριτική σκέψη

α) Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχηματίζουν δυάδες, να

παρακολουθήσουν το βίντεο l’âne Trotro και να συμπληρώσουν τα κενά στις

προτάσεις με τις λέξεις που λείπουν. Προκειμένου να διευκολυνθούν στον

εντοπισμό των λέξεων, δίνεται το αρχικό τους γράμμα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα

στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπεδώσουν καλύτερα το λεξιλόγιο και να

συνειδητοποιήσουν το βαθμό στον οποίο μπορούν να κατανοήσουν αυθεντικό

προφορικό λόγο. Εξασκούνται επίσης στην παρατηρητικότητα και στην

παραγωγή γραπτού λόγου με ευχάριστο τρόπο. Οι σωστές απαντήσεις

γράφονται από τον καθηγητή στον πίνακα.

http://www.youtube.com/watch?v=k-jc5La6Tys&NR=1&feature=endscreen

Σημείωση: Το βίντεο υπάρχει και σε αρχείο mp4, αν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση

στο Διαδίκτυο.

β) Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αντιστοιχήσουν τις

εικόνες με τις λεζάντες και να τις βάλουν στη σειρά για να φτιάξουν την ιστορία.

Με παιγνιώδη τρόπο εξασκούνται στην παρατηρητικότητα, και στην ικανότητα να

«τακτοποιούν» τα κομμάτια μιας ιστορίας, ενθυμούμενοι την ιστορία του l’âne

Trotro που παρακολούθησαν προηγουμένως στο βίντεο. Μπαίνοντας σε

συνειρμούς και συσχετίσεις, αξιοποιούν στο  μέγιστο τις εμπειρίες τους και

καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη.

Συνολική διάρκεια: 10 λεπτά

7η Δραστηριότητα

http://www.youtube.com/watch?v=k-jc5La6Tys&NR=1&feature=endscreen


Ατομική εργασία - κατανόηση γραπτού λόγου - αυθεντικό υλικό - χρήση

Διαδικτύου - κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση - αυτοαξιολόγηση - σύνδεση
με την πραγματική ζωή

Ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να μπουν στην πρώτη προτεινόμενη

ιστοσελίδα και να διαβάσουν τα κείμενα σχετικά με δύο ενδυματολογικά στυλ. Στη

συνέχεια, καλούνται να συμπληρώσουν το δελτίο παραγγελίας που προτείνεται

στη δεύτερη ιστοσελίδα. Μέσω της δυνατότητας ελέγχου των λαθών από το

σύστημα, γίνεται και η αυτοαξιολόγηση του κάθε μαθητή και μαθήτριας. Με αυτή

τη δραστηριότητα φέρνουμε τον πραγματικό κόσμο στην τάξη, εμπλέκοντας τους

μαθητές και τις μαθήτριες σε επικοινωνιακές καταστάσεις που θα τους

χρειαστούν και παράλληλα είναι ζωντανές και μέσα στα ενδιαφέροντά τους.

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/adoex.htm

Διάρκεια: 10 λεπτά

Σημείωση: Σε περίπτωση που η σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι εφικτή,

δίνουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες τα κείμενα και τη δραστηριότητα σε

φωτοτυπία, αφού τα έχουμε αντιγράψει στο παράρτημα. Σε αυτήν την

περίπτωση, η αυτοαξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών γίνεται μέσω του

ελέγχου των λέξεων και των χρωμάτων από τα δύο κείμενα.

8η Δραστηριότητα

Ομαδική εργασία - σύνδεση του μαθήματος με την τέχνη - θεματικός
συσχετισμός ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και μόδας - ευχάριστη
συζήτηση με την υποστήριξη των  Νέων Τεχνολογιών - ετεροαξιολόγηση -
εμπέδωση λεξιλογίου

Οι εικόνες με τους πίνακες, τις φωτογραφίες και τα γλυπτά εισάγουν τους

μαθητές και τις μαθήτριες στον χώρο της τέχνης. Έρχονται έτσι σε επαφή με

κάποιους καλλιτέχνες, παρατηρούν τα έργα τους και καλούνται να τα

αντιστοιχήσουν με τα είδη ρούχων το σχεδιασμό των οποίων ενέπνευσαν.

Αντιλαμβάνονται έτσι τη σύνδεση που μπορεί να έχει η τέχνη με τη μόδα και

καλλιεργείται το αισθητικό τους κριτήριο. Με την ανταλλαγή των φύλλων

εργασίας γίνεται μια ετεροαξιολόγηση ενώ με την έρευνα στις ιστοσελίδες δίνεται

έναυσμα για συζήτηση (β δραστηριότητα) σχετικά με τον τρόπο που

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/adoex.htm


επηρεάστηκε ο κάθε σχεδιαστής από το έργο κάθε καλλιτέχνη. Με τη γ

δραστηριότητα γίνεται ακόμα μία φορά εμπέδωση του λεξιλογίου των ρούχων.

http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx

http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda

http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/

Διάρκεια:15 λεπτά

9η Δραστηριότητα
Ατομική δραστηριότητα για το σπίτι - παραγωγή γραπτού λόγου - σύνδεση

με προηγούμενες γνώσεις - εμπέδωση λεξιλογίου  - σύνδεση με την
πραγματική ζωή

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να περιγράψουν γραπτά τα ρούχα και τα

αξεσουάρ (είδος και χρώμα) που φοράνε σε διαφορετικές περιστάσεις της

καθημερινής ζωής: διακοπές καλοκαιριού, διακοπές χειμώνα, γενέθλια κάποιου

φίλου ή φίλης το φθινόπωρο και πικ νικ την άνοιξη. Με αυτόν τον τρόπο

πετυχαίνεται εμπέδωση του λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού λόγου, επανάληψη

των χρωμάτων και των εποχών, που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα

και σύνδεση των γλωσσικών στόχων με κοινωνικές δεξιότητες.

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (45’)
10η Δραστηριότητα

Σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα - δυαδική εργασία - αυθεντικό
ηχητικό μήνυμα - κατανόηση προφορικού λόγου - εξάσκηση στο λεξιλόγιο
- ετεροαξιολόγηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, αφού σχηματίσουν δυάδες, να ακούσουν

το αυθεντικό ηχητικό μήνυμα στην προτεινόμενη σελίδα και να συμπληρώσουν

τα ρούχα και τα αξεσουάρ που φοράει το κάθε μανεκέν. Η προτεινόμενη από την

ιστοσελίδα άσκηση έχει απλοποιηθεί, και ο πίνακας έχει αντικατασταθεί από ένα

κείμενο με κενά προς συμπλήρωση των λέξεων ,  των οποίων δίνεται το αρχικό

γράμμα, για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός τους. Για τον έλεγχο των

απαντήσεών τους οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ανταλλάξουν τα

φύλλα εργασίας και να συμβουλευτούν την καταγραφή του ηχητικού μηνύματος

που υπάρχει τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στο παράρτημα. Η διάρκεια του

ηχητικού μηνύματος είναι 1.33 και ίσως χρειαστεί να ακουστεί δύο φορές, για τον

http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx
http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda
http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/


καλύτερο εντοπισμό των ζητούμενων πληροφοριών. Με αυτό το ευχάριστο

ηχητικό μήνυμα ενισχύονται τα κίνητρα μάθησης, ώστε η μαθησιακή εμπειρία να

γίνει ζωντανή αλλά και εύκολη, με στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την

προετοιμασία για τα επόμενα βήματα.

http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm

Διάρκεια: 7 λεπτά

Σημείωση: Το ηχητικό μήνυμα υπάρχει και σε αρχείο mp3, σε περίπτωση που η

σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι εφικτή.

11η Δραστηριότητα

Δυαδική εργασία και σύνολο τάξης - εξάσκηση στο λεξιλόγιο - παραγωγή

προφορικού λόγου - ετεροαξιολόγηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να χωριστούν σε δυάδες, να επιλέξουν

δύο συμμαθητές ή συμμαθήτριές τους και να περιγράψουν το ντύσιμό τους. Το

κάθε μέλος της δυάδας περιγράφει από ένα είδος ντυσίματος. Έτσι όλοι οι

μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παράγουν προφορικό λόγο. Οι υπόλοιπες

δυάδες καλούνται να βρουν ποιόν συμμαθητή ή συμμαθήτριά τους περιγράφει η

κάθε δυάδα. Με την πραγματική αυτή επικοινωνιακή κατάσταση οι μαθητές και οι

μαθήτριες εξασκούνται με παιγνιώδη τρόπο στο λεξιλόγιο με την παραγωγή

προφορικού λόγου αλλά και ετεροαξιολογούνται, με την συμπλήρωση του πίνακα

αξιολόγησης από κάθε δυάδα.

Διάρκεια: 18 λεπτά

12η Δραστηριότητα

Ομαδική εργασία - αυθεντικό υλικό - ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής

υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - σύνδεση του μαθήματος με την

πραγματική ζωή - συμβολή στον τελικό στόχο - ανάπτυξη κριτικής σκέψης -

εμπλουτισμός λεξιλογίου

Ολοκληρώνουμε την τρίτη διδακτική ώρα με μια δραστηριότητα που αφορά ένα

θέμα αγωγής υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οικολογικά ρούχα. Οι

ιστοσελίδες είναι στα ελληνικά και στα γαλλικά, για να ενημερωθούν οι μαθητές

και οι μαθήτριες για το συγκεκριμένο θέμα, να αναζητήσουν σχετικές

πληροφορίες και να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των οικολογικών

ρούχων, όχι μόνο για την υγεία μας αλλά και για το περιβάλλον (ανάπτυξη

http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm


κριτικής σκέψης, καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ευαισθητοποίηση σε

θέμα της αγωγής υγείας).

Για να κατανοήσουν το περιεχόμενο των σελίδων που είναι γραμμένες στα

γαλλικά, θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα μετάφρασης google. Δεν είναι

απαραίτητο να απαντήσουν στις ερωτήσεις γραπτά, μπορούν να υπογραμμίζουν

στο κείμενο τις προτάσεις ή λέξεις που χρειάζονται για την κάθε ερώτηση

(παράρτημα). Η κάθε ομάδα θα αναλάβει μία διαφορετική ιστοσελίδα, και στη

συνέχεια οι ομάδες θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους.

Στην γ δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αντιστοιχήσουν

τις γαλλικές λέξεις με τις ελληνικές. Οι περισσότερες μοιάζουν, οπότε είναι

εύκολο να εντοπιστούν. Για τις υπόλοιπες, θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα

μετάφρασης google. Πετυχαίνεται εμπλουτισμός του λεξιλογίου με λέξεις σχετικά

με το περιβάλλον και την υγεία.

Επιπλέον, η όλη δραστηριότητα προετοιμάζει για τον τελικό στόχο, που είναι η

κατασκευή αφίσας με εικόνες βιολογικών (οικολογικών) ρούχων και αξεσουάρ.

http://www.bio-vetement.com/bio-vetements

http://translate.google.gr/)

- http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609

- http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html

-http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html

- http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html

- http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/

Διάρκεια: 20 λεπτά

13η Δραστηριότητα

Δημιουργική ομαδική δραστηριότητα στο σπίτι - ενεργητική μάθηση -

άνοιγμα της τάξης σε άλλες τάξεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες μέσα
από την ιστοσελίδα του Σχολείου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχηματίζουν ομάδες και να

δημιουργήσουν ένα τελικό προϊόν, ανακαλύπτουν την τεχνική δημιουργίας μιας

αφίσας, συνειδητοποιούν την εφαρμογή των μαθησιακών στόχων της διδακτικής

ενότητας στην πραγματική ζωή, συνεχίζουν συνεργατικά τη ζωή του σχολείου και

http://www.bio-vetement.com/bio-vetements
http://translate.google.gr/
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609
http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html
http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/


έξω από αυτό, παίρνουν την ικανοποίηση της δημοσιοποίησης της δουλειάς

τους.

Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν:

1η Δραστηριότητα

Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες που απεικονίζουν τα εξώφυλλα τεσσάρων

περιοδικών και απαντήστε στα γαλλικά στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Ποιο είναι το όνομα του κάθε περιοδικού;

……………………………...….…..   ……………….…..………..………………….

…………….…...    …...…….…………

- Από ποια χώρα προέρχονται;   …………………..………….

- Ποιο είναι το κοινό τους θέμα;  ………………………………

- Υπάρχει ελληνική έκδοση αυτών των περιοδικών;  ναι     όχι

2η Δραστηριότητα



Παρακάτω σας δίνονται επτά ιστοσελίδες για να μάθετε καλύτερα το λεξιλόγιο

ρούχων, αξεσουάρ και χρωμάτων, και δύο ιστοσελίδες με ασκήσεις, για να

εξασκηθείτε σ’αυτό το λεξιλόγιο. Μπορείτε να επιλέξετε να ασχοληθείτε με όποιες

και όσες δραστηριότητες θέλετε, και στο επόμενο μάθημα να μας πείτε ποιες σας

φάνηκαν ευκολότερες και ποιες δυσκολότερες, ποιες ήταν οι περισσότερο ή

λιγότερο ενδιαφέρουσες, και τι σκορ πετύχατε.

VOCABULAIRE

- Les couleurs

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/

- les couleurs masculin-féminin, singulier, pluriel

http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm

- les vêtements

http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html

- les vêtements - les couleurs

http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf    (lexique-couleur)

- les vêtements d’homme

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/men-clothing/

- les vêtements de femme

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/women-clothing/

- les vêtements d’hiver

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/

JEUX- EXERCICES

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm

περιέχει 11 ασκήσεις

1 αντιστοιχείς ρούχο με λέξη

2 γράφεις τις λέξεις

3 οριστικό άρθρο

4 αόριστο άρθρο

6 περιγράφεις τι φοράει το κάθε πρόσωπο

8 βρίσκεις τις κρυμμένες λέξεις

10 ακούς τις λέξεις και τις συμπληρώνεις στα κενά

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Inde

x.htm

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/colors/
http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm
http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html
http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/men-clothing/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/women-clothing/
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/winter-clothing/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Index.htm
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Primary/Clothes/Index.htm


περιέχει 25 δραστηριότητες:

1-3 αντιστοιχείς εικόνα-λέξη

4 τι είναι αυτό; Διαλέγεις σωστή απάντηση

5-6 βάζεις στη σωστή σειρά τις λέξεις με βάση τις εικόνες

7 σταυρόλεξο

8-12 βάζεις στη σωστή σειρά τα γράμματα για να φτιάξεις της λέξη

13-14, 19 οριστικό άρθρο

15-17 φτιάχνεις πρόταση

18, 24, 25 συμπληρώνεις τα κενά

20 τι είναι αυτό, γράφεις λέξη με αόριστο άρθρο

21-22 ρήμα porter

23 σωστό ή λάθος

3η Δραστηριότητα

α) Ανατρέξτε στην παράγραφο 10 στην παρακάτω ιστοσελίδα. Βρείτε πώς οι

παρακάτω γαλλικές λέξεις σχετικά με την ένδυση αποδίδονται στα ελληνικά και

συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367

β) Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα μετάφρασης της προτεινόμενης ιστοσελίδας

για να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, με λέξεις σχετικά με την ένδυση και

τα χρώματα, που είναι κοινές στη γαλλική, στην ελληνική και στην αλβανική

γλώσσα.

http://translate.google.gr/

En français En grec En français En grec

assorti foulard

calçon carreaux

cache-col satin

collant boutique

deux-pièces prêt à porter

papillon collier

tailler bijoux

En français En grec En albanais

blouse

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367
http://translate.google.gr/


4η Δραστηριότητα
α) Βρείτε τις κρυμμένες λέξεις (χρώματα)  και σημειώστε τις δίπλα από το

αντίστοιχο χρώμα.

R O S E K L  P  R N Y  Y V

F F J  L P P  U O M W R I

J  A U N E T  G U T  V  T O

U Y T R E W Q G G E  G L

Q B A S M S Y E W R T E

W L D F A D H X E  T  R T

E A G H R F  J  X D C T M

R N J  K R G K  N O I  R N

T  C L O O H L  X G O O B

Y O K J  N K  O B L  E  U B

U H J  K Q W E  R T  Y  U I

O R A N G E  W R G R I  S

………….…….. ………….……..

………….…….. ………….……..

………….…….. ………….……..

………….…….. ………….……..

………….…….. ………….……..

………….……..

β) Συμπληρώστε το σταυρόλεξο με τα είδη ρούχων που απεικονίζονται στις

εικόνες.

κοστούμι

καμπαρντίνα

jelek

σάλι

blu

rose

ecru

cravate

gris



Orizontalement

3.

4.

6.

7.

9.

Verticalement

1.

2.

4.

5.

8.

γ) Κατατάξετε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη

un bonnet,   des moufles,   des bottes,   un survêtement,   un maillot de bain,   un

cache-col,  des sandales,   un T-shirt,  des gants,  une casquette,   des lunettes

de soleil,  un pull,  des tongues,  un blouson,    un short,   un manteau

Vêtements d’été Vêtements d’hiver

5η Δραστηριότητα



- Παραμείνετε καθισμένοι όλοι στις θέσεις σας. Ο καθηγητής θα λέει

Jacques a dit: je porte… και ένα ρούχο, και όσοι φοράτε αυτό το ρούχο θα

σηκώνεστε όρθιοι. Το παιχνίδι τελειώνει όταν σηκωθείτε όλοι όρθιοι!

- Σχηματίστε ομάδες. Κάθε ομάδα θα διαλέξει από ένα γράμμα της

αλφαβήτα. Έχετε 1 λεπτό στη διάθεσή σας για να γράψετε όσα

περισσότερα ρούχα και αξεσουάρ γνωρίζετε που να αρχίζουν από όλα

αυτά τα γράμματα. Νικάει η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες λέξεις.

- Σχηματίστε ομάδες. Γράψτε σε ένα φύλλο 6 ρούχα και αξεσουάρ. Κάθε

φορά που θα ακούτε τον καθηγητή να προφέρει κάποια από τις λέξεις που

γράψατε,  θα τη σβήνετε.  Νικάει η ομάδα που θα σβήσει πρώτη όλες τις

λέξεις, και θα φωνάξει LOTO!

6η Δραστηριότητα

α) Σχηματίστε δυάδες. Παρακολουθείστε το βίντεο που προτείνεται στην

παρακάτω ιστοσελίδα, και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

http://www.youtube.com/watch?v=k-jc5La6Tys&NR=1&feature=endscreen

· Ποιος είναι ο τίτλος του επεισοδίου;

…………………………………………………………………………..

· Όταν ξυπνάει ο Trotro, τι φοράει;

…….………………………………………….…………………………………

· Τι ρούχα διαλέγει να φορέσει ο Trotro; Συμπληρώστε τις παρακάτω

προτάσεις με τις λέξεις που λείπουν.

Trotro porte une c……………………….. blanche et un

p………………………... bleu.

Puis, il met un t-s……………….... rayé et un p………….…. vert.

Après, il porte ses c…………………………..  rayées et ses b
………….…………. orange.

Puis, il met son m………………….…..bleu foncé, son b……………....…… et

ses m……..………………. orange.

· Σε ποια εποχή βρισκόμαστε;

……………………………………………………………………..……………..….

http://www.youtube.com/watch?v=k-jc5La6Tys&NR=1&feature=endscreen


· Τι καιρό κάνει;

…………………………………………………………………………………………

…………………….

· Τι θα φορέσει στο τέλος ο

Trotro;…………...…………………………………………………………...........

β) Αντιστοιχήστε τις παρακάτω εικόνες με τις σωστές λεζάντες. Στη συνέχεια,

βάλτε τις στη σειρά για να περιγράψετε την ιστορία του βίντεο που

παρακολουθήσατε.

Trotro met sa

culotte et son

pantalon

Trotro met

son manteau

Trotro met

son tee-shirt

et son pull

Trotro met

ses

chaussettes

et ses

chaussures

Trotro met

son bonnet

et ses gants

………… ………… ………… ………… …………

7η Δραστηριότητα

Διαβάστε τα δύο κείμενα που προτείνονται στην παρακάτω ιστοσελίδα σχετικά με

τα ενδυματολογικά στυλ. http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm

Στη συνέχεια, συμπληρώστε το δελτίο παραγγελίας που προτείνεται στην

ιστοσελίδα

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/adoex.htm, με τα είδη ένδυσης και το

χρώμα.

8η Δραστηριότητα

Η τέχνη συναντά τη μόδα

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/adoex.htm


Έμπνευση σε περισσότερο ή λιγότερο γνωστά έργα τέχνης αναζήτησαν πολλοί

σχεδιαστές όπως φάνηκε από τις πασαρέλες για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2012,

κάνοντας μέσα από φορέματα και αξεσουάρ αναφορές σε γνωστούς πίνακες

ζωγράφων, γλυπτά μοντέρνων καλλιτεχνών και έργα φωτογράφων.

α) Αφού σχηματίσετε ομάδες, προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω έργα

τέχνης με τις σωστές εικόνες ρούχων. Στη συνέχεια ανταλλάξτε τα φύλλα

εργασίας και συμβουλευτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για να επαληθεύσετε τις

απαντήσεις σας.

http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx

http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda

http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/

Raf Simons  ( Jil
Sander)

Aδελφές
Mulleavy
(Rodarte)

Frida Giannini
(Gucci)

Alistair Carr
(Pringle)

Sonia Delauney
(Rythme Coloré)

1946

Picasso (face,
1955)

Chrysler Building
(Etats-Unis)

Ηλίανθοι (Van
Gogh)

http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx
http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda
http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/


J.W.Anderson αδελφές
Mulleavy
(Rodarte)

Dries Van Noten Donna Karan

James Reeve
(Landscapes)

Philippe Dodard
« Culture After
Disaster: Haiti
After the
Earthquake»

Robert
Rauschenberg
(Printmaking-

κολάζ)

Έναστρη Νύχτα
ΙΙ (Van Gogh)

β) Ποιο ενδυματολογικό έργο πιστεύετε ότι αποδίδει καλύτερα το έργο του

καλλιτέχνη από το οποίο επηρεάστηκε;

γ) Τι είδη ρουχισμού απεικονίζονται στις εικόνες; Κυκλώστε τις σωστές

απαντήσεις.

Une robe

Un jean

Une jupe

Une blouse à manches courtes

Une chemise

Un pantalon

Un short

Une blouse à manches longues

Des chaussures à talon

Des bottes



9η Δραστηριότητα

Περιγράψτε τα ρούχα και τα αξεσουάρ (είδος και χρώμα) που φοράτε σε καθεμία

από τις παρακάτω περιστάσεις της καθημερινής ζωής.

Vacances d’été (διακοπές το καλοκαίρι)

Vacances d’hiver (διακοπές το χειμώνα)

L’anniversaire d’ un(e) ami(e) en automne (στα
γενέθλια κάποιου φίλου ή φίλης το φθινόπωρο)

Pique-Nique au printemps (για πικ-νικ την άνοιξη)

10η Δραστηριότητα

Σχηματίστε δυάδες. Ακούστε το ηχητικό μήνυμα στην προτεινόμενη ιστοσελίδα

και συμπληρώστε τα κενά με τα είδη ρούχων και αξεσουάρ που φοράει το κάθε

μανεκέν. Για να βοηθηθείτε, σας δίνεται το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Στη

συνέχεια ανταλλάξτε τα φύλλα εργασίας, συμβουλευτείτε την καταγραφή του

ηχητικού μηνύματος και ελέγξτε τις απαντήσεις της άλλης δυάδας.

http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm

http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm


- Notre premier mannequin, Kristina, vous présente un ensemble très

habillé : Une r………… longue en laine verte, qu'elle porte sur un

c……….……… beige, avec des bottines en cuir et un m………….……..
bleu marine. Comme a……………….., elle a choisi un très joli petit

f……....……. en soie à fleurs.

- Albert, notre deuxième mannequin, vous propose une tenue très chic :

un p…………..…… en velours marron clair, accompagné d’une

c……………….. jaune à carreaux, une v…………. marron foncé, avec

comme accessoires une c………………  en cuir naturel et des

c………………. en cuir.

- Constance présente une tenue d'été très décontractée : elle a choisi

une j………… courte en toile imprimée avec un c……………. large en

coton, un b………………. très mode en jean délave et des c……………….

blanches dans des s……………... en plastique.

- Pour finir, Etienne présente, lui aussi, une tenue décontractée : il porte

un s……..……… rayé avec un t-s……..……. rouge uni, un sweat-shirt

bleu autour de ses épaules et, comme accessoires, une

c…………..……… américaine et des b………….…….

11η Δραστηριότητα

Χωριστείτε σε δυάδες. Διαλέξτε δύο συμμαθητές ή συμμαθήτριές σας και

περιγράψτε το ντύσιμό τους.  Το κάθε μέλος της δυάδας θα περιγράψει το

ντύσιμο ενός συμμαθητή ή συμμαθήτριάς του. Οι υπόλοιπες δυάδες να

προσπαθήσετε να βρείτε ποιόν συμμαθητή ή συμμαθήτριά σας περιγράφει η

κάθε δυάδα.

Στη συνέχεια, τα μέλη κάθε δυάδας  να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

αξιολόγησης, για να αξιολογήσετε τις περιγραφές των συμμαθητών και

συμμαθητριών σας.

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου
-Ήταν κατανοητή η
περιγραφή;
- Χρησιμοποίησε λέξεις
και εκφράσεις σχετικά με
τα είδη ρούχων και
αξεσουάρ και τα
χρώματα;



12η Δραστηριότητα

α) Σχηματίστε ομάδες. Μπείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα και παρατηρείστε τις

εικόνες.  Μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το θέμα τους;

….……………………………………………….…………..

http://www.bio-vetement.com/bio-vetements

β) Συμβουλευτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες, και απαντήστε στις ερωτήσεις που

ακολουθούν. Για να κατανοήσετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που είναι στα

γαλλικά, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα μετάφρασης google. (

http://translate.google.gr/)

- http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609

- http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html

-http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html

- http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html

- http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/

- Ποια ρούχα ονομάζονται οικολογικά-βιολογικά;

……...……………………..……………………

- Από ποιες πρώτες ύλες φτιάχνονται;

……………………………………………………………………….

- Τι είδη ένδυσης - αξεσουάρ μπορεί να είναι οικολογικά;

……………………………………….

- Η βιομηχανία των οικολογικών ρούχων είναι γνωστή στην Ελλάδα;

Υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε τέτοιου είδους ρούχα;

……………………….……………………..

- Ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά των οικολογικών ρούχων σε σχέση με

το

περιβάλλον;………………………………………………………………………

……………………………………….

- Ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά των οικολογικών ρούχων σε σχέση με

την υγεία μας;

…………………………………………………..…………………………………

…………………………

http://www.bio-vetement.com/bio-vetements
http://translate.google.gr/
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609
http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-%EA%E1%E9-%F1%EF%FD%F7%E1-%EA%E1%E9.html
http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html
http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/


γ) Αντιστοιχήστε τις παρακάτω γαλλικές λέξεις με τις αντίστοιχες ελληνικές. Για

να διευκολυνθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μετάφρασης

google.

http://translate.google.gr/

le coton

biologique
οι ίνες ζωικής
προέλευσης

l’ ortie
τα βιολογικά

υλικά

la laine de yak το λινάρι les matières
biologiques

το φυτικό
ελεφαντόδοντο

le lin οι φυτικές
ίνες

les matières
naturelles

υποαλλεργικό

la soie το μετάξι l' ivoire végétal οι αλλεργίες

le chanvre το κασμίρι les matériaux
recyclés

βιοαδιασπώμενα

la soja απορροφητικός biodégradables η τσουκνίδα

le bananier η σόγια respirer αναπνέω

les fibres

végétales
το μαλλί

βούβαλου
la transpiration η υγρασία

les fibres

animales
το μπαμπού les allergies αντιβακτηριακός

bamboo η κάνναβη l’humidité η εφίδρωση

le cachemire το οργανικό
βαμβάκι

hypoallergénique
τα

ανακυκλωμένα
υλικά

absorbant η μπανανιά anti-bactérien τα φυσικά
υλικά

les
rayonnements
nocifs du soleil

η επιβλαβή
ακτινοβολία από

τον ήλιο

la protéction de l'
environnement

η προστασία του
περιβάλλοντος

http://translate.google.gr/


13η Δραστηριότητα

Δημιουργείστε ομάδες και φτιάξτε μια αφίσα που θα παρουσιάζει διαφορετικά

είδη βιολογικής (οικολογικής) ένδυσης και αξεσουάρ, που αρέσουν στους νέους

και στις νέες της ηλικίας σας.  Σκοπός είναι να τους προτρέψετε να προτιμούν να

φορούν τέτοιου είδους ρούχα από τα συμβατικά. Παρουσιάστε την εργασία σας

στην ιστοσελίδα του σχολείου ή σε άλλες τάξεις.  Τα βήματα που θα

ακολουθήσετε είναι τα εξής:

- Αναζητείστε φωτογραφίες με διαφορετικά βιολογικά (οικολογικά) είδη

ένδυσης και αξεσουάρ από περιοδικά μόδας ή από το Διαδίκτυο

- Κόψτε τις και φτιάξτε το κολάζ

- Περιγράψτε την κάθε εικόνα λεπτομερώς (είδη ρούχων, αξεσουάρ,

χρώματα)

- Χρωματίστε την αφίσα όπως επιθυμείτε

- Γράψτε έναν τίτλο ή ένα σλόγκαν



Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έμαθα τα ονόματα ειδών  ένδυσης  και αξεσουάρ

Έκανα επανάληψη το κλίμα, τις εποχές, τα χρώματα, το

οριστικό και το αόριστο άρθρο, τα κτητικά επίθετα και το

αρσενικό-θηλυκό στον ενικό και στον πληθυντικό των

επιθέτων

Συνειδητοποίησα πόσες γαλλικές λέξεις σχετικά με τη μόδα

χρησιμοποιούμε αυτούσιες στα ελληνικά

Με παιγνιώδης δραστηριότητες και ασκήσεις έκανα

εξάσκηση στο λεξιλόγιο ειδών ένδυσης  και αξεσουάρ

Κατανόησα αυθεντικό προφορικό λόγο

Έβαλα στη σειρά εικόνες και προτάσεις για να φτιάξω μια

ιστορία

Ταξινόμησα το λεξιλόγιο ρούχων και αξεσουάρ σε

κατηγορίες (χειμωνιάτικα - καλοκαιρινά)

Κατανόησα γραπτά κείμενα στα γαλλικά

Γνώρισα  κάποιους καλλιτέχνες και τα έργα τους και τη

σύνδεσή τους με τη μόδα

Περιέγραψα γραπτά τα ρούχα και τα αξεσουάρ (είδος και

χρώμα) που φοράω σε διαφορετικές περιστάσεις της

καθημερινής ζωής.

Περιέγραψα προφορικά το ντύσιμο κάποιου/κάποιας

συμμαθητή/συμμαθήτριάς μου

Ενημερώθηκα σχετικά με τα οικολογικά ρούχα και αξεσουάρ

και κατανόησα τα θετικά τους  χαρακτηριστικά τόσο για το

περιβάλλον όσο και για την υγεία μου

Συνεργάστηκα με τα μέλη της ομάδας μου για να

κατασκευάσουμε μια αφίσα με βιολογικά (οικολογικά) είδη

ένδυσης και αξεσουάρ

Έκανα στοχευμένη αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Τι σου άρεσε περισσότερο. Αιτιολόγησε την άποψη σου



Τι θα ήθελες να αλλάξει και γιατί

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να κάνεις

με αυτά που έμαθες



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2η Δραστηριότητα  (flashcards)

un manteau un bonnet un cache-col
/ une

écharpe

des gants
(m)

un blouson

un
survêtement

des bottes (f) un pull des baskets
(f)

des
chaussures

(f)

des
chaussures
à talon (f)

des
escarpins

(m)

une blouse à
manches
longues

un
imperméable

une blouse à
col roulé des

chaussettes
(f)

un chemisier un pantalon un jean des moufles un gilet

un collan un bermuda un costume un tailleur une robe



3η Δραστηριότητα
http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367

MΟΔΑ α) ρούχα: ανσάμπλ, αζούρ, ασορτί, εμαγιέ, εβαζέ, εκάι, εξαντρίκ,
ζαπονέ, ζιλέ, ζιπ κυλότ, κυλόττα, ζιπούνι, σάρπα, καλσόν, καμπαρντίνα,
κομπινεζόν, καλτσόν, κασκόλ, κασκορσέ, κορσές, κολάν, κουάφ, κοτόν, κλος,
κρετόν, κρέπι ή κρεπ, μαροκέν, λουτρ, μαγιό, μανσέτα, μανσόν, μαντό, μελόν
(καπέλο), μουλινέ, μουσελίνα, μουφλόν, μπλουζόν, μπορντούρα, μπρετέλα,
ριγέ ζαρτιέρα, νεγκλιζέ, ντεκολτέ, ντρίλι, παντελόνι, παρεό, παλτό, πενιουάρ,
μερσεριζέ μπουφάν, μπέρτα, μπροντερί, ντεφιλέ, ντεπιές, ντραπέ, παπιγιόν,
παγέτα, πατρόν, πελερίνα, πούδρα, πλισέ, πλισές, πονζέ, ρεγιόν, ρομπ ντε
σαμπρ, σαμπό, σαντούκ, σικ, σινιέ, σοσόνι, σουέτ, ταγιέρ, τόκα, τρουά-καρ,
τρικό, φουλάρι, φουρό, φράκο, [[φραμ[αλάς]], ωτ κουτύρ. β) 'γούνες': βιζόν,
ετόλ, λουτρ, ρενάρ γ) 'υφάσματα': βισκόζ, βουάλ, εμπριμέ, αλπακάς, καμηλό,
καρό, κοτλέ, λαμέ, μπροκάρ, ντουμπλεφάς, πικέ, πλατινέ, ρελιέφ, σατέν,
σατινέ, ταφτάς, τούλι δ) 'ραπτική': αμπιγιέ, δαντέλα, καπιτονέ, κρουαζέ,
κορσάζ, μανεκέν, μπουτίκ, ντεμοντέ, πασαρέλα, ρεβέρ, σουά σοβάζ,
τρουακάρ, φερμουάρ, φεστόνι, φροτέ, πρετ-α-πορτέ) ε) κοσμήματα (κραγιόν,
κολιέ, μενταγιόν, μπιζού, μπρασελέ, φο μπιζού) κ.α.

7η Δραστηριότητα
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/ados.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/adoex.htm

un short des sandales
(f)

des tongs (f) un maillot de
bain

une montre

une jupe une chemise une veste un pyjama un T-shirt

une
casquette

un chapeau une ceinture des boucles
d’oreille (f)

des lunettes
de soleil (f)

un sac un collier une bague un bracelet une cravate

http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=56367
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%ED%F3%DC%EC%F0%EB&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%E1%E6%EF%FD%F1
http://el.wiktionary.org/wiki/%E1%F3%EF%F1%F4%DF
http://el.wiktionary.org/wiki/%E5%EC%E1%E3%E9%DD
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E5%E2%E1%E6%DD&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E5%EA%DC%E9&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E5%EE%E1%ED%F4%F1%DF%EA&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E6%E1%F0%EF%ED%DD&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%E6%E9%EB%DD
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E6%E9%F0_%EA%F5%EB%FC%F4&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%F5%EB%FC%F4%F4%E1
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E6%E9%F0%EF%FD%ED%E9&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%F3%DC%F1%F0%E1
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%E1%EB%F3%FC%ED
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%E1%EC%F0%E1%F1%ED%F4%DF%ED%E1
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%EF%EC%F0%E9%ED%E5%E6%FC%ED
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%E1%EB%F4%F3%FC%ED
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%E1%F3%EA%FC%EB
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%E1%F3%EA%EF%F1%F3%DD
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%EF%F1%F3%DD%F2
http://el.wiktionary.org/wiki/%EA%EF%EB%DC%ED
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%EA%EF%F5%DC%F6&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%EA%EF%F4%FC%ED&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%EA%EB%EF%F2&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%ED%F4%F1%DF%EB%E9
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%ED%F4%F1%E1%F0%DD&action=edit&redlink=1
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Tendances ados

Le look romantique
Ce style s'inspire des années 70. C'est le retour du
romantisme avec des influences folkloriques. On combine des
matériaux légers comme la soie avec du denim ou du velours.
On met des pantalons en velours. Les filles portent des robes
à coupe asymétrique. Les chemisiers ont des manches
longues et larges. La nouveauté, c'est l'écharpe ultra-longue
et rayée.

les
couleurs les matériaux

rose violet jaune blan
c vert turquo

is

Le look athlétique
C'est le look pour les personnes de type sportif. On met surtout
des vêtements confortables. On porte des T-shirts à manches
longues ou des sweats à capuche - unicolores ou imprimés de
numéros. Les baskets sont absolument nécessaires.
L'accessoire indispensable à ce look, c'est la casquette.

les couleurs les matériaux

bleu jaune rouge blanc noir

Référence 001 112 002 223 003 334 004 445

Référence 005 556 006 667 007 778 008 889
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La jeune collection: Bon de commande

8η Δραστηριότητα
http://www.in2life.gr/indulgence/fashion/articles/215930/article.aspx

Άνοιξη 2012: Η μόδα συναντά την τέχνη

Έμπνευση σε περισσότερο ή λιγότερο γνωστά έργα
τέχνης αναζήτησαν πολλοί σχεδιαστές όπως φάνηκε
από τα catwalks για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2012,
κάνοντας μέσα από φορέματα και αξεσουάρ αναφορές
σε γνωστούς πίνακες του Van Gogh, γλυπτά μοντέρνων
καλλιτεχνών και έργα φωτογράφων.
Το άρθρο συνεχίζεται παρακάτω
Τα σχόλια ήταν ως επί το πλείστον εγκωμιαστικά. Το
ερώτημα, όμως, που αυτόματα τέθηκε στο fashion-
conscious κοινό ήταν ένα: Ποιον αναγνωρίζεις κοιτώντας
το κάθε ενδυματολογικό έργο -τον μόδιστρο ή τον
καλλιτέχνη;

Mary Katrantzou – Burberry - Rodarte

Référen
ce Articles Couleur Taille/

Pointure
Quantit

é

Prix
Unitair

e

Montan
t

003 334 M 2 €41,7
0 €83,40

006 667 38 1 €66.5
0

€66.50

004 445 39 1 €113,
30

€113,3
0

007 778 40 1 €31,4
0

€31,40

Total €294,60
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Θαυμασμό και άμεσες αναφορές στο έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη John
Chamberlain, γνωστό για τα γλυπτά του με συντρίμμια αυτοκινήτων, έδειξε η
«δική μας» Mary Katrantzou, «στολίζοντας» τα ρούχα της με αλουμινένιες
κονσέρβες.
O Christopher Bailey, για τον οίκο Burberry, αναζήτησε την δική του
έμπνευση στα έργα του γλυπτή Henry Moore. Οι γήινοι τόνοι και τα
πρωτόγονα σχήματα πλημμύρισαν την ανοιξιάτικη κολεξιόν μέσα από
καπαρντίνες και φορέματα.
Οι αδελφές Mulleavy εμπνεύστηκαν από τον αγαπημένο Δανό μετα-
Ιμπρεσιονιστή ζωγράφο επιλέγοντας τους περίφημους «Ηλίανθους» και την
«Έναστρη Νύχτα» του Van Gogh για τις φούστες και τα 50’s φορέματα του
οίκου Rodarte.

Donna Karan - Dries van Noten - Jil Sander

Κάποια καλλιτεχνική χορδή της Donna Karan φαίνεται πως άγγιξε ο Αϊτινός
καλλιτέχνης Philippe Dodard κατά την επίσκεψη της πρώτης στην
σεισμόπληκτη Αϊτή. Οι τολμηρές πινελιές του, οι αφηρημένες μορφές και οι
σοκολατί τόνοι που εμφανίζονται σε έργα του αποτυπώθηκαν σε φούστες
και φορέματα της Karan, σε μία συλλογή με έθνικ και ταυτόχρονα αστικό
χαρακτήρα.
Για την ανοιξιάτικη κολεξιόν τoυ o Dries van Noten συνεργάστηκε με τον
φωτογράφο James Reeve επιλέγοντας εικόνες από την σειρά Lightscapes,
που αποτελείται από νυχτερινές λήψεις αστικών τοπίων, τις οποίες τύπωσε
σε όμορφα tops.
Το «ίνδαλμα του Μοντερνισμού», όπως ο Raf Simons χαρακτήρισε τον
Picasso, έκανε την εμφάνισή του σε πλεκτά του οίκου Jil Sander, μέσα από
εικόνες που εμφανίζονται σε γλυπτά του καλλιτέχνη.

Helmut Lang – J.W. Anderson - Louise Gray



Σημείο εκκίνησης για τα πρώτα σχέδια των Nicole και Michael Colovos, ως
νέοι καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι του οίκου Helmut Lang, αποτελέσαν τα
ογκώδη μεταλλικά έργα του μινιμαλιστή γλύπτη Richard Serra.
Οι σημειώσεις στις μπροσούρες του τελευταίου σόου του J.W.Anderson
έλεγαν ότι για την ανοιξιάτικη συλλογή του εμπνεύστηκε «από τις μαθήτριες
στα σχολεία με καλόγριες, από την τέχνη όταν γνώρισε την μηχανική και
από τον καλλιτέχνη Robert Rauschenberg». Δεν ξέρουμε για τις μαθήτριες
στις καλόγριες, πάντως η επίδραση των κολάζ του Rauschenberg είναι
εμφανής.
Ο Dali  εμπνεύστηκε από την μούσα -και σύζυγό του-  Gala  και η Louise
Gray από τον ίδιο τον Dali, χρησιμοποιώντας μοτίβα από πίνακές του
αφιερωμένους στην Gala. Όλα αυτά στην αλλόκοτη, εκκεντρική συλλογή της
για την ερχόμενη Άνοιξη.

David Koma – Pringle – Giles Deacon

Tribal επιρροές από την Πολυνησία και από τον Κορεάτη καλλιτέχνη Kim
Joon δέχθηκε ο David Koma, τις οποίες ανέδειξε σε φορέματα που έμοιαζαν
με body art. Ο ίδιος είπε ότι η ιδέα του δεύτερου δέρματος στην μόδα ήταν
αυτή που του κίνησε το ενδιαφέρον αυτή τη φορά.
Για πρώτη φορά στα ηνία του οίκου Pringle και ο Alistair  Carr  στρέφεται
στην παλέτα της Sonia Delauney, από το 1938, για να παρουσιάσει φωτεινά
ρούχα με γεωμετρικές στάμπες.
Μπορεί να ανέλαβε τα tutu του «Black Swan» που θα ανέβει από το Εθνικό
Μπαλέτο του Λονδίνου τις επόμενες ημέρες, όμως η ανοιξιάτικη συλλογή
του καθόλου δεν επηρεάστηκε από εκεί. Αντίθετα, ήταν τα έργα των Cecil
Beaton και Andy Warhol (ιδιαίτερα το Silver Clouds του δεύτερου) που
ενέπνευσαν τον Giles Deacon να δημιουργήσει σύνολα που μοιάζουν με
περιτύλιγμα σοκολάτας.

http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda
OTAN OI TEXNEΣ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΤΗ ΜΟΔΑ

http://www.madamefigaro.gr/content/otan-oi-texnes-empneoun-ti-moda


Έργα τέχνης ως πηγή έμπευσης για τις νέες, καλοκαιρινές συλλογές
ρούχων.
1. Τα tops της τελευταίας συλλογής του Raf Simons για τον οίκο Jil
Sander θυμίζουν τα γυναικεία πορτρέτα του Πικάσο.
2. Οι αδελφές Mulleavy αποτυπώνουν το φως και τα ζεστά χρώματα του
Βαν Γκογκ στα ηλιοτρόπια των καλοκαιρινών prints της Rodarte.
3. Η συνεργασία Dries Van Noten και James Reeve κατέληξε στα prints
της καλοκαιρινής συλλογής του Βέλγου δημιουργού και στην έκθεση
φωτογραφίας Landscapes του ανερχόμενου Βρετανού φωτογράφου.
4. Η art deco συλλογή της Frida Giannini για τον οίκο Gucci είναι
εμπνευσμένη από την αισθητική του Chrysler Building της Νέας Υόρκης,
που είναι ένα αρχιτεκτονικό δείγμα του καλλιτεχνικού κινήματος των '20s.

http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/

Installation view Donna Karan Spring 2012 Collection and ink washes by
Philippe Dodard

10η Δραστηριότητα
http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm
-Notre premier mannequin, Kristina, vous présente un ensemble très
habillé : Une robe longue en laine verte, qu'elle porte sur un collant beige,
avec des bottines en cuir et un manteau bleu marine. Comme accessoire,
elle a choisi un très joli petit foulard en soie à fleurs.
- Albert, notre deuxième mannequin, vous propose une tenue très chic : un
pantalon en velours marron clair, accompagné d’une chemise jaune à
carreaux, une veste marron foncé, avec comme accessoires une ceinture
en cuir naturel et des chaussures en cuir.
- Constance présente une tenue d'été très décontractée : elle a choisi une
jupe courte en toile imprimée avec un chemisier large en coton, un blouson
très mode en jean délave et des chaussettes blanches dans des sandales en
plastique.
- Pour finir, Etienne présente, lui aussi, une tenue décontractée : il porte un
short rayé avec un tee-shirt rouge uni, un sweat-shirt bleu autour de ses
épaules et, comme accessoires, une casquette américaine et des baskets.

http://mocanomi.org/2012/05/donna-karan-philippe-dodard/
http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/mode/11.htm
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· Accueil Vêtements Bio Fibres Bio Contactez-nous
Home » Bio Vêtements

· Bio Vêtements
juin16
Des vêtements Bio-Dé...
Posté par Bruno
Dans la catégorie des vêtements et
habits « bio » on retrouve toute une
gamme de textiles « bio dégradables
» : ils ont la propriété d’être
éphémères et de se dissoudre, de se
détruire d’eux-mêmes une fois leur
utilisation finie ou de se recycler.
Ainsi on trouve sur le... »»

· Bio Vêtements
juin13
Vêtements en coton b...
Posté par Bruno
Les habits et vêtements pour
bébés, enfants, femmes et
hommes en coton biologique
 présentent plusieurs avantages :
1-    Des avantages à la fois pour
l’environnement : l’absence
d’intrants chimiques
(consommation d’eau réduite de
moitié) l’absence de... »»

· Bio Vêtements
juin06
Vêtements en laine d...
Posté par Bruno
La laine biologique de l’alpaga
permet la création de collections de
vêtement bio de haute qualité et
confortables ainsi que des
accessoires en tendance. L’alpaga,
camélidé du Pérou, produit des  poils
longs, courts et frisés  qui entre dans
la confection de vêtements chaud,...
»»

· Bio Vêtements
juin03
Vêtements bio en bam...
Posté par Bruno
Les vêtements fabriqués à partir
de la plante de bambou sont
conseillés pour les enfants qui ont
une peau sensible ou qui
souffrent d’allergies de la peau.
La douceur des fibres de bambou
tolérés par la  peau et permette
de refroidir la peau pour évacuer
l’humidité. Les... »»
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http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=111609

Τώρα και ρούχα... βιολογικά
Φτιάχνονται με πρώτες ύλες που προέρχονται από τη
βιολογική γεωργία χωρίς να έχουν υποστεί χημική
επεξεργασία. Δίνουν λύση στα προβλήματα που
προκαλούν στην υγεία τα συνθετικά ρούχα. Μειονέκτημα
η τιμή τους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΒΑ rovva@pegasus.gr

Τα οικολογικά προϊόντα εισέβαλαν στους κήπους μας, στο πιάτο μας και τώρα,
όπως φαίνεται, ετοιμάζονται να κατακτήσουν και... την ντουλάπα μας:
Παντελόνια, εσώρουχα, μπλούζες που φτιάχνονται από μπαμπού, σόγια,
κάνναβη, ενδύματα με πρώτες ύλες που προέρχονται από βιολογική γεωργία
χωρίς να έχουν υποστεί χημική επεξεργασία αρχίζουν να εμφανίζονται δειλά
δειλά στην ελληνική αγορά.
Κι αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια τεκμηριώνονται επιστημονικά τα προβλήματα
που προκαλούν τα συνθετικά στην ανθρώπινη υγεία. Οπως αποφαίνονται οι
ειδικοί, χαρακτηριστική είναι η έξαρση των δερματικών αλλεργιών. Δεκάδες
χημικά που βρίσκονται στις ίνες σταδιακά αποδεσμεύονται και μέρος τους
απορροφάται από το δέρμα. Μάλιστα έρευνες φαρμακευτικών εταιρειών
δείχνουν ότι οι ουσίες που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω του δέρματος
παρουσιάζουν αυξημένη δραστικότητα έναντι εκείνων που εισέρχονται μέσω
της πεπτικής οδού.
Η επεξεργασία
«Σε αντίθεση με τα συνθετικά ρούχα η επεξεργασία των οικολογικών γίνεται
μέσω της μηχανικής-θερμικής οδού. Για τη βαφή χρησιμοποιούνται φυσικές ή
ατοξικές χημικές βαφές που δεν περιέχουν βαριά μέταλλα, φορμαλδεϋδη και
αζωχρωστικές, ενώ στην προλεύκανση δεν εφαρμόζεται χλώριο», σημείωσε
χθες η βιολόγος κ.  Κρίστα Παππά σε συνέντευξη Τύπου που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεγαλύτερης οικολογικής έκθεσης που
διοργανώνεται στην Ελλάδα, της Ecolife 2007.
Κάπως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στον χώρο της παιδικής ένδυσης η
βιομηχανία των οικολογικών ρούχων έχει πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη
διείσδυση. Η ecofamily (www.ecofamily.gr) διαθέτει πλήρη σειρά βρεφικών
ρούχων φτιαγμένα από 100% βιολογικό βαμβάκι αλλά και ρούχα εγκυμοσύνης
κατασκευασμένα από μπαμπού, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς από
το Ιντερνετ.
Οικολογικά ρούχα στην Ελλάδα διαθέτουν επίσης τα καταστήματα «Αγνή Γη»
(Λ. Μαραθώνος 154, Γέρακας) και «Οικολογικά Ρούχα Ηarlequin» (Λευκωσίας
3Α, Κεφαλάρι), από το οποίο μπορεί κανείς να προμηθευτεί μπλουζάκια.
«Αυτήν τη στιγμή διαθέτουμε κοντομάνικα, αμάνικα και φούτερ για ανήλικους
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και ενήλικες από 2 ετών έως μεγέθη XXL. Τα συγκεκριμένα ρούχα είναι πάρα
πολύ ανθεκτικά», λέει η υπεύθυνη του καταστήματος, κ. Λίζα Χατζηδάκη. «Οι
τιμές στα παιδικά φούτερ ξεκινούν από 32 ευρώ και στων ενηλίκων από 42,
στα παιδικά κοντομάνικα από 25 ευρώ, στων ενηλίκων από 35 και στα αμάνικα
μπλουζάκια από 30 ευρώ».
Αργά βήματα
Τα βήματα που πραγματοποιούνται στον τομέα της οικολογικής ένδυσης είναι
σταθερά αλλά αργά: Μολονότι στην Ελλάδα καλλιεργούνται χιλιάδες
στρέμματα βαμβακιού,  ελάχιστα είναι βιολογικά,  ενώ η γειτονική Τουρκία
κατέχει τα σκήπτρα στην καλλιέργεια βιολογικού βαμβακιού. Εξαίρεση
αποτελούν τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, τα οποία το 1993 ξεκίνησαν να
επεξεργάζονται βιολογικό βαμβάκι, χωρίς όμως να γνωρίσουν την
ανταπόκριση που προσδοκούσαν.
Κι αν στη χώρα μας υπολείπεται ακόμη αρκετός δρόμος για να μπουν τα
οικολογικά ενδύματα στην ντουλάπα του μέσου πολίτη, στο εξωτερικό
διατίθενται ακόμη και οικολογικά... νυφικά, αφού η βιομηχανία του γάμου
θεωρείται μία από τις πιο ρυπογόνες για το περιβάλλον. Το φόρεμα της νύφης
αλλά και το κοστούμι του γαμπρού είναι σε αυτές τις περιπτώσεις φτιαγμένα
από 100% καθαρό βαμβάκι, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί χημικές ουσίες.
Ωστόσο έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα: Είναι περίπου 50% ακριβότερα από
τα συμβατικά, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται ελκυστικά στο καταναλωτικό
κοινό...
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Μπαμπού: Βρεφικές πάνες, ελαστικά παντελόνια
Κάνναβη: Πουκάμισα, παντελόνια
Λινάρι: Φορέματα, πουκάμισα
Τσουκνίδα: Παντελόνια
Σόγια: Εσώρουχα
Βιολογικό βαμβάκι: Πετσέτες, παντελόνια, μπλούζες
Μαλλί: Παντελόνια, πουλόβερ, σκουφάκια
Μετάξι: Εσώρουχα, ζιπουνάκια
Επιστροφή στις ρίζες...
Μπορεί να ακούγεται ως η νέα τάση της μόδας, όμως τα οικολογικά ρούχα δεν
αποτελούν παρά μια αντίστροφη πορεία στον χρόνο. Στο παρελθόν από
κάνναβη κατασκευαζόταν ο καμβάς που χρησιμοποιούνταν στα πανιά των
πλοίων, καθώς ήταν το μοναδικό ύφασμα που δεν σάπιζε από την αλμύρα της
θάλασσας. Επίσης, από το φυτό κατασκευάζονταν κουβέρτες, πετσέτες, χαλιά,
ενώ οι Ιωνες προτιμούσαν τα λινά υφάσματα. Οπως, μάλιστα, αναφέρεται,
έτριβαν τις ίνες του λιναριού με ένα τομάρι σκαντζόχοιρου ή και αγκάθια από
λουλούδια.
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Εκθεση με οικολογικά προϊόντα στο Κέντρο Ξιφασκίας
Οικολογικά ρούχα μπορεί κανείς να βρει στην έκθεση Ecolife, η οποία
διοργανώνεται φέτος για τρίτη χρονιά στο Αθλητικό Κέντρο Ξιφασκίας, στον
χώρο του παλαιού αεροδρομίου.  Η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της για το
κοινό την Παρασκευή 1η Ιουνίου στις 5 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι και
τη Δευτέρα 4  Ιουνίου,  ενώ φέτος για πρώτη φορά θα φωτίζεται από
οικολογικές λάμπες χαμηλής κατανάλωσης.
Μεταξύ των εκατοντάδων οικολογικών προϊόντων που θα εκτεθούν στην
ECOLIFE 2007 ανήκουν και οι βιοδιασπώμενες σακούλες που



παρουσιάστηκαν χθες στη συνέντευξη Τύπου. Οι συγκεκριμένες σακούλες
κατασκευάζονται είτε από άμυλο πατάτας -σε αυτήν την περίπτωση είναι
πλήρως βιοδιασπώμενες- είτε από πολυαιθυλένιο και άμυλο αραβοσίτου,
υλικό το οποίο βιοδασπάται κατά 95%, δηλαδή αποσυντίθεται σε διάστημα
λίγων μηνών με την επίδραση της θερμότητας και του φυσικού φωτός. Ειδικοί
πιστεύουν πως οι συσκευασίες αυτές μπορούν να δώσουν λύση στο
πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλείται από τις πλαστικές σακούλες.
Στην έκθεση συμμετέχουν και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες
στρατεύονται στον αγώνα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές. «Ολοι μαζί με απλά
καθημερινά βήματα μπορούμε να συνεισφέρουμε τουλάχιστον κατά 50% στη
λύση του προβλήματος. Με τη συμμετοχή μας στην έκθεση φιλοδοξούμε να
κινητοποιήσουμε χιλιάδες πολίτες που θα γίνουν ακτιβιστές της κάθε ημέρας,
μια και η πιο καθαρή ενέργεια είναι... αυτή που δεν καταναλώνουμε»,
σημείωσε χθες ο Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του ελληνικού γραφείου της
Greenepace.
http://modaendymasia.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html

Οικολογικά ρούχα...
Με τον όρο οικολογικά ρούχα, αναφερόμαστε στα ρούχα εκείνα που
χρησιμοποιούν υφάσματα και υλικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με
τα πρότυπα βιολογικής γεωργίας. Συνήθως τα ενδύματα αυτά κατασκευάζονται
από βαμβάκι, μαλλί, μετάξι από σόγια, κάνναβη, γιούτα (φυτικές κλωστικές
ίνες), ραμί (ινδικό φυτό),ή μπαμπού. Γιατί προτιμώνται όμως τα συγκεκριμένα
υλικά; Συγκεκριμένα μπορούμε να παραθέσουμε τα στοιχεία κάποιων από
αυτά που τα κάνουν οικολογικά:
Βαμβάκι
Το οργανικό βαμβάκι είναι φιλικό προς το περιβάλλον σε σύγκριση με το
κανονικό βαμβάκι καθώς δεν χρησιμοποιούνται χημικά και φυτοφάρμακα για
την παραγωγή του.
Μαλλί
Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα καθώς υπάρχει
άμεση εξάρτηση από το ζώο από το οποίο προέρχεται. Παίζουν ρόλο δηλαδή
οι συνθήκες ζωής του ζώου από το οποίο το έχουμε πάρει. Παρόλα αυτά εάν
υπάρχει υπευθυνότητα μιλάμε για ένα πολύ καλής ποιότητας υλικό.
Κάνναβη
Ο οικολογικός αντίκτυπος της κάνναβης είναι ο μικρότερος σε σύγκριση με
κάθε φυτικό οργανισμό που χρησιμοποιείται για ύφασμα. Αναπτύσσεται
γρήγορα και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα.
Μπαμπού
Το ύφασμα από μπαμπού παράγεται μέσω μιας ιδιαίτερης διαδικασίας
υδρόλυσης και λεύκανσης. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς πρόκειται
για «ανανεώσιμο» φυτό που μεγαλώνει γρήγορα και καταστρέφεται πολύ
δύσκολα. Επίσης μεγάλη αξία έχει το γεγονός πως πρόκειται για ύφασμα με
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και βιοδιασπώμενο.
Τα υλικά αυτά μπορεί να τα βρει κανείς και σε απλά ρούχα. Το γεγονός που τα
κάνει οικολογικά είναι όπως προαναφέραμε, ο τρόπος που παράγονται. Όλα
ξεκινάνε από τον τρόπο με τον οποίο οι βαμβακοπαραγωγοί συντηρούν τις
καλλιέργειές τους. Το οργανικό βαμβάκι και η κάνναβη για παράδειγμα, είναι
καλλιέργειες που κάνουν εξαιρετικά υφάσματα και εξαλείφουν την ανάγκη για
χημικά στις καλλιέργειες. Αντίκτυπο βέβαια στο περιβάλλον έχουν και οι
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διαδικασίες επεξεργασίας των ρούχων. Συγκεκριμένα τα φυσικά χρώματα
στα ρούχα προτιμώνται σε αντίθεση με τα χημικά από τις βαφές,  ώστε να
ελαττωθούν τα επίπεδα χημικών αποβλήτων.
Κάθε χρόνο μεγάλα fashion show της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες
παρουσιάζουν συλλογές με οικολογικά ρούχα. Με άλλα λόγια η μόδα μπορεί
να συνδυαστεί με την οικολογία. Καταστήματα με τέτοιου είδους ρούχα
υπάρχουν και στη χώρα μας.

http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/Ecolabel-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html
Ecolabel και ρούχα και παπούτσια
Πρώτες ύλες , Μόλυνση του νερού , Ρούχα
Ένα λουλούδι για καλύτερο περιβάλλον.  Οι επιλογές μας σαν Καταναλωτές
μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη! Ας μη
ξεχνάμε ότι η παραγωγή βαμβακιού ευθύνεται,  για το 25%  περίπου της
παγκόσμια χρήσης παρασιτοκτόνων.

Σωστό ή λάθος;
Τα οικολογικά ρούχα και τα παπούτσια δεν είναι τόσο όμορφα όσο τα απλά.
Λάθος.
Όλοι οι τύποι υφασμάτων μπορούν να φέρουν την ecolabel, ανεξάρτητα
χρώματος και σύνθεσης (συνθετικές ή φυσικές ίνες).  Το ίδιο ισχύει και για τα
παπούτσια, αρκεί κατά την παραγωγή τους, να μη χρησιμοποιούνται χημικά
και ουσίες που κάνουν κακό στο περιβάλλον. Για να αποκτήσουν την ecolabel,
τα ρούχα δοκιμάζονται για το "μάζεμα" στο πλύσιμο, την αντοχή στην τριβή,
στον ιδρώτα και στο φως. Τα παπούτσια δοκιμάζονται όσον αφορά την
ανθεκτικότητά τους στο νερό και στη χρήση.
Οδηγός για οικολογική φροντίδα
Ρούχα:

· Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες πλύσης και στεγνώματος, που
προτείνει ο κατασκευαστής.

· Πλένουμε χωριστά τα λευκά, τα χρωματιστά και τα σκούρα ρούχα.
· Χρησιμοποιούμε συσκευές και απορρυπαντικά για το πλύσιμο και το

στέγνωμα, οι οποίες φέρουν την ecolabel.
· Χρησιμοποιούμε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού, που

προτείνει ο κατασκευαστής
Παπούτσια:

· Είναι προτιμότερο να επιδιορθώνουμε τα παπούτσια,  παρά να τα
πετάμε στην πρώτη ζημιά.

· Εάν τα παπούτσια είναι αδιάβροχα, καλό είναι να μην τα βάφουμε με
βερνίκια ή ουσίες που μπορεί να καταστρέψουν την ειδική κατασκευή
τους.

Ecolabel για τα ρούχα σημαίνει:
· Ελάχιστο κίνδυνο για πρόκληση αλλεργιών.
· Περιορισμός της μόλυνσης του νερού και του αέρα, κατά τη διαδικασία

της κατασκευής τους.
· Μη χρησιμοποίηση ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον και την
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υγεία.
· Διατήρηση των χρωμάτων και του σχήματός τους για μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα, από ό,τι τα απλά ρούχα.
Ecolabel για τα παπούτσια σημαίνει:

· Ανακυκλωμένες συσκευασίες.
· Ίδια ανθεκτικότητα όσο και τα απλά παπούτσια (αν όχι και καλύτερη).

Τα ρούχα και τα παπούτσια, που φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, είναι
καλύτερα, για την υγεία μας, το πορτοφόλι μας και το περιβάλλον. Γιατί:

· Τίθενται αυστηρά όρια,  για τα πυρίμαχα υλικά και τι ουσίες,  που
χρησιμοποιούνται, στην επεξεργασία υφασμάτων, που ενέχουν
κινδύνους, για την υγεία.

· Η χρήση βαφών που ενδέχεται να είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες
ή επιβλαβείς, για τα έμβρυα απαγορεύεται.

· Τα υφάσματα που κατασκευάζονται, από βαμβάκι, πρέπει να
καθαρίζονται από όλα τα κατάλοιπα παρασιτοκτόνων και ζιζανιοντόνων.

· Τα υποδήματα δεν πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε ηλεκτρικά ή
ηλεκτρονικά μέρη (όπως παιδιά παπούτσια με φωτάκια που
αναβοσβήνουν).

· Η κοινή πρακτική της χρήσης επικίνδυνων βαρέων μετάλλων, στην
επεξεργασία βαφής του βαμβακιού απαγρεύεται.

· Τα ενδύματα, με το Ευρωπαικό Οικολογικό Σήμα, δεν μπαίνουν, κατά το
πλύσιμο και το στέγνωμα.

· Για υφάσματα, που συρρικνώνονται περισσότερο από το κανονικό,
γνωστοποιείται η πιθανή έκταση συρρίκνωσης.

· Η αντοχή του χρώματος, στην εφίδρωση, στο πλύσιμο, στην τριβή και
στο ηλιακό φως, είναι εγγυημένη.

· Τα υποδήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις, σχετικά με την
κάμψη, την αντοχή στο σχίσιμο, την εκδορά και το ποσό καλά το άνω
μέρος του υποδήματος ενώνεται, με την σόλα.

· Τα χειμερινά υποδήματα πρέπει να είναι αδιάβροχα.
· Τα εργοστάσια παραγωγής αυτών των προϊόντων, πρέπει να

εφαρμόζουν επεξεργασίες, που εξοικονομούν ενέργεια και νερό.
Για τα ρούχα, που φέρουν eco-label, πρέπει να γνωρίζουμε, επίσης, ότι:
Τα εργοστάσια πρέπει να περιορίζουν την κατανάλωση νερού και να μειώνουν
την ρύπανση του νερού.

· Τα απορρυπαντικά και τα μαλακτικά υφασμάτων, που
χρησιμοποιούνται, στην παραγωγή, πρέπει να είναι κατά 95 τοις εκατό
βιοαποικοδομήσιμα.

· Η πάστα εκτύπωσης δεν μπορεί να περιέχει ορισμένες επικίνδυνες
ουσίες.

· Οι βαφές πρέπει να είναι φυσικές ή άλλως φιλικές, προς το περιβάλλον.
· Περιορίζεται η χρήση επεξεργασιών υφασμάτων, που μπορούν να

βλάψουν την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα.
· Οι παράγοντες αποχρωματισμού πρέπει να πληρούν οικολογικά

πρότυπα.
· Οι κατασκευαστές καλούνται να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες,

σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, κατά την κλώση, την πλέξη, την
ύφανση και άλλες επεξεργασίες.

· Η εξοικονόμηση ενέργειας, στο εργοστάσιο, σημαίνει μείωση του
κόστους, για τον καταναλωτή.



Για τα παπούτσια, που φέρουν eco-label, πρέπει να γνωρίζουμε, επίσης, ότι:
· Η συσκευασία, είτε πρόκειται για χάρτινα κουτιά, είτε για πλαστικές

σακούλες, θα πρέπει να είναι φτιαγμένη, κατά μεγάλο ποσοστό, από
ανακυκλωμένα υλικά.

· Η κατανάλωση νερού κατά την παραγωγή πρέπει να περιορίζεται.
· Τίθενται όρια, στην ποσότητα χημικών καταλοίπων στα προϊόντα.
· Τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απαγορεύονται, εκτός αν είναι και τα ίδια

ανακυκλωμένα προϊόντα.
· Η χρήση ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι

απαγορευμένη.
· Οι κατασκευαστές υποδημάτων καλούνται, σε εθελοντική βάση, να

παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες, σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας, ανά ζευγάρι υποδημάτων.

· Η εξοικονόμηση ενέργειας, κατά την παραγωγή, σημαίνει μικρότερο
κόστος για τον καταναλωτή.

http://www.vivez-nature.com/agriculture-biologique/vetements-bio.html

Vêtements biologiques : conciliez charme et bien-être.
Quand on évoque le mot « bio », c’est l’alimentation qui nous vient directement
à l’esprit !

Et pourtant, le bio couvre actuellement tout un mode de vie y compris
l’habillement.
En matière de textile, deux grandes catégories de matières premières sont
utilisées par les industriels spécialisés ou par les tisseurs artisanaux : les fibres
biologiques et les fibres synthétiques.
mercredi 9 septembre 2009, par Rédaction bio
Liste des fibres biologiques.
Ainsi, pour vous aider à vous habiller biologique, consulter cette liste de
matières biologiques. Elle n’est pas exhaustive certes, mais celles énumérées
ci-dessous sont les plus utilisées pour la fabrication de vêtements. Pour vous
repérer dans vos achats, ces indications sont marquées sur l’étiquette de
l’article. Celles dites « bio » sont donc produites, comme son nom l’indique à
partir de matières biologiques c’est à dire naturelles et sans altération suivant
un cahier des charges strict et précis. Ces matières-là, communément
désignées par fibres naturelles peuvent être soit d’origine animale, soit
d’origine végétale.
A citer parmi ces produits le coton : le duvet végétal, le lin : plante des pays
tempérés surtout dans le nord de la France et la Belgique dont les tiges sont
utilisés pour extraire de la fibre, la soie : substance filamenteuse souple et
brillante sécrétée par la chenille du papillon Bombyx du mûrier ou ver à soie, le
chanvre : Plante cultivée dans les régions tempérées pour ses fibres textiles.
Ces matières sont les plus connues et les plus utilisées mais entrent aussi
dans la liste des fibres biologiques le bananier, le jute, le raphia, le sisal pour
les fibres végétales. Pour les fibres animales : l’alpaga, le cachemire, le
mohair, l’angora …
Un bien-être à double sens.
En utilisant ces fibres naturelles, non seulement vous vous faites du bien mais
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vous contribuez par la même occasion au respect de l’environnement. L’usage
du tissu naturel est bénéfique pour la santé dans la mesure où celui-ci permet
à votre peau de respirer aisément. Il absorbe également la transpiration et
évite à l’humidité causée par cette dernière de s’accumuler entre la peau et le
vêtement et évite ainsi toute éventualité de malaise voire même de maladie.
De plus, vous avez la possibilité de diminuer considérablement les risques
d’allergies cutanées en portant des vêtements fabriqués en tissus naturels. Et
comme ces fibres naturelles, contrairement aux synthétiques sont
biodégradables, vous contribuerez largement à l’entretien de l’environnement
en adoptant ce genre de vêtements. Que d’avantages donc pour le « bio » : un
corps sain dans une matière saine. Portez donc un vêtement à votre goût,
confectionné à partir de matière naturelle, qui mettra votre silhouette en valeur
dans lequel vous serez à votre aise, tout en participant à la protection de
l’environnement.

http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/

Matières bio & naturelles
L’agirculture biologique
L‘agriculture biologique est un mode de culture qui tend à respecter le vivant
et les cycles naturels en favorisant la biodiversité, les activités biologiques des
sols et les cycles biologiques. Les agriculteurs biologiques s’interdisent l’usage
d’engrais chimiques et de pesticides de synthèse, ainsi que d’organismes
génétiquement modifiés (OGM). Cette praitque agricole bio mise, par exemple,
sur la rotation des cultures, l’engrais vert et le compostage. La qualification
« biologique » signifie que l’agriculteur a reçu une certification correspondant
à  des normes et à  des cahiers des charges encadrés légalement. Plusieurs
labels internationaux de reconnaissance mondiale ont été définis (Label Bion
ECOCERT, Demeter, AB,…).
La boutique Eclats de Nature propose une sélection de produits textiles en
matières biologiques et en matières naturelles, des bijoux en ivoire végétal,
des articles de papeterie en matériaux recyclés. Nous faisons le choix de
proposer des matières de qualité, toujours dans le souci du respect de
l’environnement et de la nature.
Le coton biologique
Choisir le coton bio, c’est contribuer au développement d’un mode de culture
alternatif avec un impact environnemental optimisé. La culture conventionnelle
du coton est une des cultures qui utilise le plus de pesticides : elle consomme
plus de 20% des insecticides agricoles pour seulement 2.5% des surfaces
agricoles. La production d’un kilo de coton nécessite entre 7 000 et 29 000
litres d’eau et jusqu’à  30 traitements par an. Le coton biologique quant à  lui
est cultivé sans engrais chimiques, ni pesticides de synthèse et il est garanti
sans OGM. Il favorise la biodiversité et les cycles biologiques naturels.
Le chanvre naturel
L’utilisation du chanvre textile remonte à  4000 ans et l’on redécouvre
aujourd’hui les vertus de ce textile, particulièrement adapté aux peaux
sensibles. Le chanvre procure une sensation de chaleur lorsqu’il fait froid et
inversement, il isole de la chaleur par temps chaud. C’est une fibre qui
« respire » et qui est naturellement hypoallergénique et anti-bactérienne.

http://www.eclatsdenature.com/boutique-vetements-bio-paris-5/le-bio/


Le chanvre fournit aussi une protection inégalée contre les rayonnements
nocifs du soleil et contre l’humidité (un tissu en chanvre peut absorber jusqu’à
30% d’humidité sans créer de sensation désagréable sur la peau).
Eclats de Nature vous propose des textiles et vêtements 100% chanvre mais
aussi des mélanges coton bio et chanvre qui se marient parfaitement.
La laine de yak
Cette laine est d’une douceur incomparable, très moelleuse et chaude: un
bonheur à  porter avec des fibres fines et un toucher doux, proche de celui du
cashmere. Le yak est un animal de montagne avec des poils longs. Il fourage
et fait parti d’un éco-systeme équilibré. La laine de yak a des vertus est
isolantes et donc elle maintient frais en été et chaud en hiver.
Le bambou
Le bambou possède des qualités écologiques remarquables. Le bambou est
une plante extrêmement prolifique qui peut pousser jusqu’à  1 mètre par jour
dans certaines régions d’Asie.
La culture du banbou utilise jusqu’à  quatre fois moins d’eau que la culture
classique du coton. Ses racines profondes permettent de bloquer l’érosion des
sols, empêchent les glissements de terrain et le lessivage des terres arables et
protègent les berges des rivières. Sa repousse est instantanée et sa rusticité
permet d’éviter toute utilisation de pesticides et d’engrais. Sa culture joue donc
un rôle essentiel pour l’environnement. Dans son utilisation textile, le bambou
se caractérise par son aspect doux, comme de la soie, et son maintien. Il a
des vertus respirantes, antibactériennes, absorbantes et anti – UV.
L’ivoire végétal
L’ivoire végétal (tagua ou corozo) est issu du fruit du palmier à  ivoire qui
pousse dans des forêts denses et ombragées au coeur de la forêt
amazonienne en Equateur, en Colombie, au Pérou, entre 300 et 1 200 mètres
d’altitude. Lors de l’éclosion des fleurs, un intense parfum s’en dégage.
Lorsqu’il est tout à fait mâture, le fruit des palmers à ivoire, contient une sorte
de lait, un albumen, qui se durcit et donne l’ivoire végétal. Les fruits (des
caryopses) possèdent une première coquille dure qui se détache rapidement
et puis une deuxième coquille qui colle à  la graine. C’est en retirant cette
dernière que l’on obtient la boule d’ivoire végétal. Lorsqu’elles sont mûres, les
Indiens les ramassent.Eclats de Nature vous propose des bijoux originaux
créés en ivoire végétal.



Απόστολος Ματσάγκος
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: Διαπροσωπικές σχέσεις

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική γλώσσα.
Τάξη: Γ' Γυμνασίου

Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής

Γενικός Σκοπός

Σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECR)
προτείνεται, όσον αφορά στην μεθοδολογία της διδασκαλίας των ξένων
γλωσσών, η προσέγγιση μέσω των διαφορετικών, ειδικών δεξιοτήτων :
προφορική αλληλεπίδραση, κατανόηση και παραγωγή προφορικού /
γραπτού λόγου. Σε αυτή την προοπτική, η διδακτική πρακτική με τίτλο
“Διαπροσωπικές σχέσεις”,εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό της
διδασκαλίας/απόκτησης της δεξιότητας της προφορικής αλληλεπίδρασης.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία.

1. Γενικές γνώσεις , στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Οι μαθητές μπορούν να :

- ενεργοποιήσουν την προηγούμενη κοινωνική εμπειρία στη μητρική γλώσσα.

- εντοπίσουν ομοιότητες-διαφορές όσον αφορά στην εκδήλωση ευγένειας
στην κατά πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση.

- προσεγγίσουν τη γλώσσα στην αισθητική της διάσταση μέσα από την
παρακολούθηση αποσπασμάτων κινηματογραφικών διαλόγων

- να μάθουν συνεργατικά.

2. Γλωσσικές – επικοινωνιακές δεξιότητες

- Να αποκτήσουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν σχετικά με τα
συναισθήματά τους.

- Να αποκτήσουν τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες προκειμένου να
διαχειρίζονται μια φιλική συνομιλία σε ένα κλίμα ευφορίας (εκφράσεις
ευγένειας, κομπλιμέντο) δυσφορίας (εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την
άσχημη κατάσταση σωματική ή ψυχική του συνομιλητή/τριας).



- Για τον παραπάνω στόχο προβλέπονται ασκήσεις που αφορούν στη
συστηματικοποίηση της δεξιότητας της προφορικής αλληλεπίδρασης όπως
για παράδειγμα οι δραστηριότητες παραγωγής μέσω σεναρίων συνομιλίας.

Εκτιμώμενη διάρκεια

Δύο διδακτικές ώρες των 45'.

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής

Θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο.

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται στη συνέχεια, εντάσσεται στη
διδασκαλία/εκμάθηση της δεξιότητας της προφορικής αλληλεπίδρασης. Θα
μπορούσε να προταθεί ως συμπληρωματικό υλικό στη διδασκαλία του
module (σύνολο 2 ενοτήτων) με τίτλο Sentiments της μεθόδου γαλλικής
Alors?1 Η ανάπτυξη της πρότασης βασίζεται στη πρακτική διδασκαλίας2της
συγκεκριμένης δεξιότητας που περιγράφεται στην παραπάνω μέθοδο ως
εξής:

1  www.didieralors.com

2   Η μέθοδος Alors ? επεξεργάστηκε σύμφωνα με την προσέγγιση μέσω
δεξιοτήτων (J.C. Beacco, 2007, L'approche par compétences, Didier, Paris)
. Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η αντίληψη περί ειδικών
στόχων (objectifs spécifiques) και διαφοροποιημένων πρακτικών
διδασκαλίας (démarches d'enseignement différenciées). Αυτή η αντίληψη
εδράζεται στη γενικότερη θεώρηση της γλώσσας ως “ (...) ensemble
différencié de compétences, solidaires mais relativement indépendantes
les unes des autres et dont chaque élément est susceptible de relever d'un
traitement méthodologique particulier ” (Beacco, ibid, p.54) .

Séquence communicationnelle

Interaction orale

Des conversations

Des répliques

Activités d'interaction orale

Exemples de conversations

Compréhension des conversations

Exercices de conversation

Production 1 de conversations



Des mots

Des formes

Des sons

Activités formelles correspondantes :

lexique, morphologie, syntaxe,
phonétique

Et maintenant à vous ! Production 2 de conversations

Στην περίπτωσή μας, η διδακτική πρόταση που προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 2 διδακτικών ωρών περιλαμβάνει κυρίως
δραστηριότητες προφορικής αλληλεπίδρασης :

Activités d'interaction orale

Exemples de conversations

Compréhension des conversations

Exercices de conversation

Production de conversations

Αναλυτική περιγραφή

Διαπροσωπικές σχέσεις – ατμόσφαιρα ευφορίας/δυσφορίας

1η διδακτική ώρα

Μέρος Α

Ερωτήσεις

1. Σε περιπτώσεις συνάντησης φίλων αναφέρετε εκφράσεις ευγένειας
εθιμοτυπικές, στην ελληνική γλώσσα, σχετικά με την εμφάνιση.

Οι μαθητές ενδεχομένως σε ομάδες/δυάδες συζητούν και επαναφέρουν στη
μνήμη τους χαρακτηριστικά λόγια και εκφράσεις που μπορεί να ανταλλάξουν
σε τέτοιες περιπτώσεις.

2. Σε ομάδες δημιουργήστε μικρούς διαλόγους με βάση τις δομές του
κομπλιμέντου στα γαλλικά που δίνονται παρακάτω:

Η προσοχή στρέφεται στην έκφραση ευγένειας στα γαλλικά και ειδικότερα
στην πρακτική του κομπλιμέντου και στον εντοπισμό ομοιοτήτων /διαφορών
στην ελληνική.



Δίνονται κάποιες χαρακτηριστικές δομές της στη γαλλική.

Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να θυμηθούν τον τρόπο με τον οποίο
απαντάμε σε ένα κομπλιμέντο στην ελληνική. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση
με τον προτεινόμενο τρόπο που απαντάμε στο κομπλιμέντο στη γαλλική
γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι είναι δυνατό να απαντήσει κάποιος ευχαριστώντας ή με
κάποιο σχόλιο σχετικά με το αντικείμενο του κομπλιμέντου. Σε αυτή την
περίπτωση επιλέγονται αντιδράσεις που συνίστανται στην ελαχιστοποίηση,
στην αμφιβολία/αμφισβήτηση ή και άρνηση του κομπλιμέντου. Και αυτό
γίνεται για την εξισορρόπηση της σχέσης εκ μέρους του προσώπου που
δέχεται θετική αξιολόγηση από τον άλλο συνομιλητή.

Για παράδειγμα :

- Il est chouette ton pull

- Bof, ça fait dix ans que je l'ai / C'est ma grand-mère qui l'a fait / Ah bon, tu
trouves ?

3. Ανταλλάξτε τα φύλλα εργασίας και αξιολογήστε την παραγωγή διαλόγων
από τους συμμαθητές σας.

Β' Μέρος

Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν μια σκηνή από την ταινία “On
connait la chanson” (http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-
lachanson.html).

Πρόκειται για μια συνομιλία κατά τη διάρκεια του δείπνου ανάμεσα σε μια
γυναίκα (οικοδέσποινα) και ένα άνδρα (καλεσμένος). Ένα τρίτο πρόσωπο (ο
σύζυγος) παρακολουθεί σιωπηλά το διάλογο μεταξύ των δύο πρώτων.

Οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία έχοντας στα χέρια τους την παρακάτω
καταγραφή του διαλόγου και ενός αποσπάσματος τραγουδιού που λένε σε
play back οι δύο πρωταγωνιστές.

Δίνονται κάποιες συμβάσεις καταγραφής:

Η μπάρα / συμβολίζει τη διακοπή στο λόγο που προέρχεται από τον ίδιο
ομιλητή.

Η παύλα – συμβολίζει τη διακοπή στο λόγο που προέρχεται από τον
συνομιλητή.

Τα αποσιωπητικά ... συμβολίζουν μικρή παύση στο λόγο.

Η προσέγγιση της παραπάνω σκηνής εντάσσεται στην προοπτική να
εκτεθούν οι μαθητές σε αληθοφανείς συνομιλίες. Συγκεκριμένα μέσω των

http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-lachanson.html
http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-lachanson.html


φανταστικών συνομιλιών στο σινεμά δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να
παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα άτομα
διαχειρίζονται φιλικές συνομιλίες με διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο,
“κανονικό” χαρακτήρα τους.

Ερωτήσεις

1.Η συνομιλία αρχίζει με τον άνδρα (H) που απευθύνεται στη συνομιλήτριά
του κάνοντάς ένα κομπλιμέντο. Με ποιο τρόπο έμμεσο ή άμεσο
πραγματοποιείται η συγκεκριμένη γλωσσική πράξη. Εντοπίστε τις δύο
εκδοχές στο λόγο του H (1-3).

2. Πώς χαρακτηρίζετε την αντίδραση της F (4-5)

α) θετική, β) αρνητική

3. Η δυσφορία του H (17) προκαλείται από την αντίδραση της F πριν (4-5)
αλλά και μετά (18) γιατί φαίνεται να επικρίνει

α) το περιεχόμενο των λόγων του, β) τον ίδιο ως άτομο.

4. Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν (φάση συνομιλίας, φάση τραγουδιού)
πως καταλαβαίνετε την φράση του H (19) “tu me fais passer pour qui?”

α) ως αθεράπευτος γόης, β) ψεύτης,

5. Με ποιο τρόπο ο H (20) διορθώνει την έκφρασή του σε σχέση με πριν (1-3)
ώστε το κομπλιμέντο να φαίνεται ότι έχει σχέση με την πραγματικότητα και όχι
με ιδιοτελή κίνητρα.

2η διδακτική ώρα

Α) μέρος

Ερωτήσεις

1. Αναφέρετε εκφράσεις σχετικά με τη σωματική ή ψυχική κατάσταση των
συμμετεχόντων σε φιλικές αλληλεπιδράσεις.

2. Σε ομάδες δημιουργήστε μικρούς διαλόγους στα γαλλικά όπου εκδηλώνεται
το ενδιαφέρον για τη κακή σωματική ή ψυχική κατάσταση φιλικών
προσώπων.

Δίνονται παρακάτω κάποιες τυπικές εκφράσεις.

Pour interroger quelqu'un sur son état d'esprit négatif, on dit

- Qu'est-ce qui se passe ?                                      - Ca va pas bien

- Qu'est-ce qui t'arrive                                              - Je suis triste /



3. Ανταλλάξτε τα φύλλα εργασίας και αξιολογήστε την παραγωγή διαλόγων
από τους συμμαθητές σας.

Β' Μέρος

Προβολή της συνέχειας της προηγούμενης σκηνής από την ταινία “On connait
la chanson”.

http://www.youtube.com/watch?v=kpMjF1Urlgc

Δίνεται η καταγραφή του τραγουδιού που ακούγεται.

Ερωτήσεις

1. Να συμπληρώσετε το διαλογικό μέρος του τραγουδιού

Προβάλλεται όλη η σκηνή από την αρχή.

Οι μαθητές παίζουν τα διαλογικά μέρη (και τα μέρη του τραγουδιού αν είναι
δυνατό).

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διόρθωση της προφοράς του επιτονισμού της
προσωδίας. Γίνεται ομαδική αξιολόγηση. Ψηφίζεται η καλύτερη παράσταση.

2.2 Φύλλα Εργασίας

Διαπροσωπικές σχέσεις – ατμόσφαιρα ευφορίας/δυσφορίας

1η διδακτική ώρα

Μέρος Α

Ερωτήσεις

1. Σε περιπτώσεις συνάντησης φίλων αναφέρετε εκφράσεις ευγένειας
εθιμοτυπικές, στην ελληνική γλώσσα, σχετικά με την εμφάνιση.

2. Σε ομάδες δημιουργήστε μικρούς διαλόγους με βάση τις δομές του
κομπλιμέντου στα γαλλικά που δίνονται παρακάτω:

Faire le compliment

1. Tu + être + axiologique positif (+ spécification) ex. Tu es super avec tes
cheveux courts

2. (Ce /Ton/Le) -x - te va (super/parfaitement/très bien/ à la perfection/ à
merveille)

http://www.youtube.com/watch?v=kpMjF1Urlgc


3. (Ton/Le) -x-être - axiologique positif

4. J'aime (bien/beaucoup ) ton -x

Repondre à un compliment

- Il est chouette ton pull

- Bof, ça fait dix ans que je l'ai / C'est ma grand-mère qui l'a fait / Ah bon, tu
trouves ?

3. Ανταλλάξτε τα φύλλα εργασίας και αξιολογήστε την παραγωγή διαλόγων
από τους συμμαθητές σας.

Β' Μέρος

Προβολή σκηνής από την ταινία “On connait la chanson”.

(http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-lachanson.html)

Δίνεται η καταγραφή της συνομιλίας καθώς και του αποσπάσματος
τραγουδιού που ακούγεται στην ταινία.

Συμβάσεις καταγραφής:

Η μπάρα / συμβολίζει τη διακοπή στο λόγο που προέρχεται από τον ίδιο
ομιλητή.

Η παύλα – συμβολίζει τη διακοπή στο λόγο που προέρχεται από τον
συνομιλητή.

Τα αποσιωπητικά ... συμβολίζουν μικρή παύση στο λόγο.

(Dialogue)

1 Homme : Et toi alors c'est incroyable! tu n'as pas changée mais alors pas
du tout/

2  non mais je dis ça sincèrement / pas du tout pour te faire plaisir / tu

3  es encore plus belle qu'avant / (il s'adresse à l'homme en face) tu trouves
pas?

4 Femme : Il faut pas l'écouter il dit ça a toutes les femmes ... une sorte de
réflexe

5   tu vois ... il peut pas s'en empêcher -

( H et F chantent )

http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-lachanson.html


6 H : Tu es comme le vent qui fait chanter les violons
7 Et emporte au loin le parfum des roses
8 F: Caramels, bonbons et chocolats
9 H: Par moments, je ne te comprends pas
10 F: Merci, pas pour moi
11 Mais tu peux bien les offrir à une autre
12 Qui aime le vent et le parfum des roses
13 Moi, les mots tendres enrobés de douceur
14 Se posent sur ma bouche mais jamais sur mon coeur
15 H: Une parole encore
16 F: Paroles, paroles, paroles

(Dialogue)

17 H : Non non non pourquoi tu dis ça

18 F : Oh! Nicolas je te connais ...je t'ai vu faire

19H : Bah! enfin ... tu me fais passer pour qui? je le pense / non mais je
trouve / bon évidemment 20 maintenant tu m'as refroidsi un peu / mais c'est la
verité eh ... tu es belle!!

Ερωτήσεις

1.Η συνομιλία αρχίζει με τον άνδρα (H) που απευθύνεται στη συνομιλήτριά
του κάνοντάς ένα κομπλιμέντο. Με ποιο τρόπο έμμεσο ή άμεσο
πραγματοποιείται η συγκεκριμένη γλωσσική πράξη. Εντοπίστε τις δύο
εκδοχές στο λόγο του H (1-3).

2. Πώς χαρακτηρίζετε την αντίδραση της F (4-5)

α) θετική, β) αρνητική

3. Η δυσφορία του H (17) προκαλείται από την αντίδραση της F πριν (4-5)
αλλά και μετά (18) γιατί φαίνεται να επικρίνει

α) το περιεχόμενο των λόγων του, β) τον ίδιο ως άτομο.

4. Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν (φάση συνομιλίας, φάση τραγουδιού)
πως καταλαβαίνετε την φράση του H (19) “tu me fais passer pour qui?”

α) ως αθεράπευτος γόης, β) ψεύτης,

5. Με ποιο τρόπο ο H (20) διορθώνει την έκφρασή του σε σχέση με πριν (1-3)
ώστε το κομπλιμέντο να φαίνεται ότι έχει σχέση με την πραγματικότητα και όχι
με ιδιοτελή κίνητρα.

2η διδακτική ώρα

Α) μέρος



Ερωτήσεις

1. Αναφέρετε εκφράσεις σχετικά με τη σωματική ή ψυχική κατάσταση των
συμμετεχόντων σε φιλικές αλληλεπιδράσεις.

2. Σε ομάδες δημιουργήστε μικρούς διαλόγους στα γαλλικά όπου εκδηλώνεται
το ενδιαφέρον για τη κακή σωματική ή ψυχική κατάσταση φιλικών
προσώπων.

Δίνονται παρακάτω κάποιες τυπικές εκφράσεις.

Pour interroger quelqu'un sur son état d'esprit négatif, on dit

- Qu'est-ce qui se passe ?            - Ca va pas bien

 -Qu'est-ce qui t'arrive                 - Je suis triste /

 - Qu'est-ce qui ne vas pas            malheureux euse/préoccupée

- Ca ne va pas bien                        - Tu as des problèmes

     -Qu'est-ce qu'il y a                         - Oui ça va mal

     -J'en ai assez !                                 - Je suis mal

3. Ανταλλάξτε τα φύλλα εργασίας και αξιολογήστε την παραγωγή διαλόγων
από τους συμμαθητές σας.

Β' Μέρος

Προβολή της συνέχειας της σκηνής από την ταινία “ On connait la chanson”.

http://www.youtube.com/watch?v=kpMjF1Urlgc

Δίνεται η καταγραφή του τραγουδιού που ακούγεται.

Lui il t ' observe

Du coin de l' œil

Toi tu t' énerves

Dans ton fauteuil

Lui te caresse

Du fond des yeux

Toi tu te laisses

http://www.youtube.com/watch?v=kpMjF1Urlgc


Prendre à son jeu

Et moi dans mon coin

Si je ne dis rien

Je remarque toutes choses

Et moi dans mon coin

Je ronge mon frein

En voyant venir la fin

-(...)

- Oh, Non, non, c’est rien. Peut-être un peu de fatigue.

-(...)

- Ha ! Pas du tout. Qu’est-ce que tu vas chercher là.

-(...)

- Non, non. J’ai passé une excellente soirée.

Ερωτήσεις

1. Να συμπληρώσετε το διαλογικό μέρος του τραγουδιού

2. Να παίξετε ολόκληρη τη σκηνή συμπεριλαμβανομένης αυτής της 1 ώρας
(και τα μέρη με τραγούδι αν είναι δυνατό).

Γίνεται ομαδική αξιολόγηση. Ψηφίζεται η καλύτερη παράσταση.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Φωτοτυπίες με τα φύλλα εργασίας

Διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελίδες

http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-lachanson.html

http://www.youtube.com/watch?v=kpMjF1Urlgc

Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής ή μετά την πραγματοποίησή
της, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει

http://pianoweb.free.fr/videos-pedagogiques/onconnait-lachanson.html
http://www.youtube.com/watch?v=kpMjF1Urlgc


την αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να
έχει πραγματοποιηθεί:

· κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική
αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους,

· στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση)
για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε
αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ.



ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:
L’environnement – les bons gestes
Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλικά

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Β/θμια
Διδακτικός Στόχος:
Γενικές γνώσεις και ικανότητες

- να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

- να οικοδομήσει την γνώση με τρόπο διερευνητικό και παιγνιώδες μέσω
διαδικτύου

- να μάθει ενεργώντας

- να αναγνωρίζει τα προβλήματα που πλήττουν το περιβάλλον και να μπορεί
να προτείνει απλές λύσεις

Γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες

– να είναι ικανός ο μαθητής να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο σχετικό με την
προστασία του περιβάλλοντος

– να μπορεί να απομονώνει πληροφορίες  σε διαδικτυακές πηγές

– να συνδέει τις γνώσεις του κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας με την
πραγματική ζωή

– να μπορεί να σχηματίσει και να χρησιμοποιήσει κατάλληλα το conditionnel
present

– να μπορεί να χρησιμοποιήσει κατάλληλα την απρόσωπη έκφραση il faut/il
ne faut pas

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 1η δραστηριότητα-ατομική εργασία

     Οι μαθητές βλέπουν τις εικόνες που αφορούν στο περιβάλλον και

καλούνται να επιλέξουν τον σωστό τίτλο και να τον γράψουν κάτω από κάθε

εικόνα.

Διάρκεια : 5 λεπτά.



2η  δραστηριότητα – ομαδική εργασία

 Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες των 4 ατόμων και διαβάζουν τις

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στην συνέχεια παρακολουθούν δύο φορές το

βίντεο για την σπατάλη της ενέργειας στην ιστοσελίδα

http://www.youtube.com/watch?v=HodR_EI_Rp4. Θα πρέπει να

κυκλώσουν την/τις σωστή/σωστές απαντήσεις .

Διάρκεια : 15 λεπτά.

3η δραστηριότητα – δυαδική εργασία –χρήση conditionnel – εμπέδωση
λεξιλογίου

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Αφού

παρακολουθήσουν δύο φορές το βίντεο που είναι αφιερωμένο στην

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στην ιστοσελίδα

http://www.youtube.com/watch?v=2IwHaEuSC5Q  θα πρέπει να επιλέξουν

ποιες από τις ενέργειες που  υπάρχουν στο σχέδιο εργασίας τους

προβάλλονται στο βίντεο. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας το conditionnel

present θα γράψουν εκείνοι ποιες ενέργειες από αυτές θα έκαναν.

Διάρκεια : 15 λεπτά.

4η δραστηριότητα – δυαδική εργασία- χρήση προφορικού λόγου

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και ετοιμάζουν ένα

διάλογο με το εξής θέμα : Θέλετε να οργανώσετε ένα πικ νικ στο δάσος. Ομως

προσοχή, πρέπει να σεβαστείτε το περιβάλλον. Θα πρέπει να επιλέξετε :

- Μια οικολογική δραστηριότητα

- Το μέσο με το οποίο θα πάτε στο δάσος

- Τι θα φάτε

Καλούνται έτσι να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν στο δάσος που να μην

επιβαρύνει το περιβάλλον, ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο

τρόπο και τι θα φάνε.  Γίνεται έτσι μια εμπέδωση του λεξιλογίου που έχει

σχέση με το περιβάλλον καθώς και μία επανάληψη  στα μεταφορικά μέσα,

http://www.youtube.com/watch?v=HodR_EI_Rp4
http://www.youtube.com/watch?v=2IwHaEuSC5Q


τα φαγητά καθώς και τις προθέσεις που χρησιμοποιούμε στα μεταφορικά

μέσα και τα articles partitifs.

Διάρκεια : 10 λεπτά.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

5Η  δραστηριότητα – ομαδική εργασία- παιγνιώδης δραστηριότητα –
αίθουσα υπολογιστών – χρήση των ΤΠΕ

Οι μαθητές  κάθονται ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. Πηγαίνουν στην

ιστοσελίδα

http://france.edf.com/html/ecole_energie/index.php , επιλέγουν το κουτάκι

Jeux, και από τις επιλογές που προτείνονται διαλέγουν το κουτάκι Mission,
économie d’ énergie. Κάνουν το παιχνίδι ενώ ο καθηγητής κυκλοφορεί μέσα

στην αίθουσα και βοηθάει τους μαθητές όπου έχουν πρόβλημα. Θα πρέπει

έτσι να κατανοήσουν το απαραίτητο λεξιλόγιο ώστε να μπορέσουν να

διεκπεραιώσουν την σωστή αποστολή.

Διάρκεια : 10 λεπτά.

6η δραστηριότητα – ομαδική εργασία

Προκειμένου τα παιδιά  να σχηματίσουν ομάδες των 4 ατόμων με

διαφορετικά άτομα και όχι με τους φίλους τους ή τον διπλανό τους, τους

μοιράζουμε καρτελάκια με χρώματα και οι ομάδες δημιουργούνται με βάση το

χρώμα από το κάθε καρτελάκι που έχουν πάρει οι μαθητές.  Δίνεται σε κάθε

ομάδα, το σχέδιο του σπιτιού. Αφού παρατηρήσουν τα δωμάτια του σπιτιού,

θα πρέπει να  γράψουν 5 προτάσεις χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις  il faut/il

ne faut pas  για το  τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι του

σπιτιού για να εξοικονομηθεί η ενέργεια.

http://france.edf.com/html/ecole_energie/index.php


 1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………………………..

Διάρκεια : 10 λεπτά.

7η δραστηριότητα – ατομική εργασία – κατανόηση προφορικού λόγου



Οι μαθητές αφού ακούσουν  δύο φορές την συνέντευξη των παιδιών για τις

ενέργειες που κάνουν για το περιβάλλον απαντούν στις προτάσεις με

vrai/faux.

1. Anne va au collège en skate

2. Marc prend une douche et pas un bain pour économiser l’ eau

3. Pierre fait du recyclage artistique

4. Jasmina contrôle le gaspillage a la cantine

5. Theo porte un pull pour économiser de l’ énergie

Corriges : 1. faux  2. vrai 3. faux 4. vrai 5. vrai

Διάρκεια : 10 λεπτά.

8η  δραστηριότητα – ομαδική εργασία – κατασκευή αφίσας – παραγωγή
γραπτού λόγου

     Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των 4 ατόμων. Με την ευκαιρία της

Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον, το σχολείο  διοργανώνει μια

εκδήλωση με διαγωνισμό αφίσας. Οι μαθητές θα πρέπει να κατασκευάσουν

μια αφίσα όπου θα πρέπει να αναγράφεται :

- ο λόγος της εκδήλωσης

- ο χώρος

- η ώρα

- τέσσερις ενέργειες που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος

και στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν

απαρέμφατα.

Επίσης τους παρέχουμε και μαρκαδόρους και χαρτόνια ώστε να

μπορέσουν να διακοσμήσουν την αφίσα τους.

Διάρκεια : 15 λεπτά.

Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν



L’ ENVIRONNEMENT-LES BONS GESTES

1. ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παρατηρείστε τις εικόνες και αντιστοιχίστε με τον σωστό τίτλο :

    1……………………………….                2…………………………………..

       3……………………………………….

4………………………………………………..



5………………………………………………………….

A. Gaspillage de l’ eau

B. Pollution de l’ atmosphere

C. Recyclage

D. Pollution de l’ eau

E. La planète

2.ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχηματίστε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και αφού παρακολουθήσετε

δύο φορές το βίντεο για την σπατάλη της ενέργειας, κυκλώστε την σωστή

απάντηση (ή τις σωστές απαντήσεις).

http://www.youtube.com/watch?v=HodR_EI_Rp4

1. Comment ils gaspillent l’ energie ?

   ils laissent la fenêtre ouverte

   ils laissent le frigo ouvert

  ils  prennent un bain

  ils laissent l’ eau couler

2. Quel animal apparaît?
 le loup

http://www.youtube.com/watch?v=HodR_EI_Rp4


 l’ ours

 l’ elephant

3. Quelle est la conséquence du gaspillage d’ énergie ?

 l’ effet de serre

 la fonte des glaces

4. Quels sont les bons gestes des enfants pour ne pas gaspiller d’
énergie ?

 ils trient les déchets

 ils utilisent des lampes économiques

 ils mettent des vêtements chauds dans la maison

5. Quel moyen de transport ils utilisent ?
 la voiture

 le vélo

 l’ avion

6. Quel est leur  sentiment  a la fin de la vidéo ?

 tristes



 satisfaits

3. ΤΡΙΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε ομάδα των δύο ατόμων, παρακολουθήστε δύο φορές το βίντεο για την

Παγκόσμια Ημέρας της Γης 2012. Επιλέξτε τέσσερις από τις ενέργειες που

περιγράφονται στο βίντεο

http://www.youtube.com/watch?v=2IwHaEuSC5Q

utiliser le vélo

sauver un animal

planter des arbres

trier les déchets

recycler

nettoyer la foret

éteindre la lumière

utiliser le bus

ne pas gaspiller l’ eau

Στην συνέχεια  γράψτε εσείς τι θα κάνατε επιλέγοντας αυτές τις ενέργειες

και  χρησιμοποιώντας το conditionnel.

1. Je……………………………………………………………………………….

2. Je……………………………………………………………………………….

Αντικαταστήστε το je με το nous.

3. Nous……………………………………………………………………………

4. Nous……………………………………………………………………………

http://www.youtube.com/watch?v=2IwHaEuSC5Q


4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δυαδική εργασία.

Θέλετε να  οργανώσετε ένα πικ-νικ στο δάσος. Όμως προσοχή. Πρέπει να

σεβαστείτε το περιβάλλον.

- Επιλέξτε μια οικολογική δραστηριότητα (p. ex. faire du vélo)

- Τι μέσο θα χρησιμοποιήσετε για να πάτε στο δάσος.

- Τι θα φάτε κατά την διάρκεια του πικ νίκ ?

5. ΠΕΜΠΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παιχνίδι για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα

http://france.edf.com/html/ecole_energie/index.php. Επιλέξτε το κουτάκι

JEUX.

Από τις επιλογές που παρουσιάζονται κάντε κλικ στην Mission,
économie d’ énergie. Ακολουθήστε τις οδηγίες και …….καλή αποστολή

στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

6. ΕΚΤΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχηματίστε ομάδες των 4 ατόμων.. Αφού παρατηρήσετε τα δωμάτια του

σπιτιού,  συμπληρώστε  τις προτάσεις γράφοντας τι πρέπει και τι δεν

πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι αυτού του σπιτιού ώστε να εξοικονομηθεί η

ενέργεια. Χρησιμοποιείστε τις εκφράσεις  il faut/il ne faut pas

http://france.edf.com/html/ecole_energie/index.php


1…………………………………………………………….

2…………………………………………………………….

3……………………………………………………………..

4……………………………………………………………..

5……………………………………………………………..

7. ΕΒΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

      Αφού ακούσετε δύο φορές την συνέντευξη των παιδιών, διαβάστε τις

προτάσεις και γράψτε αν είναι          σωστές ή λάθος επιλέγοντας vrai ou

faux.

1. Anne va au collège en skate

2. Marc prend une douche et pas un bain pour économiser l’ eau



3. Pierre fait du recyclage artistique

Jasmina contrôle le gaspillage a la cantine

Theo porte un pull pour économiser de l’ énergie

8. ΟΓΔΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχηματίστε ομάδες των  4 ατόμων με βάση το καρτελάκι με το χρώμα που

έχετε πάρει. Με την ευκαιρία της  παγκόσμιας ημέρας για το περιβάλλον (4

Ιουνίου), το σχολείο σας οργανώνει μια εκδήλωση με διαγωνισμό αφίσας.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να κατασκευάσει μια αφίσα με τα εξής στοιχεία :

a. λόγος για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση

b. τόπος εκδήλωσης

c. ώρα εκδήλωσης

d. τέσσερις ενέργειες που βοηθούν στην προστασία του

περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας απαρέμφατα.

Μπορείτε να διακοσμήσετε την αφίσα σας με όποιο τρόπο θεωρείτε

κατάλληλο.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Συμπληρώστε με Χ τον πίνακα αξιολόγησης

ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ

1. Μπορώ να
χρησιμοποιήσω
το απαραίτητο
λεξιλόγιο για το
περιβάλλον για
να προτείνω
λύσεις.

2. Μπορώ να
χρησιμοποιώ το
conditionnel
present

3. Μπορώ να
χρησιμοποιώ την
έκφραση il faut/il
ne faut pas



 ΕΛΕΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

Au cœur des ados/ Στην καρδιά των εφήβων

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Γαλλικά Γ’ Γυμνασίου

Διάρκεια: 4 ώρες

Διδακτικός Στόχος:

Να κατακτήσουν οι μαθητές ένα βασικό λεξιλόγιο που έχει σχέση με την
έκφραση των συναισθημάτων τους και να το χρησιμοποιούν σε πραγματικές
καταστάσεις σε προφορικό και γραπτό λόγο.

-Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με διαφορετικού τύπου αυθεντικά κείμενα
στη γαλλική γλώσσα και να τα επεξεργαστούν για την κατάκτηση των
γλωσσικών στόχων.

· Γενικές γνώσεις, αντιλήψεις, δεξιότητες

-Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

-Να μάθουν τη γαλλική γλώσσα με τρόπο ευχάριστο (μέσα από τραγούδι,
διαδραστικό παιχνίδι-άσκηση)

-Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες και για
να πραγματοποιήσουν γλωσσικές ασκήσεις

-Να συγκρίνουν τρόπους συμπεριφοράς (στο θέμα ‘φλερτ’) ανάμεσα σε
Γάλλους και Έλληνες εφήβους (διαπολιτισμικότητα), αλλά και  ανάμεσα σε
‘αγόρια’- ‘κορίτσια’ (σχέσεις των 2 φύλων)

-Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα «πόλεμος/ειρήνη» (κείμενο: ο πόλεμος
μέσα από τα μάτια μιας έφηβης) - με αναφορά μάλιστα σε έναν πόλεμο που
έγινε πολύ πρόσφατα και πολύ κοντά στην Ελλάδα (διαθεματικότητα: ιστορία,
γλώσσα).

-Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή να γνωρίσουν το σύγχρονο Γαλλικό
τραγούδι, να διευρύνουν τα ακούσματά τους και πέρα από τα συνήθη
μαθητικά ακούσματα

· Γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

-Να μάθουν οι μαθητές να εκφράζουν τα συναισθήματά τους στα γαλλικά και
να διευρύνουν το λεξιλόγιο αυτό και με διαφορετικά μέρη του λόγου
(παράγωγα ουσιαστικά-επίθετα-ρήματα)

-Να χρησιμοποιήσουν το νέο λεξιλόγιο για να γράψουν ημερολόγιο



-Να προσεγγίζουν ένα αυθεντικό λογοτεχνικό κείμενο-μαρτυρία στη γαλλική
γλώσσα και να αναζητούν, να εντοπίζουν και να κατανοούν τα βασικά του
σημεία (grille de lecture)

-Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους προσωπικών αντωνυμιών, να
τους εντάσσουν στη σωστή κατηγορία (Pronoms Sujet, Toniques, COD , COI)
και να διακρίνουν τη χρήση τους.

-Να ξεχωρίζουν τα ρήματα που συντάσσονται με Άμεσο/Έμμεσο Αντικείμενο,
ώστε να χρησιμοποιούν το σωστό τύπο αντωνυμίας κάθε φορά

-Να εξασκηθούν στη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών με διαδραστικές
ασκήσεις αλλά και να τις χρησιμοποιήσουν προφορικά για να περιγράψουν
πώς φλερτάρουν οι έφηβοι (σύνδεση της γραμματικής γνώσης με την
παραγωγή λόγου και με την πραγματική ζωή)

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

- Διαδραστικός πίνακας

- Internet (video, ιστοσελίδες)

- Classtools (για την κατασκευή της άσκησης 6 - Classtools Dustbins)

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,

δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

1η Διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 1 : Σε ολομέλεια – Εισαγωγή στην ενότητα (Βιώνοντας το

γνωστό)

Με στόχο την εισαγωγή στο θέμα και την ενεργοποίηση όλων, γίνονται οι
πρώτες ερωτήσεις στις οποίες όλοι οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν (στα
ελληνικά). Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές αναφέρουν
συναισθήματα εφήβων, ο καθηγητής τα γράφει στον πίνακα ανακατωμένα στα
ελληνικά ή (όσες γνωρίζουν) και στα γαλλικά. Στη συνέχεια οι μαθητές
μπορούν να ψάξουν στο λεξικό (είτε ηλεκτρονικό είτε έντυπο) τις υπόλοιπες
λέξεις του πίνακα και να τις γράψουν στα γαλλικά- εισαγωγή στο νέο
λεξιλόγιο.

Διάρκεια:5-10 λεπτά

Δραστηριότητα 2: Δυαδική εργασία – κατανόηση προφορικού λόγου -
λεξιλόγιο συναισθημάτων

Οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία της ενεργής ακρόασης (Βιώνοντας το
νέο), παρακολουθούν τα 2 video clip (αν χρειαστεί, ακούν το τραγούδι και 3η

φορά) και συμπληρώνουν τα κενά με λέξεις που δίνονται (σχετικές με
συναισθήματα) αλλά και που δεν δίνονται (προσωπικές αντωνυμίες που ήδη
έχουν ξανασυναντήσει-προηγούμενη γνώση). Η διαβαθμισμένη δυσκολία στη



συμπλήρωση κενών αλλά και η συνεργασία (δυάδες) βοηθά στην ενεργή
συμμετοχή όλων, αφού όλοι μπορούν να συμπληρώσουν έστω κάποια κενά.

Η διόρθωση μπορεί να γίνει βλέποντας το video clip με λόγια στο
http://www.youtube.com/watch?v=W5J8wzpTzrk ,  οπότε οι μαθητές πάλι σε
δυάδες συμπληρώνουν-διορθώνουν τους στίχους στο φύλλο εργασίας τους.
(αυτοαξιολόγηση)

Στη συνέχεια, εκφράζουν όλοι την προτίμηση τους (Je préfère .. -
προηγούμενη γνώση) σχετικά με το ποιο clip τους άρεσε περισσότερο
(μπορεί να ψηφίσει η κάθε τάξη ποιο προτιμά). Θα μπορούσε εδώ -ανάλογα
με το διαθέσιμο χρόνο- να γίνει αναφορά σε talent shows της Ελληνικής/
Γαλλικής τηλεόρασης και σχετική σύγκριση - συζήτηση (κριτική ικανότητα).

Εκμάθηση λεξιλογίου (εννοιολογώντας με ονοματοποίηση): οι μαθητές με τη
μέθοδο της κατευθυνόμενης ιστοεξερεύνησης αναζητούν σε ηλεκτρονικό
λεξικό τη σημασία των λέξεων του τραγουδιού που αφορούν συναισθήματα.
Όσοι μαθητές γνωρίζουν τις λέξεις και σε άλλη γλώσσα, συμπληρώνουν και
την αντίστοιχη στήλη του πίνακα (κινητοποίηση μαθητών που δεν έχουν
μητρική γλώσσα την ελληνική).

Διάρκεια: 20 λεπτά

Δραστηριότητα 3: Δυαδική εργασία – Κατανόηση γραπτού λόγου -
επεξεργασία κειμένου (εννοιολογώντας με ονοματοποίηση)

Οι μαθητές διαβάζουν σιωπηλά –ο καθένας στο ρυθμό του- το κείμενο,
εντοπίζουν το είδος του και τα βασικά του στοιχεία και συνδυάζοντας και τις
πληροφορίες από τη σχετική ιστοσελίδα της wikipedia, συμπληρώνουν τη
grille του κειμένου για να οδηγηθούν στην κατανόησή του.

Ακολουθεί συζήτηση στα Ελληνικά σχετικά με το αν και τι γνώριζαν οι μαθητές
για τον πόλεμο στη Βοσνία (διαθεματικότητα – Ιστορία Γ’ Γυμν.), ποια από
αυτά που θεωρούμε σήμερα δεδομένα στη ζωή μας θα χάναμε σε περίπτωση
πολέμου (σημασία της ειρήνης) και παρακίνηση να διαβάσουν οι μαθητές κι
άλλα αποσπάσματα του βιβλίου στα γαλλικά ή στα ελληνικά από τις
προτεινόμενες ιστοσελίδες.

Διάρκεια: 10-15 λεπτά

Δραστηριότητα 4: Διεύρυνση και χρήση του λεξιλογίου (ατομική εργασία στο
σπίτι)

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εμπλουτίζουν και κατηγοριοποιούν το
λεξιλόγιο της ενότητας αντιστοιχίζοντας συνώνυμες γλωσσικές εκφράσεις από
διαφορετικά μέρη του λόγου (ουσιαστικά - ρηματικές εκφράσεις, Δρ.4Α) , αλλά
και δημιουργούν παράγωγα επίθετα-ουσιαστικά (Δρ.4Β). (εννοιολογώντας με
ονοματοποίηση)

Στη συνέχεια, οι μαθητές αξιοποιώντας τις λεξιλογικές γνώσεις που
απέκτησαν, αλλά και ενεργοποιώντας τη φαντασία και την κριτική τους,
συνδέουν διαφορετικά πράγματα-την εικόνα με το συναίσθημα και γράφουν
μια λεζάντα. (εννοιολογώντας με θεωρία)

http://www.youtube.com/watch?v=W5J8wzpTzrk


2η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 5 : Ομαδική εργασία -  δυάδες:  παρατήρηση -  σκέψη και
εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση  γραμματικών κανόνων στο πεδίο
«προσωπικές αντωνυμίες»  (αναλύοντας λειτουργικά)

Οι μαθητές κατευθυνόμενα αναλύουν τη γλωσσική χρήση και το συντακτικό
ρόλο των προσωπικών αντωνυμιών που υπάρχουν στο τραγούδι της
ενότητας με ενεργητικό τρόπο, διακρίνοντας και κατηγοριοποιώντας τους
διαφορετικούς τύπους αντωνυμιών με άλλο τύπο υπογράμμισης (ή με
διαφορετικό χρώμα αν υπάρχει δυνατότητα) και συμπληρώνοντας μόνοι τους
τον πίνακα με στόχο να «δημιουργήσουν μόνοι τους τον κανόνα» και όχι να
τους δοθεί έτοιμος ο πίνακας των αντωνυμιών για απομνημόνευση.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Δραστηριότητα 6 : Διαδραστικό παιχνίδι με στόχο τη διάκριση των ρημάτων
που συντάσσονται με Άμεσο ή Έμμεσο Αντικείμενο (αναλύοντας λειτουργικά)

Οι μαθητές (ατομικά ή σε δυάδες ανάλογα με τους διαθέσιμους υπολογιστές ή
και σε ολομέλεια αν είμαστε σε τάξη με διαδραστικό πίνακα) μαθαίνουν μέσα
από το παιχνίδι -κατασκευασμένο από τον εκπαιδευτικό- ότι όλα τα ρήματα
(των οποίων η ενέργεια μεταβαίνει σε ένα πρόσωπο) δεν έχουν την ίδια
σύνταξη και τα διακρίνουν ανάλογα με το αν συντάσσονται με ΑΑ ή ΕΑ, έτσι
ώστε όταν τους χρειαστεί, να χρησιμοποιήσουν το σωστό τύπο αντωνυμίας.
Παράλληλα, κάνουν επανάληψη και τη σημασία των ρημάτων αυτών, που
είναι ευρείας χρήσης.

Διάρκεια: 5-10 λεπτά



Δραστηριότητα 7: Ατομική εργασία – Συνδυασμός, εμπέδωση και εφαρμογή
των γραμματικών γνώσεων των προηγούμενων 2 δραστηριοτήτων
(αναλύοντας κριτικά)

Οι μαθητές εκτελούν ατομικά τη διαδραστική άσκηση όπου, αξιοποιώντας τη
γνώση που απέκτησαν για τους διαφορετικούς τύπους προσωπικών
αντωνυμιών, κρίνουν και επιλέγουν το σωστό τύπο για να συμπληρώσουν τα
κενά σε μια άσκηση της οποίας το περιεχόμενο συνδέεται άμεσα με το γενικό
θέμα της ενότητας (‘στην καρδιά των εφήβων’), αλλά και μοιάζει -από την
consigne- όσο γίνεται πιο ελκυστικό στο μαθητή (για μια γραμματική άσκηση
προσωπικών αντωνυμιών). [Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
εκτέλεσης της άσκησης στον υπολογιστή, γίνεται εκτύπωση της άσκησης στο
φύλλο εργασίας.]

Διάρκεια :10 λεπτά

Δραστηριότητα 8: Ομαδική εργασία - παραγωγή προφορικού λόγου
(εφαρμόζοντας λειτουργικά)

Αφού χωριστούν σε ομάδες 5+ ατόμων (σε ολιγομελείς τάξεις θα υπάρχουν 2
ομάδες) αγοριών-κοριτσιών, οι μαθητές αξιοποιούν τις γλωσσικές γνώσεις
(γραμματικής/ λεξιλογίου) της ενότητας και, με πρότυπο τις ‘συνεντεύξεις’ των
Γάλλων νέων της προηγούμενης άσκησης, περιγράφουν το δικό τους ‘προφίλ’
ως προς το πώς προσεγγίζουν το άλλο φύλο. Το θέμα ‘κινητοποιεί’ ακόμα και
τους πιο αδιάφορους μαθητές, οι οποίοι δύσκολα θα συμμετείχαν σε άσκηση
παραγωγής προφορικού λόγου. Το παρουσιάζει προφορικά ο εκπρόσωπος
που θα ορίσει η κάθε ομάδα. Στη συνέχεια -αν δώσουμε περισσότερο χρόνο-
μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση/συμπεράσματα για το αν και κατά πόσο τα
δυο φύλα έχουν διαφορετική συμπεριφορά στο θέμα ‘φλερτ’ αλλά και
σύγκριση Γάλλων / Ελλήνων εφήβων στο θέμα αυτό. (διαπολιτισμικότητα)

Διάρκεια:10 λεπτά

Δραστηριότητα 9: Ατομική εργασία για το σπίτι – παραγωγή γραπτού λόγου
(εφαρμόζοντας δημιουργικά)

Με την εργασία αυτή οι μαθητές συνθέτουν - εφαρμόζουν όλες τις γλωσσικές
γνώσεις που απέκτησαν στην ενότητα αυτή (λεξιλόγιο συναισθημάτων,
προσωπικές αντωνυμίες) για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, ένα γραπτό
κείμενο απόσπασμα του δικού τους εφηβικού ημερολογίου, σε ένα πλαίσιο
δηλαδή ρεαλιστικό, που θα μπορούσε να αποτελεί καθημερινή συνήθεια του
κάθε παιδιού - και με υποθετικό κίνητρο για να γράφει ημερολόγιο στα
γαλλικά. Εάν οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τον Passé Composé, θα
μπορούσαν να περιγράψουν/ διηγηθούν και κάποιο περιστατικό που τους
προκάλεσε τα συναισθήματα που περιγράφουν (σύνδεση με προηγούμενη
γνώση).

Στο τέλος του δίωρου, οι μαθητές μπορούν να ξανακούσουν το τραγούδι και
να το τραγουδούν παράλληλα, για να φύγουν με ευχάριστη διάθεση από το
μάθημα.



Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
‘AU CŒUR DES ADOS’

1. Κρατάτε ημερολόγιο; Για ποιους λόγους πολλοί έφηβοι κρατούν
ημερολόγιο; Με ποιους μοιράζεστε τα συναισθήματά σας; Σκεφτείτε και
σημειώστε στον πίνακα διάφορα συναισθήματα που είναι έντονα στην
εφηβική ηλικία. (στα ελληνικά).
Τώρα, με τη βοήθεια και του λεξικού, να γράψετε τις λέξεις αυτές και στα
γαλλικά.
http://translate.google.gr/#el/fr/

2. Θα ακούσετε το παρακάτω τραγούδι του Grégoire 2 φορές από 2
διαφορετικά clips: πρώτα από το
http://www.youtube.com/watch?v=W5zMPmu-EJw
και μετά από το http://www.youtube.com/watch?v=kOru9ITtVIg
Συμπληρώστε:  TITRE: «_________  _________  _________»
Α) τα κενά με προσωπικές αντωνυμίες (δεν δίνονται)
Β) τα τετράγωνα κενά με τις λέξεις/φράσεις που δίνονται.
envie, seuls, chance, insouciance, sourire, rêves, Tout est possible, force,
heureux, peur, change pas le monde, espoir, cœur, courage, étoiles dans les
yeux, seuls, insouciance, malheurs, ardeur, naïve
{Refrain:}
……… plus ……… plus eux plus tous ceux qui le veulent
Plus lui plus ………… et tous ceux qui sont …………….
Allez, venez et entrez dans la danse
Allez, venez et laissez faire l' …………………

À deux, à mille, je sais qu' on est capables
……………………..., tout est réalisable
…… peut s'enfuir bien plus haut que nos ………………
On peut partir bien plus loin que la grève

{au Refrain}
Avec l'……………., la ………..……. et le ………………..
Le froid, la ……………… ne sont que des mirages
Laissez tomber les ……………pour une fois
Allez, venez, reprenez avec ………..

{au Refrain}
…… sais, c'est vrai, ma chanson est ……………..
Même un peu bête mais bien inoffensive
Et même si elle ne ………………….
……… vous invite à entrer dans la ronde

{au Refrain}
L'…………….. , l'……………. sont tout ce qu'il te faut
Mes bras, mon …………….. , mes épaules et mon dos
Je veux te voir des ……………………………
Je veux nous voir …………….et …………………

http://translate.google.gr/%23el/fr/
http://www.youtube.com/watch?v=W5zMPmu-EJw
http://www.youtube.com/watch?v=kOru9ITtVIg


Oh, ……… plus ……… plus tous ceux qui le veulent
Plus lui plus …… et tous ceux qui sont  ……………..
Allez, venez et entrez dans la danse
Allez, venez ici faire l'…………………
Allez, venez, c'est notre jour de ………………
Allez, venez et entrez dans la danse

· Quel vidéoclip est-ce que vous préférez?
· C’est la chanson thème de l’émission S…… A………  2012 au

Québec.

Τώρα, με τη βοήθεια του λεξικού http://traduction.sensagent.com/
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις σημασίες των λέξεων στα
ελληνικά. Αν γνωρίζετε τη λέξη σε άλλη γλώσσα, συμπληρώστε τη.

Γαλλικά Ελληνικά .…..........(άλλη
γλώσσα)

l’espoir
l’insouciance
l’envie
la peur
le rêve
heureux (-euse)
le malheur
l’ardeur
le sourire
le courage
la force

3. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα και επισκεφθείτε την
ιστοσελίδαhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87,συμπληρώ
στε τον πίνακα .

Lundi 29 juin 1992.
Dear Mimmy,
J'EN AI MARRE DES CANONNADES! ET DES OBUS QUI TOMBENT! ET
DES MORTS! ET DU DÉSESPOIR! ET DE LA FAIM! ET DU MALHEUR! ET
DE LA PEUR!
Ma vie, c'est ça! On ne peut pas reprocher de vivre à une écolière
innocente de onze ans! Une écolière qui n'a plus d'école, plus aucune
joie, plus aucune émotion d'écolière. Une enfant qui ne joue plus, qui
reste sans amies, sans soleil, sans oiseau, sans nature, sans fruits,
sans chocolat, sans bonbons, avec juste un peu de lait en poudre. Une
enfant qui, en un mot, n'a plus d'enfance. Une enfant de la guerre.
[…]Je suis triste. J'ai envie de pleurer. Je pleure.
Ta Zlata
Zlata Filipovic, Le journal de Zlata (1993), traduit du serbo-croate par A.
Cappon, Robert Laffont/Fixot, 1995

http://traduction.sensagent.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87


[Μπορείτε να διαβάσετε κι άλλα αποσπάσματα από το ημερολόγιο της
Zlata στην ιστοσελίδα http://whitetiti.skyrock.com/800203049-Le-journal-
de-Zlata-Extraits.html]
Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά : διαβάστε αποσπάσματα στο
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/
content.html?t=3,3186

4A. Αντιστοιχήστε τα συναισθήματα με τις φράσεις που ταιριάζουν.

SENTIMENT EXPRESSION VERBALE
1. l’insouciance a. Je me sens seul(e),  je suis seul (e)
2. la solitude b. Allez ! Essayez ! Tout est possible !
3. l’espoir c. Je suis triste,  malheureux (euse)
4. le courage d. J’en ai marre de …
5. le malheur e. Je veux…,  J’ai envie de…
6. la peur f. J’imagine…  [un meilleur monde]
7. l’ennui g. Oubliez vos soucis, vos

problèmes !
8. l’envie h. Je veux voir des étoiles dans tes

yeux,
Je (t’, l’) aime

9. le rêve i. J’espère que… [tout ira bien] !
10. l’amour j. J’ai peur de…, je tremble de…

1. C’est quel type de
texte ?

article - email - journal intime - carte postale -
lettre officielle

2. Qui écrit?
3. À qui (quoi)?
4. Quand?
5. Où ? (pays/ville)
6. Elle a quel âge quand
elle écrit?
7. Quels sont ses
sentiments ?
Elle a des sentiments
positifs ou négatifs ?
8. Pourquoi est-ce qu’elle
a ces sentiments ?

http://whitetiti.skyrock.com/800203049-Le-journal-de-Zlata-Extraits.html
http://whitetiti.skyrock.com/800203049-Le-journal-de-Zlata-Extraits.html
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?t=3,3186
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?t=3,3186


4B. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα συναισθήματα και τα αντίστοιχα
επίθετα.
Αν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεξικό.

SENTIMENT- NOM ADJECTIF
1. la solitude ……………
2. ……………… surpris(e)
3. la tristesse …………….
4. ……………… jaloux (-ouse)
5. ……………… insouciant(e)
6. le bonheur ……………….
7. le malheur ……………….
8. ………………. joyeux(euse)
9. l’amour ………………

4C. Ποια συναισθήματα αντιστοιχούν στις παρακάτω φωτογραφίες; Να
γράψετε μια λεζάντα κάτω από την κάθε εικόνα.

Grammaire: Pronoms Personnels

5. Παρατηρήστε τις αντωνυμίες στους στίχους του τραγουδιού.
Α. Ποιες αντωνυμίες βρίσκονται πριν το κύριο ρήμα της πρότασης και
παίζουν το ρόλο του Υποκειμένου (απαντάνε στην ερώτηση ‘ποιος;’);
Να τις υπογραμμίσετε με 2 γραμμές. [SUJET]
Β. Ποιες αντωνυμίες βρίσκονται μόνες, ανεξάρτητες από ρήμα ή
βρίσκονται αμέσως μετά από πρόθεση,  ή χρησιμοποιούνται για
έμφαση; Να τις κυκλώσετε. [TONIQUES]
C. Ποιες αντωνυμίες βρίσκονται ανάμεσα στο Υποκείμενο και το κύριο
ρήμα ή πριν το απαρέμφατο και παίζουν το ρόλο του Άμεσου
Αντικειμένου (απαντάνε στην ερώτηση ‘ποιον;/τι ;’);  Να τις βάλετε σε
τρίγωνο. [COD]
D. Υπάρχουν όμως ρήματα που παίρνουν Έμμεσο Αντικείμενο, πχ.
μιλάω σε κάποιον. (parler à, donner à, téléphoner à, proposer à,
demander à qqun) [COI]

Τώρα συμπληρώστε τον πίνακα.



SUJET TONIQUES COD COI
1ere sing. Je me
2eme sing. te
3ememasculin
sing. lui
3eme féminin
sing.

elle la/l’

3eme On - (le)/l’
1ere plur. nous
2eme plur. vous
3eme masculin
plur.

leur

3eme féminin
plur.

Elles les

6. Ποια ρήματα παίρνουν Άμεσο και ποια Έμμεσο Αντικείμενο;
Εξασκηθείτε παίζοντας το CLASSTOOLS DUSTBINS στη διεύθυνση:
http://www.classtools.net/widgets/dustbin_1/MB5vX.htm

7. Αν θέλετε να δείτε πώς οι Γάλλοι έφηβοι «κάνουν καμάκι» (=draguer),
συμπληρώστε τις προσωπικές αντωνυμίες που λείπουν στην
ιστοσελίδα http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/amours/trucs.htm . Αν
χρειάζεστε βοήθεια με τη σύνταξη του ρήματος, κάντε κλικ στο ? δίπλα
στο κενό.

Michèle (19 ans, étudiante) :
Moi, je drague à l'université. Quand un garçon me plaît, je …   regarde
pendant les cours et j'essaie de m'asseoir à côté de  …  . J'essaie ensuite de
…  parler après ou avant les cours. Je  … propose de faire un exposé
ensemble.
S'il dit oui, on se rencontre pour travailler et on commence à parler de choses
plus personnelles. Si tout se passe bien, je  …  invite au cinéma ou dans un
café.

Patrick et Jérome (19 et 20 ans, élèves en lycée professionnel) :
Nous, on drague ensemble dans les discothèques.
D'abord, on cherche des filles canon, si possible des copines. Quand on en a
repéré deux, on  …  regarde de loin pendant un moment.
Quand elle vont danser, on s'approche d' …    lentement pour continuer à  …
observer. On danse autour d'  …   et, si elles sourient, on  …  invite à prendre
un verre.

Marie (15 ans, lycénne) :
Moi, j'aime draguer pendant les fêtes qu'organise ma meilleure amie. Elle
invite toujours des garçons sympa.
S'il y a un garçon qui me plaît, je demande à mon amie de me  …  présenter.
Après, c'est facile de …  parler. Je  …  pose des questions pour mieux le

http://www.classtools.net/widgets/dustbin_1/MB5vX.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/amours/trucs.htm


connaître. Et quand il y a une belle musique romantique, je  …  invite à
danser avec moi.

Romain (15 ans, lycéen) :
Quand une fille me plaît, je demande à sa meilleure amie si elle a déjà un
copain ou non, ce qu'elle aime etc. Je m'informe, quoi ! Après, je  …  propose
d'aller dans un film qu'elle aimera ou je  …  invite à aller dans son café
préféré ou bien je  …  propose de sortir ensemble. C'est pratique de savoir
avant ce qu'elle aime !

8. Le flirt et vous: Comment draguez-vous ? Σε 2 ομάδες (αγοριών –
κοριτσιών) να παρουσιάσετε προφορικά 5 τρόπους που εφαρμόζετε για
να φλερτάρετε (θα σας βοηθήσει και η προηγούμενη άσκηση).
Διαφέρουν οι συνήθειες των κοριτσιών από των αγοριών;

9. Γράφετε το προσωπικό σας ημερολόγιο σας στα γαλλικά για να μην
το καταλαβαίνουν οι γονείς σας που δεν ξέρουν τη γλώσσα. Να γράψετε
μια παράγραφο στη σελίδα του ημερολογίου σας μετά από μια
σημαντική μέρα στο σχολείο, στην οποία να εκφράζετε τα
συναισθήματα σας. Δώστε ένα όνομα στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε αν
θέλετε να υπογράψτε με ψευδώνυμο.

………………….

………………………,
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………



Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
J K L

Έμαθα να μιλάω για τα συναισθήματά μου στα γαλλικά.

Έμαθα να ξεχωρίζω τους διαφορετικούς τύπους των προσωπικών
αντωνυμιών και να τους χρησιμοποιώ σωστά.

Έμαθα να διακρίνω ρήματα που παίρνουν Άμεσο/ Έμμεσο
Αντικείμενο.

Μπορώ να γράψω στο ημερολόγιό μου στα γαλλικά.

Σκέφτηκα πόσο σημαντικό είναι να ζούμε σε καιρό ειρήνης.

Τα πήγα καλά στη συνεργασία με την ομάδα μου.

Μου άρεσε που ακούσαμε και δουλέψαμε με τραγούδι στο
μάθημα.

Μου άρεσαν οι ασκήσεις-παιχνίδια στον υπολογιστή.

Γράψε αν θα ήθελες να αλλάξει κάτι και γιατί.

……………………………………………………………………………
…



Σαρίδου Άννα

Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής: “Invitation ouverte”

Inviter/Proposer, Accepter/Refuser

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Inviter/Proposer, Accepter/Refuser

Τάξη: Α’ Γυμνασίου

Διδακτικός Στόχος:

Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές να είναι ικανοί να δημιουργήσουν σε
ψηφιακή μορφή το προσκλητήριο για το πάρτυ γενεθλίων τους στα Γαλλικά.

Διάρκεια: Ένα διδακτικό δίωρο (45’ +45’)

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

· Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας για την προβολή των βίντεο.

· Υπολογιστές για τους μαθητές, με εγκατάσταση του προγράμματος
Smilebox.

· Βίντεο από το Youtube,  από το οποίο μετά από επεξεργασία θα
προβληθούν δύο διαφορετικά αποσπάσματα.

Υπερσύνδεση του βίντεο πριν την επεξεργασία:

http://www.youtube.com/watch?v=mwH4FfIVB24

· Βίντεο διαφήμισης και πρόσκλησης γάμου από το Youtube
(αποθηκευμένα και σε μία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, σε
περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο).

http://www.youtube.com/watch?v=0-JgJGU5wXo

http://www.youtube.com/watch?v=8ksMLFwWrB8

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

http://www.youtube.com/watch?v=mwH4FfIVB24
http://www.youtube.com/watch?v=0-JgJGU5wXo
http://www.youtube.com/watch?v=8ksMLFwWrB8


Χρησιμοποιείται κυρίως η μέθοδος της επικοινωνιακής προσέγγισης. Βάσει,
όμως, των αρχών της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προσφεύγουμε και σε
ποικιλία  μεθόδων διδασκαλίας όπως της παραδοσιακής,  της
ομαδοσυνεργατικής, της ενεργητικής-βιωματικής και στο διάλογο, αλλά και
στη χρήση διαφορετικών μέσων, όπως το Διαδίκτυο ή τα βίντεο(ΑΠΣ
Γαλλικής).
Όλες οι οδηγίες για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας
είναι γραμμένες στη μητρική γλώσσα, καθώς ο στόχος μας δεν είναι να
ελέγξουμε κατά πόσο έγιναν κατανοητές από τους μαθητές, αλλά να
εξασφαλίσουμε ότι κάθε μαθητής έχει καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το
ζητούμενο.

Δραστηριότητα Καταιγισμού ιδεών / Κινητοποίηση γύρω από το θέμα
Διάρκεια 5’-Ολομέλεια
Θέτουμε το θέμα στους μαθητές (Προσκλήσεις) και ζητούμε να πουν είτε στα
ελληνικά είτε στα γαλλικά λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό. Σημειώνουμε
στον πίνακα τις απαντήσεις. Η τάξη συζητά και κρατά όσα ταιριάζουν στο
θέμα και τέλος ο εκπαιδευτικός ομαδοποιεί και συνδέει τις λέξεις,
χρησιμοποιώντας χρωματιστούς μαρκαδόρους. Δραστηριότητες 1και 2 /
Κατανόηση γραπτού λόγου
Συνολική διάρκεια 15’ – Ομάδες των δύο
Η Δραστηριότητα είναι βασισμένη στη γραπτή επικοινωνία και συγκεκριμένα
στο είδος «προσκλητήρια σε γενέθλια». Οι μαθητές πρέπει να εστιάσουν στα
κυριότερα στοιχεία του εντύπου αποκωδικοποιώντας τις βασικές έννοιες,
λέξεις- κλειδιά ακόμα και όταν υπάρχουν άγνωστα γλωσσικά στοιχεία
(compréhension globale), ή όταν λείπουν κάποιες λέξεις. Πραγματοποιείται
εντοπισμός (repérage) λεκτικών πράξεων, γλωσσικών μέσων και κανόνων.
Επιπλέον, αξιοποιείται στρατηγική ανάγνωσης, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν
πού να αναζητούν τις βασικές πληροφορίες σε ένα τέτοιο κείμενο.
Δημιουργούνται ζευγάρια, αλλά στη 2η δραστηριότητα αλλάζουν ταίρι, έτσι
ώστε ακόμα και οι αδύναμοι να αξιοποιήσουν τις γνώσεις από την
προηγούμενη άσκηση.

Δραστηριότητα 3η / Κατανόηση γραπτού λόγου / Ετεροαξιολόγηση
Συνολική διάρκεια 10’ / Ομάδες των δύο
Οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν παλαιότερες γνώσεις του λεξιλογίου
των ημερών και των μηνών.  Αφού βάλουν τις λέξεις στη σωστή σειρά,
ανταλλάσσουν φυλλάδια με μία κοντινή δυάδα και ετεροαξιολογούνται.

Δραστηριότητα 4η/ Κατανόηση οπτικού υλικού/ Παραγωγή γραπτού και
προφορικού λόγου
Διάρκεια15‘ / Ατομικά και στη συνέχεια σε ομάδες των δύο
Ζητούμε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν ένα βίντεο-πρόσκληση σε
γάμο και στη συνέχεια αφού σκεφτούν τις ερωτήσεις κατανόησης που τους
δίνουμε, να τις παρουσιάσουν στα Γαλλικά σε συνεργασία με το διπλανό τους.
Ανακαλούνται και παλαιότερες γνώσεις, όπως κάποια ρήματα (danser,
manger)αλλά και υπάρχει πλαισιακή στήριξη με τη μορφή εικόνας.

Δραστηριότητα 5η/Εργασία για το σπίτι / Κατανόηση γραπτού λόγου



Ατομική δραστηριότητα, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και στην αντίστοιχη
περίσταση επικοινωνίας. Ζητούμε να συμπληρώσουν τα κενά, εφαρμόζοντας
τις νέες γνώσεις για να δηλώσουν προσωπικά τους στοιχεία (διεύθυνση,
όνομα, πιθανόν και την πραγματική ημερομηνία των γενεθλίων τους).

Δραστηριότητα 6η / Παραγωγή γραπτού λόγου
Διάρκεια 15’ / Ατομική
Σε συνεννόηση με τον καθηγητή της πληροφορικής, θα μπορούσε να είχε
προηγηθεί μία επαφή με το πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών προσκλήσεων
Smilebox, στο μάθημα της πληροφορικής.
Ζητούμε από τους μαθητές να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας εικόνες ή ό,τι
άλλο θέλουν ένα προσκλητήριο με τη μορφή των μοντέλων των
προηγούμενων δραστηριοτήτων.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών,
τόσο γιατί εμπλέκει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και γιατί είναι ευκαιρία
για δημιουργία.

Δραστηριότητα 7η / Κατανόηση προφορικού λόγου
Διάρκεια 15’ / Ατομική
Με αφετηρία ένα εκπαιδευτικό βίντεο από το Youtube από το οποίο
απομονώθηκαν 2 αποσπάσματα, οι μαθητές καλούνται να βρουν ποιες
προτάσεις άκουσαν και στη συνέχεια να τις συνδέσουν με λεκτικές πράξεις.

Δραστηριότητα 8η / Παραγωγή προφορικού λόγου / Παιχνίδι Ρόλων
Διάρκεια 5’ / Σε ομάδες των δύο
Βασισμένη στην προφορική επικοινωνία δύο ατόμων, η δραστηριότητα καλεί
τους μαθητές να υποδυθούν ρόλους (dramadisation).

Δραστηριότητα 9η / Παιχνίδι
Διάρκεια 10’ / Ατομική
Προβάλλουμε μία διαφήμιση διάσημης εταιρείας γαλλικών ειδών πολυτελείας
και σε μορφή παιχνιδιού. Στη συνέχεια, καλούμε τους μαθητές να εντοπίσουν
στο βίντεο το Μουσείο του Λούβρου όπου εξελίσσεται η διαφήμιση, δύο
διάσημους πίνακες που βρίσκονται στο Μουσείο, αλλά και τον Πύργο του
Άιφελ, ανάμεσα σε άλλες λανθασμένες απαντήσεις. Αφότου απαντήσουν,
εστιάζουμε στα συγκεκριμένα σημεία και σχολιάζουμε.
Στην αρχή της δραστηριότητας,αναφερόμαστε για τον τίτλο του βίντεο
“Invitation au voyage”που είναι ίδιος με το γνωστό ποίημα του Baudelaire,
στον οποίο κάνουμε μία σύντομη αναφορά. Τέλος, ζητούμε να κάνουν
υποθέσεις σχετικά με τον τίτλο, κινητοποιώντας τη φαντασία τους.



Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άσκηση 1η

Παρατηρείστε το προσκλητήριο της Lou-Anne! Μπορείτε να βρείτε τις
απαντήσεις;

(Σε δυάδες)

Άσκηση 2η

Παρατηρείστε τα παρακάτω προσκλητήρια. Ποιές βασικές πληροφορίες
περιέχονται στο καθένα; Το συννεφάκι θα σας βοηθήσει να βρείτε τις
απαντήσεις.

(Αλλάξτε ζευγάρι!)



Qui?= Ποιος;

Quand?= Πότε

Οù? = Πού;



Άσκηση 3η

Να βάλετε τις ημέρες και τους μήνες στη σωστή σειρά, γράφοντας δίπλα το
σωστό νούμερο. Αφού απαντήσετε, ανταλλάξτε φυλλάδια και μία κοντινή σας
ομάδα και διορθώστε!.

Άσκηση 4η

Θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο από το Youtube. Σκεφτείτε τις απαντήσεις
για τον παρακάτω πίνακα στα Γαλλικά.

http://www.youtube.com/watch?v=8ksMLFwWrB8

Στη συνέχεια, παρουσιάστε τις ιδέες σας στο διπλανό σας και αφού τις
συζητήσετε, ένας από τους δύο θα παρουσιάσει στην τάξη τον παραπάνω
πίνακα.

http://www.youtube.com/watch?v=8ksMLFwWrB8


Άσκηση 5η

Με τη βοήθεια του προγράμματος Smilebox, δημιουργείστε μία πρόσκληση
προς το Γάλλο φίλο σας που βρίσκεται στην Ελλάδα για το Πάσχα των
Καθολικών.

Άσκηση 6η

Συμπληρώστε το προσκλητήριο για το δικό σας πάρτυ γενεθλίων!

Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το όνομά σας!

Άσκηση 7η

1) Θα παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο. Σημειώστεμε ένα Xποιες
προτάσεις ακούσατε.

Oui, s’il vous plait.

Non, merci, je ne bois pas de café.

Un petit gateau?

Non, merci, je n’ai pas faim.

Un peu de café?

Merci!

Oui, avec plaisir!

2) Παρακολουθείστε ένα ακόμα σύντομο βίντεο που θα σας βοηθήσει να
καταλάβετε ποιες από τις παραπάνω προτάσεις χρησιμοποιούμε για να
προτείνουμε κάτι (Proposer), ποιες για να αποδεχτούμε κάτι (Accepter)



και ποιες για να αρνηθούμε κάτι (Refuser).Σημειώστε δίπλα σε κάθε
πρόταση P, A ή R αντίστοιχα.

Άσκηση 8η

Είναι το πάρτυ γενεθλίων σας και προσφέρετε στο φίλο σας τούρτα. Σε
δυάδες, υποδυθείτε τους ρόλους σας. Μπορείτε να αρνηθείτε ή να δεχτείτε το
γλυκό!

Άσκηση 9η

Θα παρακολουθήσετε μία διαφήμιση ενός διάσημου γαλλικού οίκου μόδας.
Σημειώστε τι από τα παρακάτω είδατε.

http://www.youtube.com/watch?v=0-JgJGU5wXo

Αυτοαξιολόγηση
Μπορώ να….

Δημιουργήσω μία πρόσκληση για τα
γενέθλιά μου με το Smilebox
Γράψω τη διεύθυνσή μου στα Γαλλικά
Αρνηθώ κάτι ευγενικά
Δεχτώ κάτι που μου προσφέρουν
Προσφέρω ευγενικά ένα κομμάτι τούρτας
Συμπληρώσω στα Γαλλικά ένα έτοιμο
προσκλητήριο για τα γενέθλιά μου
Αναγνωρίσω το Μουσείο του Λούβρου
Αναγνωρίσω τον πίνακα «Οι γάμος στην
Κανά»
Συνεργάζομαι αρμονικά με τους
 συμμαθητές μου

http://www.youtube.com/watch?v=0-JgJGU5wXo


Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

Στο τέλος του διδακτικού δίωρου, δίνεται πίνακας αυτοαξιολόγησης στους
μαθητές, με σκοπό την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των
μαθητών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.



Καλαϊτζιάν Μαρί
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

« Nous sommes au printemps. Il fait beau ! » (Les saisons, le temps,
exprimer son opinion)

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου

Γνωστικό Αντικείμενο:
     Γαλλικά Στ’ Δημοτικού (Méthode enseignée :  Mon ami 1 , Unité:   16)

Τάξη: Στ’ Δημοτικού

Διάρκεια: 90 λεπτά (2 διδακτικές ώρες)

Διδακτικός Στόχος:
Γενικός Σκοπός Να εξοικειωθεί ο μαθητής με κάποια θέματα  (καιρός-
εποχές)  με βάση παιγνιώδεις δραστηριότητες, να είναι ικανός ο μαθητής να
κατανοεί και να δίνει πληροφορίες για τις εποχές και τον καιρό, να εκφράζει
την άποψή του.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία.

Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, να οικοδομήσει τη γνώση
με τρόπο διερευνητικό μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο, να μάθει
ενεργώντας, να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο που έχει σχέση
με τις εποχές και τον καιρό, να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλωσσικές
δομές για να πραγματοποιήσει επικοινωνιακές πράξεις (όπως να εκφράσει
τη γνώμη του), να έρθει σε επαφή με την τέχνη ως μορφή έκφρασης, να
κατανοήσει έναν πίνακα ζωγραφικής, να κατανοήσει ένα κομμάτι κλασικής
μουσικής, να μάθει να αξιολογεί και να αξιολογείται.

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

Internet, forum

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών)

    Méthode enseignée :    Mon ami 1         Unité:   (leçon)  16

-Φωτοτυπίες με το φύλλο εργασίας
-Διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελίδες:
http://www.youtube.com/watch?v=hXGaY9HEHOU
http://www.youtube.com/watch?v=fPA2D0tnoSI
http://comptines.tv/les_saisons
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/meteo/p-139-lg0-La-meteo-
internationale.htm

http://www.youtube.com/watch?v=hXGaY9HEHOU
http://www.youtube.com/watch?v=fPA2D0tnoSI
http://comptines.tv/les_saisons
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/meteo/p-139-lg0-La-meteo-internationale.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/meteo/p-139-lg0-La-meteo-internationale.htm


1η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1: Δυαδική εργασία
Οι μαθητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους για τα καιρικά φαινόμενα  που
έχουν ήδη διδαχθεί στην ενότητα 16  του σχολικού εγχειριδίου Mon ami 1,
προσπαθούν να βρουν στο κρυπτόλεξο  τις λέξεις που σχετίζονται με τον
καιρό.
Διάρκεια: 5’  λεπτά

Δραστηριότητα 2: Δυαδική εργασία
Οι μαθητές προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τις εκφράσεις που περιγράφουν
τα καιρικά φαινόμενα με τις αντίστοιχες εικόνες.
Διάρκεια: 5’  λεπτά

Δραστηριότητα 3:  Δυαδική εργασία
Οι μαθητές  προσπαθούν να συνδυάσουν το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τον
καιρό με αυτό που σχετίζεται με τις εποχές.
Διάρκεια: 5’ λεπτά

Δραστηριότητα 4: Ομαδική εργασία-Παραγωγή γραπτού & προφορικού
λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές , χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων, επιλέγουν μια εποχή και
γράφουν τι καιρό κάνει τη συγκεκριμένη εποχή. Στη συνέχεια, ένας
εκπρόσωπος της ομάδας, παρουσιάζει τον καιρό της εποχής που διάλεξε η
ομάδα στην τάξη. Η τάξη προσπαθεί να μαντέψει από την περιγραφή, σε ποια
εποχή αναφέρεται η κάθε ομάδα.
Διάρκεια: 10’ λεπτά

Δραστηριότητα 5:  Δυαδική ή ομαδική εργασία-Εκπαίδευση μέσα από την
τέχνη
Οι μαθητές ακούν αποσπάσματα από τις « 4 εποχές » του Vivaldi (Μουσική-
διαθεματική προσέγγιση) και προσπαθούν να μαντέψουν σε ποια εποχή
αναφέρεται το κάθε απόσπασμα. Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές
να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της μουσικής με την εναλλαγή των εποχών.
Διάρκεια: 5’ λεπτά

Δραστηριότητα 6: Δυαδική ή ομαδική εργασία (αυτοαξιολόγηση)-Εκπαίδευση
μέσα από την τέχνη
Οι μαθητές βλέπουν το vidéo με τα μουσικά αποσπάσματα από τις « 4
εποχές » του Vivaldi και επαληθεύουν τις απαντήσεις τους.
Διάρκεια: 10’ λεπτά

2η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 7:  Δυαδική εργασία-Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη
Οι μαθητές  παρατηρούν τους πίνακες ζωγραφικής και προσπαθούν να βρουν
ποια εποχή παρουσιάζει ο καθένας.
Διάρκεια:  5’ λεπτά

Δραστηριότητα 8:  Ατομική ή Δυαδική εργασία – Κατανόηση γραπτού λόγου



Οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενα που τους δίνονται και προσπαθούν να
κατανοήσουν ποια εποχή περιγράφει  κάθε κείμενο.
Διάρκεια:  10 ‘ λεπτά

Δραστηριότητα 9:  Ατομική ή Δυαδική εργασία- Κατανόηση προφορικού
λόγου – Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές ακούνε το τραγούδι «Les saisons» και συμπληρώνουν τα κενά με
τις λέξεις που λείπουν.
Διάρκεια: 10’ λεπτά

Δραστηριότητα 10: Δυαδική εργασία- Ερευνώ & Μαθαίνω- Κατευθυνόμενη
ιστοεξερεύνηση-Παραγωγή προφορικού λόγου
Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες από τον ιστότοπο που τους προτείνεται
και παρουσιάζουν το μετεωρολογικό δελτίο της χώρας που επέλεξαν.
Διάρκεια: 15’ λεπτά

Δραστηριότητα 11: Ατομική εργασία-Παραγωγή γραπτού λόγου
Δραστηριότητα για το σπίτι. Οι μαθητές επιλέγουν μία από τις εικόνες που
προτείνονται και περιγράφουν ποιες διακοπές προτιμούν, στο πλαίσιο της
συμμετοχής τους σε ένα forum. Χρησιμοποιούν απλές εκφράσεις, που έχουν
ήδη διδαχθεί,  για να εκφράσουν την προτίμησή τους (je  n’aime  pas,  je
préfère…).

Corrigés
(Φύλλο εργασίας μαθητή : « Nous sommes au printemps. Il fait beau ! »)

Δραστηριότητα 1

A S F R O I D F G V
Z G E L J K L M H E
C X C V H N W G H N
H E S O L E I L D T
A R T Y U I S F S O
U Z D F G G S G X F
D X C V B E Y H F I
K L P L U I E Q H J

Δραστηριότητα 2
1F/2C/3E/4B/5A/6D

Δραστηριότητα 3
A : La mer, les coquillages, l’été, le sable, le soleil
B : La neige, la montagne, le vent, l’hiver, la pluie

Δραστηριότητα 4
En été, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil.
En automne, il pleut, il y a du vent, il fait un peu froid.
En hiver, il fait froid, il neige, il gèle, il fait mauvais.
Au printemps, il fait beau, il y du soleil, quelquefois il pleut.



Δραστηριότητες 5 & 6
2-1-4-3

Δραστηριότητα 7
Village breton sous la neige : HIVER
La méridienne ou la sieste : ÉTÉ
Pruniers en fleur : PRINTEMPS
Les jardins du Trocadéro : AUTOMNE

Δραστηριότητα 8
Automne/Été/Hiver/Printemps

Δραστηριότητα 9
Soleil/été/soleil/pluie/automne/neige/froid/hiver/printemps/saisons

Δραστηριότητα 10
Ενδεικτική απάντηση: A Paris, il fait beau, il y du soleil, il fait très chaud…

Δραστηριότητα 11
Ενδεικτική απάντηση: Je préfère les vacances d’été parce que j’aime la mer.
J’aime ramasser des coquillages. Je n’aime pas la montagne, je n’aime pas la
neige…

Φύλλο εργασίας μαθητή

Δραστηριότητα 1
Βρείτε τις λέξεις που σχετίζονται με τον καιρό

A S F R O I D F G V
Z G E L J K L M H E
C X C V H N W G H N
H E S O L E I L D T
A R T Y U I S F S O
U Z D F G G S G X F
D X C V B E Y H F I
K L P L U I E Q H J



Δραστηριότητα 2
Τι καιρό κάνει;  (Αντιστοιχείστε κάθε εικόνα με τη σωστή έκφραση)

   1

Α. Il fait chaud

2

Β. Il y a du vent

    3

C. Il pleut

  4

D. Il fait froid

5

E. Il y du soleil

     6

F. Il neige

Δραστηριότητα 3
Βάλτε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή εποχή!

La mer,  la neige,  les coquillages, l’été, la montagne, le vent, le sable, le
soleil, l’hiver, la pluie

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.



Δραστηριότητα 4
Σε κάθε εποχή, τι καιρό κάνει; Μάντεψε την εποχή…

Δραστηριότητα 5
Ακούστε τις «4 εποχές» του Vivaldi και μαντέψτε σε ποια εποχή αναφέρεται το
κάθε κομμάτι.
http://www.youtube.com/watch?v=hXGaY9HEHOU

Δραστηριότητα 6
Ελέγξτε αν οι επιλογές σας στην προηγούμενη δραστηριότητα είναι σωστές.

http://www.youtube.com/watch?v=fPA2D0tnoSI

http://www.youtube.com/watch?v=hXGaY9HEHOU
http://www.youtube.com/watch?v=fPA2D0tnoSI


Δραστηριότητα 7
Σε ποια εποχή αντιστοιχεί ο κάθε πίνακας;

« Village breton sous la neige » « La méridienne ou la sieste »
PAUL GAUGUIN VINCENT VAN GOGH

« Pruniers en fleur » « Les jardins du Trocadéro »

CAMILLE PISSARO HENRI RIVIERE

TABLEAU SAISON

Δραστηριότητα 8
Διάβασε τα μικρά κείμενα που ακολουθούν και γράψε ποια εποχή
περιγράφουν.

ΕΠΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Les feuilles des arbres sont jaunes et
brunes. Il pleut et il y a du vent.
Il  fait  très  chaud.  Le  soleil  brille.  On
va a la mer pour ramasser des
coquillages.
Il fait froid et il neige. C’est la saison
de Noël !
Il y du soleil. Les feuilles des arbres
sont vertes. Quelquefois, il pleut.



Δραστηριότητα 9
Ακούστε το τραγούδι «Les saisons» και συμπληρώστε τις λέξεις που
λείπουν.
http://comptines.tv/les_saisons

Le ________ brille, l'été est arrivé
La chaleur nous réchauffe toute la journée
Vive les plages et vive les vacances !
J'aime l'________ et c'est comme ça !

Les journées raccourcissent, le ________ fuit
Tombe, tombe la _________ toute la journée
Les feuilles rouges et jaunes s'mettent à tomber
J'aime l'_________ et c'est comme ça !

Il _________, c'est la tempête et il fait _________
Je mets mes mitaines et mes gros bas
Avec maman, je vais me promener
J'aime l'__________ et c'est comme ça !

Les oiseaux volent et font des gazouillis
Le gazon repousse, les feuilles aussi
Je vois enfin la nature qui renaît
J'aime le ________ et c'est comme ça !
J'aime les ________ et c'est comme ça !

Δραστηριότητα 10
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/meteo/p-139-lg0-La-meteo-internationale.htm
Επιλέξτε μία χώρα και παρουσιάστε προφορικά το δικό σας μετεωρολογικό
δελτίο στην τάξη.

Δραστηριότητα 11

http://comptines.tv/les_saisons
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/meteo/p-139-lg0-La-meteo-internationale.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/meteo/p-139-lg0-La-meteo-internationale.htm


Συμμετέχετε σε ένα forum στο site http://www.cyberados.com/ και
περιγράφετε ποιες διακοπές  προτιμάτε.

Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το μάθημα σού άρεσε; ΝΑΙ C ΟΧΙ D

Αν C, τι σου άρεσε
περισσότερο;
Αν D, τι σε δυσκόλεψε
περισσότερο;
Τι νομίζεις ότι έμαθες
από αυτό το μάθημα;



Πασχαλίδου Ελπίδα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: la météo en français

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Ο καιρός στη Γαλλική γλώσσα

Τάξη: Γ’ γυμνασίου

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Διδακτικός Στόχος:

να είναι ικανός ο μαθητής να αναζητά, να κατανοεί την περιγραφή του καιρού
στα γαλλικά και με τη σειρά του να περιγράφει τον καιρό σε άλλους. Να
εκφράζει τα συναισθήματά του, και να περιγράφει τις δραστηριότητες που
αναπτύσσει ανάλογα με τον καιρό, να εκφραστεί καλλιτεχνικά
· Γενικές γνώσεις και ικανότητες :
να αναπτύξει ο μαθητής δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, να μάθει να
αξιολογεί και να αξιολογείται κατά τη μαθησιακή του πορεία, να μπορεί να
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για εύρεση πληροφοριών με τρόπο διερευνητικό,
να μάθει μέσα από την πράξη,  να έρθει σε επαφή με την τέχνη ως μορφή
έκφρασης και πηγή πληροφόρησης, να έρθει σε επαφή με μορφές της
γαλλικής ποίησης και της μουσικής

· Γλωσσικές – επικοινωνιακές ικανότητες :
να μπορεί ο μαθητής να αναζητά και να απομονώνει πληροφορίες σε
διαδικτυακές πηγές σχετικά με τον καιρό, να κατανοεί και να δίνει απλές
πληροφορίες σχετικά με τον καιρό,  να μπορεί να περιγράφει τι καιρό κάνει
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και τι καιρό θα κάνει σε μελλοντικό χρόνο
(πρόβλεψη καιρού), να μπορεί να περιγράφει τα συναισθήματά του σε
σχέση με τον καιρό που κάνει, να κατανοεί ακουστικά τον καιρό όταν ακούει
ένα δελτίο καιρού,  να εξοικειωθεί με τα σύμβολα του καιρού,  να μπορεί να
περιγράφει τα ρούχα που χρειάζεται ανάλογα με τον καιρό που κάνει, να
μπορεί να διακρίνει λέξεις ενός τραγουδιού, να είναι ικανός να συνδέει τις
γνώσεις του κατά την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τομείς της
πραγματικής ζωής

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

(ΤΠΕ):

Internet, μηχανή αναζήτησης του google

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1: Καταιγισμός ιδεών, εισαγωγή στην ενότητα
Ζητάμε από τους μαθητές να πουν τι τους έρχεται στο νου όταν ακούν τη λέξη
«καιρός» (le temps qu’il fait). Ο καθηγητής καταγράφει αρχικά στον πίνακα τις



λέξεις, τις οποίες στη συνέχεια οργανώνει ανά κατηγορία (καιρός, εποχές του
χρόνου, δραστηριότητες, συναισθήματα, ή όποια άλλη κατηγορία προκύψει).
Ο στόχος είναι να θυμηθούν οι μαθητές το λεξιλόγιο που θα χρειαστούν στη
συνέχεια και να προετοιμαστούν για ό,τι θα ακολουθήσει. Οι λέξεις αυτές
παραμένουν γραμμένες στον πίνακα προκειμένου να λειτουργήσουν
επικουρικά για όσους τις χρειαστούν.
Διάρκεια: 5 λεπτά

Δραστηριότητα 2: Σχηματισμός ομάδων των δύο ατόμων
Σχηματίζουμε ομάδες των 2 ατόμων μέσω ενός παιχνιδιού που επιτρέπει
στους μαθητές να παράγουν προφορικό λόγο, όπως να περιγράψουν μία
εικόνα και να κατανοήσουν κάτι που λέει ο συμμαθητής τους. (βλέπε
παράρτημα με τις εικόνες που θα διανεμηθούν στους μαθητές). Οι εικόνες
αφορούν τον καιρό και είναι ίδιες ανά δύο. Ο πρώτος μαθητής περιγράφει την
εικόνα που του έτυχε (π.χ. il pleut) και σχηματίζει ομάδα με όποιον έχει την
ίδια.
Διάρκεια: 5 λεπτά
Δραστηριότητα 3: Χρήση αυθεντικού υλικού (έργο τέχνης) – έκφραση –
επανάληψη γνωστού λεξιλογίου σχετικά με τις εποχές του χρόνου
Μετά τον χωρισμό των μαθητών σε ομάδες, δείχνουμε στον προτζέκτορα 6
πίνακες γνωστών ζωγράφων του 19ου αιώνα και τους ζητάμε να
αντιστοιχίσουν τους πίνακες με τους τίτλους τους.
Διάρκεια: 5 λεπτά

Δραστηριότητα 4: Γραπτή παραγωγή, παιχνίδι με βάση την παραγωγή της
δραστηριότητας, ετεροαξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση
Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν ποια εποχή του χρόνου απεικονίζει ο
κάθε πίνακας και να σχηματίσουν μία πρόταση που να τον περιγράφει. Τους
ζητάμε μετά να πουν τι έγραψαν για έναν πίνακα της επιλογής τους, χωρίς να
αποκαλύψουν ποιον. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν για
ποιον πίνακα πρόκειται. Όταν βρουν τον πίνακα, οι υπόλοιπες ομάδες λένε τι
έγραψαν για τον ίδιο πίνακα και ψηφίζουν για την καλύτερη (αυτή που
παραπέμπει χωρίς δισταγμό στον έναν και μοναδικό πίνακα) περιγραφή.
Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 5: έκφραση προτίμησης, ευαισθητοποίηση στις τέχνες
Ζητάμε από κάθε ομάδα να μας πει ποιος από τους πίνακες τους άρεσε
περισσότερο και γιατί.
(Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, θα μπορούσε αυτή η δραστηριότητα να δοθεί σαν
εργασία στο σπίτι οπότε από προφορική μετατρέπεται σε γραπτή
δραστηριότητα.)
Διάρκεια : 10 λεπτά

Δραστηριότητα 6: επανάληψη λεξιλογίου ρουχισμού, σύνδεση με
προηγούμενες γνώσεις



Ζητάμε να συμπληρώσουν τον πίνακα όπου σε μία πρώτη στήλη υπάρχουν
ρούχα και στη δεύτερη έχουν να αποφασίσουν τι καιρό κάνει για να φορέσουν
τα συγκεκριμένα ρούχα.
Διάρκεια: 10 λεπτά

2η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 7: δυαδική, με χρήση ΤΠΕ, προκειμένου να κατανοήσουν τη
σημασία των εξωγλωσσικών στοιχείων που αποτελούν μέρος της
επικοινωνίας και βοηθούν στην κατανόηση

Ζητάμε από τους μαθητές να πάνε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.youtube.com/watch?v=8zoUghZ5iWQ για να παρακολουθήσουν
δύο φορές ένα βίντεο. Την πρώτη φορά, χωρίς τον ήχο, θα απαντήσουν στις
4 πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι εικόνες που θα δουν αρκούν
για να κατανοήσουν τις προβλέψεις. Τη δεύτερη φορά, θα το δουν με ήχο και
θα συμπληρώσουν τα κενά στους στίχους του τραγουδιού. (Οι στίχοι του
τραγουδιού βρίσκονται στο παράρτημα)

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 8: παραγωγή γραπτού λόγου, διαμεσολάβηση
Ζητάμε από τους μαθητές να επισκεφθούν τον ιστότοπο
http://france.meteofrance.com να δουν την πρόβλεψη του καιρού για τις
επόμενες μέρες και να ενημερώσουν με mail έναν φίλο τους για τον καιρό του
τριημέρου
Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 9: αφύπνιση στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα,
δραστηριότητα που σκοπό έχει να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ο
αυτόματος μεταφραστής δεν είναι ιδιανικό εργαλείο και ότι θα μπορούσαν να
εμπιστευτούν το δικό τους αισθητήριο της γλώσσας, χρήση ΤΠΕ
Δίνουμε στους μαθητές μία σειρά εκφράσεων γύρω από τον καιρό και τους
ζητάμε να κάνουν εικασίες για το νόημά τους, να βρουν την κατά λέξη
μετάφραση (από google translate), την αντίστοιχη στα ελληνικά και μία άλλη
ξένη γλώσσα που ξέρουν.
Διάρκεια: 15 λεπτά

Δραστηριότητα 10: ομαδική δραστηριότητα προφορικής παραγωγής,
ευαισθητοποίηση σε σχέση με την τέχνη, παραγωγή ενός δικού τους
καλλιτεχνικού προϊόντος
Δείχνουμε στους μαθητές διάφορα calligrammes, τους ζητάμε να κάνουν
εικασίες για το τι είναι αυτό που βλέπουν (ένα ποίημα ζωγραφιά). Τους ζητάμε
να χρησιμοποιήσουν μία από τις προτάσεις της τέταρτης δραστηριότητας για
να φιλοτεχνήσουν ένα δικό τους calligramme. Μπορούν είτε να μεγαλώσουν
την πρόταση που έγραψαν,  είτε να την επαναλάβουν για να σχηματίσουν το
σχέδιο που θέλουν.

http://www.youtube.com/watch?v=8zoUghZ5iWQ
http://france.meteofrance.com/


(Αν ο χρόνος δεν επαρκεί για να ολοκληρώσουν την εργασία, συστήνεται να
τη συνεχίσουν στο σπίτι)
Διάρκεια: 10 λεπτά

Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν :

Φύλλο εργασίας στο μάθημα « La météo en français »

Ενότητα : LA METEO

Δραστηριότητα 1
Πείτε τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε τη λέξη «καιρός» (temps, météo):
σχετικές λέξεις, συναισθήματα, δραστηριότητες, εποχές, μήνες…

Δραστηριότητα 2
Ο καθένας από σας έχει μία εικόνα στα χέρια του. Βρείτε ποιος έχει την ίδια με
σας για να σχηματίσετε ομάδες των δύο ατόμων. Για το σκοπό αυτό, ο
καθένας με τη σειρά του θα περιγράφει με μία πρόταση την εικόνα του και
όποιος αναγνωρίσει την περιγραφή της δικής του θα είναι το άλλο μέλος της
ομάδας.

Δραστηριότητα 3
Βλέπετε μία σειρά από πίνακες του 19ου αιώνα (1 έως 6) καθώς και 6 τίτλους
(a  έως f).  Αντιστοιχίστε τους πίνακες με τον τίτλο τους συμπληρώνοντας τις
απαντήσεις σας στον παρακάτω πίνακα.

1 2 3 4 5 6

a. En été - La Bohémienne (Renoir)
b. Brouillard à Guernesey (Renoir)
c. Vue de toits – effets de neige (Caillebotte)
d. Place de l’Europe par temps de pluie (Caillebotte)
e. Hiver - Jardin du presbytère sous la neige (Van Gogh)
f. Le semeur au soleil couchant (Van Gogh)



1. Caillebotte

2. Van Gogh

3. Caillebotte



4. Renoir

5. Renoir

6. Van Gogh



Δραστηριότητα 4:
Γράψτε ποια εποχή απεικονίζεται σε κάθε πίνακα και σχηματίστε μία πρόταση
που να τον περιγράφει.  Μπορείτε να αρχίσετε τις προτάσεις με :  Sur  le
tableau, je vois … / il  y a … / on peut voir. Ανά ομάδες πείτε τι γράψατε για
έναν πίνακα της επιλογής σας, χωρίς να αποκαλύψετε ποιον. Οι συμμαθητές
σας θα προσπαθήσουν να βρουν για ποιον πίνακα πρόκειται. Για κάθε
πίνακα, ψηφίστε την καλύτερη περιγραφή.

Tableau 1 2 3 4 5 6

Saison

……………..........................................................................................................

……………..........................................................................................................

Δραστηριότητα 5:
Πείτε ποιον πίνακα προτιμάτε και γιατί
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προταθεί ως άσκηση για το σπίτι για τους
μαθητές.
Δραστηριότητα 6:
Τι καιρό κάνει όταν φοράτε τα ρούχα ή τα αξεσουάρ της πρώτης στήλης;
Συμπληρώστε τον πίνακα.

Je porte Quel temps fait-il ?
des bottes
un bikini
un chapeau
des lunettes de soleil
un manteau
un anorak
des sandales
un t-shirt manches longues
une écharpe
un short



Δραστηριότητα 7
Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.youtube.com/watch?v=8zoUghZ5iWQ
όπου θα δείτε ένα βίντεο. Δείτε το μία φορά χωρίς τον ήχο και απαντήστε
στις ερωτήσεις από a έως d. Δείτε το ξανά με ήχο και συμπληρώστε τα κενά
στους στίχους που σας δίνονται παρακάτω.

a. Que fait cette fille dans le studio ?
………………………………………………………

b. Mardi matin, quelle est la caractéristique du temps ?
Il y a du soleil vrai faux
Il y a des nuages vrai faux
Il fait 1o C sur la ville de Genève vrai faux

c. Mardi après-midi
Il fait 3o C à Genève vrai faux
Il pleut sur Genève vrai faux

d. Mercredi
Il n’y a pas de soleil vrai faux
La plus haute température est de 2o C vrai faux

Il s’agit d’une chanson qui énerve les gens

Moi, je connais une chanson qui énerve les gens (4X)

Demain ……………… le ciel sera souvent …………….

avec quelques …………….. précipitations

sous forme de …………….. de ………….. jusqu’à basse altitude

……………… de 1 degré sur la cuvette genevoise

Padam padam padam padou bidouam (2X)

L’après-midi, c’est pas la joie, de la ……………… au programme

Côté degré il fera ………….. il fera ……………. sur macadam

Mercredi le ……………… sera présent dans le ciel

masqué de temps en temps par des ……………. résiduels

Le ……………. viendra nous faire la bise et ce quoi que l’on en dise

Pam pedoum pedoum pam pam

Voilà c’était la ……………… c’est tout pour ……………………. ;

A tous une bonne semaine boulot

http://www.youtube.com/watch?v=8zoUghZ5iWQ


Vivement que ce soit fini

Moi je connais une chanson qui énerve les gens (2X)

Δραστηριότητα 8

Ένας φίλος σας ταξιδεύει αύριο για τη Γαλλία και χρειάζεται πληροφορίες για
τον καιρό που θα κάνει στο Παρίσι. Πηγαίνετε στο
http://france.meteofrance.com, δείτε την πρόβλεψη του καιρού και γράψτε του
ένα σημείωμα για να τον ενημερώσετε για τον καιρό του επόμενου τριήμερου.
Δώστε του και κάποιες συμβουλές για τα ρούχα και τα αξεσουάρ που πρέπει
να πάρει μαζί του, ξεχωρίζοντας το πρωί από το απόγευμα.

#

Δραστηριότητα 9:

Βρείτε τι σημαίνουν οι ακόλουθες γαλλικές εκφράσεις. Αρχικά,
χρησιμοποιήστε την αυτόματη μετάφραση του google, για να συμπληρώσετε
την πρώτη στήλη. Κάντε έπειτα εικασίες για τη σημασία των εκφράσεων
αυτών και βρείτε την αντίστοιχη έκφραση στα ελληνικά και, προαιρετικά, σε
μία άλλη γλώσσα που γνωρίζετε καλά.

Expressions
françaises

Μετάφραση λέξη
προς λέξη

Αντίστοιχη στα
ελληνικά

Αντίστοιχη σε
άλλη γλώσσα

Après la pluie le
beau temps
Fondre comme
neige au soleil
Il  fait  un  froid  de
canard
Il fait un temps de
cochon
Il pleut des cordes
Etre dans les
nuages
Bon vent

Δραστηριότητα 10:

http://france.meteofrance.com/


Αυτά που βλέπετε λέγονται calligrammes. Πώς θα τα ονομάζατε στα ελληνικά;
Με μία από τις προτάσεις που γράψατε στη δραστηριότητα 4, φιλοτεχνήστε το
δικό σας calligramme



Παράρτημα

· Εικόνες για τη 2η δραστηριότητα



· Texte complet de la chanson

Moi, je connais une chanson qui énerve les gens (4X)

Demain matin le ciel sera souvent nuageux

avec quelques petites précipitations

sous forme de neige de neige jusqu’à basse altitude

Température de 1 degré sur la cuvette genevoise

Padam padam padam padou bidouam (2X)

L’après-midi, c’est pas la joie, de la pluie au programme

Côté degré il fera trois il fera froid sur macadam

Mercredi le soleil sera présent dans le ciel

masqué de temps en temps par des nuages résiduels

Le vent viendra nous faire la bise et ce quoi que l’on en dise

Pam pedoum pedoum pam pam

Voilà c’était la météo c’est tout pour aujourd’hui

A tous une bonne semaine boulot

Vivement que ce soit fini

Moi je connais une chanson qui énerve les gens (2X)

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

Η μορφή αξιολόγησης που επιλέχθηκε σε αυτό το διδακτικό σενάριο είναι η
ετεροαξιολόγηση των μαθητών από τους συμμαθητές του υπό μορφή
δραστηριότητας (βλέπε δραστηριότητα 4).



Δέσποινα Σαμαρά
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: “ 18ος &   19ος αιώνας στη Γαλλία και την

Ελλάδα μέσα από τα γαλλικά του σήμερα”

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Γαλλικά Γ’ Γ/σίου / εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Νεότερη και Σύγχρονη

Ιστορία Γ’ Γ/σίου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ’ Γ/σίου, Εικαστικά,

Πληροφορική, … και οι εμπειρίες των μαθητών μας (!)

Iδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Εμπέδωση του Passé

Composé/ της Impératif/ εκμάθηση ειδικού λεξιλογίου

Διδακτικός Στόχος:

Να είναι  ικανοί οι μαθητές μου -  πολίτες του αύριο με πολυπολιτισμική
συνείδηση -  να κατανοούν και να δίνουν πληροφορίες,  να αποδέχονται τη
γνώμη του άλλου και να εκφράζουν τη δική τους με τη χρήση απλών δομών
της γλώσσας (FLE).

Αναλυτικότερα, θα ήθελα οι μαθητές μου:

ü Να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά: καλούνται να κατανοήσουν
ποιητικό κείμενο αφότου το τοποθετήσουν πρώτα στην κοινωνική ζωή
που ανήκει («βιώνοντας το γνωστό / βιώνοντας το νέο»)

ü Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και την ποίηση -  ως μορφές
έκφρασης-  και να γνωρίσουν κάτι από το έργο του εθνικού μας ποιητή
και διάσημου γάλλου ζωγράφου

ü Να ξεκλειδώσουν τους κώδικες των κειμένων των 2 εθνικών ύμνων
μέσα από μία ανακαλυπτική – διερευνητική πορεία: στο ΕΜΕΙΣ και το
ΕΓΩ των δημιουργών τους να προσπαθήσουν να βρουν ή να εντάξουν
το δικό τους εγώ («εννοιολογώντας με ονοματοποίηση /
εννοιολογώντας με θεωρία»)

ü Να υπολογίζουν και να σέβονται το χρόνο που απαιτείται για να
απαντηθεί το κάθε ερώτημα

ü Να μάθουν να αξιολογούν, να διορθώνουν/ονται, να αποδέχονται, να
συμπληρώνουν στο πλαίσιο μιας συνεργατικής ατμόσφαιρας

ü Να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους και να ενσωματώσουν τη σχολική
τους γνώση (το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στη FLE ,  τις ιστορικές
τους γνώσεις για Γαλλική Επανάσταση/ Διαφωτισμό/ Ελληνική
Επανάσταση/,  γνώσεις και απόψεις που έχουν διαμορφώσει από το
μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γ/σίου,
δεξιότητές τους στην Πληροφορική) μέσα σε αυθεντικά πλαίσια / στην
πραγματική ζωή > «εμπλαισιωμένη μάθηση» / μεταγνωστικοί στόχοι
(«αναλύοντας λειτουργικά / αναλύοντας κριτικά»)



ü Να εξοικειωθούν με τη φάση «εφαρμόζοντας κατάλληλα/ εφαρμόζοντας
δημιουργικά» ακολουθώντας με όρεξη τις consignes για  devoirs (!)

ü Να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες γλωσσικές / συντακτικές δομές:
βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την ιστορία/ πολιτική, εμπέδωση του
σχηματισμού και της χρήσης των: α) Impératif ( Προστακτικής) και β)
Passé Composé et accord du participe passé
(Αορίστου/Παρακειμένου, με τη συμφωνία της παθητικής μετοχής, του
κατ’ εξοχήν χρόνος  διήγησης στη γαλλική γλώσσα – επίπεδο
γλωσσομάθειας Α2)

ü Να αναζητούν, να απομονώνουν και να δίνουν πληροφορίες στη FLE,
σχετικά με την τέχνη/ ποίηση/ ιστορία σε ένα πολυτροπικό κείμενο

ü Να κάνουν, με σχετική άνεση, το «πέρασμα» από τη FLE  στην
ελληνική γλώσσα και αντίστροφα

ü Να αξιοποιούν εκπαιδευτικά  λογισμικά και υπηρεσίες των ΤΠΕ

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

· Internet

· χρήση μηχανών αναζήτησης του Παγκόσμιου

Ιστού με την καθοδήγησή μας

· χρήση πολυμεσικών και πολυτροπικών κειμένων

· PowerPoint
· ordinateur
· projecteur
· photocopies (fiches de travail)
· Λεξικό για το devoir της 1ης διδακτικής ώρας

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,

δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής

Η παρούσα Διδακτική Πρακτική κινείται στο παρακάτω μεθοδολογικό πλαίσιο:

§ Εμπλουτισμένη διδασκαλία / Εκπαίδευση μέσα από μορφές τέχνης

§ Διαθεματική προσέγγιση

§ Ερωτήσεις / Απαντήσεις

§ Καταιγισμός ιδεών

§ Ομαδική / Δυαδική εργασία



§ Médiation/ σύνδεση τρόπου γραπτής εξέτασης με το ΚΠγ

§ Ένταξη ΤΠΕ – κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η διδακτική ώρα (45’) (* ευαισθητοποίηση και μια πρώτη εισαγωγή των
μαθητών μας

                                          στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο που θα κινηθούμε(!)

1η Δραστηριότητα: Δυαδική εργασία/ Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση –
Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη- Ετεροαξιολόγηση

Καλούμε τους μαθητές να αναζητήσουν τους παρακάτω 2 προτεινόμενους
ιστότοπους: http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

http://www.youtube.com/watch?v=93m_-Urnm6s

Πρόκειται για τους Εθνικούς Ύμνους της χώρας μας και της Γαλλίας.
Παρακολουθούν την οπτικοποιημένη παρουσίαση του Εθνικού Ύμνου της
Γαλλίας μία φορά ακόμη και στη συνέχεια προσπαθούν να αναπαράγουν
μόνοι τους τις δύο πρώτες στροφές, συμπληρώνοντας τα κενά (ρήματα στην
Προστακτική/ βλ. Φύλλο Εργασίας). Τέλος, ανταλλάσσουν τα φύλλα εργασίας
τους, παρακολουθούν  για μία ακόμη φορά τις δύο πρώτες στροφές του
Γαλλικού Εθνικού Ύμνου, δίνοντας προσοχή στους υπότιτλους και
διορθώνουν. (Διάρκεια: περίπου 20’)

Corrigé de l’activité : Allons / Entendez-vous / Formez / Marchons, marchons

2η Δραστηριότητα:  Ατομική και στη συνέχεια Ομαδική εργασία /
Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση – Διάδραση

Οι μαθητές αναζητούν, σε δυάδες, στους παρακάτω 2  προτεινόμενους
ιστότοπους:

http://el.wikipedia.org/wiki/Η_Μασσαλιώτιδα

http://www.krokeai.c..._National_Anthem.htm

τους δημιουργούς των 2 Εθνικών Ύμνων και στη συνέχεια απολαμβάνουν,
στο βιντεοπροβολέα,  την καλλιτεχνική τους εκτέλεση από ιδιαίτερα αγαπητό
τραγουδιστή της γενιάς τους, στο πλαίσιο της Εθνικής Επετείου της Γαλλίας
στις 14/7/2010: http://www.youtube.com/watch?v=8ytDDpD5sRU  (Διάρκεια:
περίπου 20’)

3η Δραστηριότητα: Ατομική εργασία / Διαθεματική προσέγγιση – Δημιουργική
απασχόληση για το σπίτι

Α) Στην προσπάθειά μας  αφ’ ενός να παραμείνουμε στο ιστορικοκοινωνικό
πλαίσιο της “Marseillaise” και αφ’ ετέρου να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες
που υπάρχουν στο βιβλίο τους της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» -

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
http://www.youtube.com/watch?v=93m_-Urnm6s
http://el.wikipedia.org/wiki/%C7_%CC%E1%F3%F3%E1%EB%E9%FE%F4%E9%E4%E1
http://www.krokeai.c..._national_anthem.htm/
http://www.youtube.com/watch?v=8ytDDpD5sRU


έχουν ήδη ολοκληρώσει και το πρώτο κεφάλαιο της «Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας» που τυγχάνει να το διδάσκω ως μάθημα 2ης ανάθεσης (!)-, καλούμε
τους μαθητές μας να αναζητήσουν τις επιρροές της πολιτικής σκέψης του
Διαφωτισμού στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα. Την επόμενη διδακτική μας
ώρα,  θα ξεκινήσουμε με μια ολιγόλεπτη συζήτηση  στη μητρική μας γλώσσα
(!)

Β) Ατομική – Γνωστική / Γλωσσολογική / Αυτοαξιολόγηση

Οι μαθητές μας, στηριζόμενοι στις ιστορικές τους γνώσεις καθώς και στο
λεξιλόγιο που μπορούν να αναζητήσουν σε γαλλοελληνικό λεξικό της
βιβλιοθήκης του σχολείου, χαρακτηρίζουν ως Σωστές ή Λανθασμένες 10
προτάσεις (βλ. Φύλλο Εργασίας).

 Στη συνέχεια, διορθώνει ο καθένας μόνος του τις απαντήσεις του από τον
πίνακα, την επόμενη φορά.

2η  Διδακτική ώρα (45’)

1η Δραστηριότητα: Α)Ομαδική συζήτηση – Διαθεματική/Διαδραστική /
Κατευθυνόμενη /χρήση της μητρικής γλώσσας /Β) Αυτοαξιολόγηση (Διάρκεια:
περίπου 10’)

Α) Ξεκινάμε τη διδακτική μας ώρα με μια ολιγόλεπτη συζήτηση βασισμένη
στον άξονα γνωστικού περιεχομένου του ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ « Το άτομο – πολίτης
και η πολιτεία» του εγχειριδίου της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής», με
στόχο τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ύπαρξης του Συντάγματος
(Διαφωτισμός / Γαλλική και Ελληνική Επανάσταση) και την παρότρυνση στη
συμμετοχή όλων μας στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Β) Οι μαθητές μας διορθώνουν από τον πίνακα το devoir τους “vrai ou faux”

2η Δραστηριότητα: Ομαδική / Καταιγισμός ιδεών

Καλούμε τους μαθητές να πουν δυνατά ονόματα Φιλοσόφων / Εκπροσώπων
του γαλλικού Διαφωτισμού!  (Διάρκεια: 5’)

3η Δραστηριότητα: Ατομική – Γλωσσολογική / Αυτοαξιολόγηση (Διάρκεια: 6’)

Οι μαθητές μας έχοντας εμπεδώσει το σχηματισμό και τη χρήση του Passé
Composé – έχουν ολοκληρώσει το 1ο κεφάλαιο  του Action. Fr-gr3,σελ.35-
καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν (βλ.
Φύλλο Εργασίας), βάζοντας τα ρήματα που τους δίνουμε στον Passé
Composé. Στη συνέχεια, διορθώνει ο καθένας την άσκησή του, βλέποντας τις
σωστές απαντήσεις στον πίνακα.



4η Δραστηριότητα: Ομαδική – Διαπολιτισμική / Διαθεματική προσέγγιση
(Διάρκεια: 6΄)

Καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν τις λέξεις που ακολουθούν
(εντάσσονται κι αυτές στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο που διαχειριζόμαστε στο
παρόν 2ωρο Διδακτικής Πρακτικής) (βλ. Φύλλο Εργασίας)

5η Δραστηριότητα: Ομαδική /  Συζήτηση / Διαθεματική – Εκπαίδευση μέσα
από την τέχνη – Σύνδεση με πρόσφατη επικαιρότητα (Διάρκεια: 10’)

Καλούμε τους μαθητές μας να αναζητήσουν πληροφορίες για τον Eugène
Delacroix, διάσημο γάλλο ζωγράφο του 19ου αιώνα που εμπνεύστηκε
ιδιαιτέρως από την Ελληνική και Γαλλική Επανάσταση και να θαυμάσουν τα
έργα του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://el.wikipedia.org/wiki/Ευγένιος_Ντελακρουά

Στη συνέχεια, «σχολιάζουμε» στην ολομέλεια τους 3 πίνακές του που
εμπνεύστηκε από τα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας στην εποχή της
Ελληνικής Επανάστασης («Οι σφαγές της Χίου» 1824 – Λούβρο, «Η Ελλάδα
ξεψυχάει στα ερείπια του Μεσολογγίου» 1827 – Μπορντώ, «Ο Γκιαούρης
μάχεται τον πασά» 1827 – Art  Institute of  Chicago) και τον πλέον σημαντικό
και τελευταίο ρομαντικό του έργο «  Η ελευθερία οδηγεί στο λαό»,
εμπνευσμένο από τη Γαλλική Επανάσταση του 1830 –[ αναφορά στο
βανδαλισμό του πιο διάσημου πίνακά του στις 8/2/2013 στο νέο Μουσείο της
πόλης Λενς, που αποτελεί τμήμα του Λούβρου: μια 28χρονη έγραψε με σπρέι
πάνω στον πίνακα «ΑΕ911». Τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η φράση
«ΑΕ911» έχει να κάνει με την 11η Σεπτεμβρίου… Τον καθαρισμό του πίνακα
ανέλαβε το τμήμα του Λούβρου και ένας ειδικός σε θέματα συντήρησης έργων
τέχνης.]

6η Δραστηριότητα:  Ατομική εργασία για το σπίτι –  Διαπολιτισμική /
Διαθεματική / Σύνδεση με την καινοτόμο δραστηριότητα “Mediation” του ΚΠγ
(συλλογή πληροφοριών στη μητρική μας γλώσσα και απόδοσή τους στη
F.L.E.)

Καλούμε τους μαθητές μας να πλοηγηθούν στην παρακάτω ιστοσελίδα:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%86%CE%B8%CE%BB
%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%
CE%AF%CE%B1_2012%29#.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.
B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B
7.CF.84.CE.B5.CF.82

προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες στα ελληνικά για την ταινία που

«σάρωσε φέτος τα Oscar!” Πρόκειται για τη διασκευή του λογοτεχνικού έργου

του Victor Hugo “Les Misérables”. Στη συνέχεια θα πρέπει να συντάξουν στα

γαλλικά σύντομη  επιστολή ή mel  –  σύμφωνα με τα πρότυπα  που έχουμε

http://el.wikipedia.org/wiki/%C5%F5%E3%DD%ED%E9%EF%F2_%CD%F4%E5%EB%E1%EA%F1%EF%F5%DC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82


διδάξει στο τέλος της Β’ Γ/σίου και στην Unité 0 της Γ’ Γ/σίου- προς

γαλλόφωνο φίλο-η τους όπου θα παρουσιάζουν την εν λόγω ταινία. (60-80

mots) / η παρούσα εργασία θα προστεθεί  στο portfolio των μαθητών μας

Φύλλο Εργασίας

« 18ος &  19ος αιώνας στη Γαλλία και την Ελλάδα μέσα από τα γαλλικά του
σήμερα»

(1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ)

1η Δραστηριότητα: (20΄)

Παρακολουθείστε την οπτικοποιημένη παρουσίαση των Εθνικών Ύμνων
Ελλάδας και Γαλλίας στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

http://www.youtube.com/watch?v=93m_-Urnm6s

Ακούστε 2 φορές το Γαλλικό εθνικό Ύμνο και προσπαθήστε να αναπαράγετε
τις 2 πρώτες στροφές του συμπληρώνοντας τα κενά στο κείμενο που
ακολουθεί. Τέλος, ανταλλάξτε το φύλλο εργασίας με το διπλανό σας και
διορθώστε το δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους υπότιτλους.

…………… enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrive ! Contre nous de la
tyrannie, l’étendard sanglant est levé !……..   ….. dans les campagnes, mugir
ces féroces soldats ! Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos
campagnes.

Aux armes citoyens! …….. vos bataillons ! ……..., …… qu’ un sang impur
abreuve nos sillons !

2η Δραστηριότητα: (περίπου 20΄)

Επισκεφθείτε τους 2 προτεινόμενους ιστότοπους:

http://el.wikipedia.org/wiki/Η_Μασσαλιώτιδα

http://www.krokeai.c..._National_Anthem.htm και στη συνέχεια απολαύστε στο
βιντεοπροβολέα τον αγαπημένο σας τραγουδιστή … Σάκη Ρουβά!!!

http://www.youtube.com/watch?v=8ytDDpD5sRU

3η Δραστηριότητα: Devoirs

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
http://www.youtube.com/watch?v=93m_-Urnm6s
http://el.wikipedia.org/wiki/%C7_%CC%E1%F3%F3%E1%EB%E9%FE%F4%E9%E4%E1
http://www.krokeai.c..._national_anthem.htm/
http://www.youtube.com/watch?v=8ytDDpD5sRU


Α) Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας στην Ιστορία και την  Κοινωνική και Πολιτική
Αγωγή, αναζητήστε τις επιρροές του Γαλλικού Διαφωτισμού στο ισχύον
Ελληνικό Σύνταγμα. Στο επόμενό μας μάθημα, θα συζητήσουμε … στα
ελληνικά!!!

Β) Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις καθώς και στο λεξιλόγιο που θα
αναζητήσετε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, επιλέξτε vrai ou faux. Στο
επόμενο μάθημα, θα έχετε τη δυνατότητα να διορθώστε τις απαντήσεις σας
από τον πίνακα.

VRAIX FAUX

1. La Révolution Française a eu lieu en 1789

2. La Révolution Grecque a eu lieu en 1821

3. Napoléon était espagnol.

4. John Lock a écrit la théorie du Contrat Social

5. L’Encyclopédie est composée de 35 volumes

6. Les aspects pédagogiques de Voltaire se
trouvent a Emile ou De l’Education

7. Le peuple de Paris a pris la Bastille le 15 Aout
1789

8. Les « sans-culottes » appartiennent aux
aristocrates de Paris

9. Adamantios Coraes était contre l’éducation des
Grecs

10. Le Code Napoléonien est jusqu’ au présent la
base du système juridique français

(2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ)

1η Δραστηριότητα: 10λεπτη συζήτηση και διόρθωση του vrai ou faux από τον
πίνακα

2η Δραστηριότητα: (5΄)

Πείτε δυνατά ονόματα Φιλοσόφων / Εκπροσώπων του γαλλικού
Διαφωτισμού!

3η Δραστηριότητα: (6΄)



Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν, βάζοντας τα ρήματα
στον Passé Composé. Στη συνέχεια, διορθώστε ο καθένας την άσκησή του,
βλέποντας τις σωστές απαντήσεις στον πίνακα.

1. La Révolution Grecque…………. (avoir lieu) en 1821.

2. Le Siècle des Lumières………….. (ne pas seulement marquer) la
France du 18e siècle, mais l’Europe toute entière !

3. « La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » ……. (etre
écrite) en 1791.

4. La devise des Représentants du Siècle des Lumières ….. (etre):
Liberté, Egalité, Fraternité.

4η Δραστηριότητα: (6΄)

Συμπληρώστε τις λέξεις που ακολουθούν:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

(προαιρετικά)

επανάσταση

εθνικός

φιλόσοφος

Διαφωτισμός

ελευθερία

ισότητα

αδελφοσύνη

δημοκρατία

σύνταγμα

λαός

5η Δραστηριότητα: (10’)

Αναζητήστε  πληροφορίες για τον Eugène Delacroix, διάσημο γάλλο ζωγράφο
του 19ου αιώνα που εμπνεύστηκε ιδιαιτέρως από την Ελληνική και Γαλλική
Επανάσταση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://el.wikipedia.org/wiki/Ευγένιος_Ντελακρουά

http://el.wikipedia.org/wiki/%C5%F5%E3%DD%ED%E9%EF%F2_%CD%F4%E5%EB%E1%EA%F1%EF%F5%DC


Θα ακολουθήσει συζήτηση

6η Δραστηριότητα: Devoir

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα που ακολουθεί:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%86%CE%B8%CE%BB
%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%
CE%AF%CE%B1_2012%29#.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.
B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B
7.CF.84.CE.B5.CF.82

Και συλλέξτε πληροφορίες στα ελληνικά για την ταινία που «σάρωσε φέτος τα
Oscar!” Πρόκειται για τη διασκευή του λογοτεχνικού έργου του Victor Hugo
“Les Misérables”. Στη συνέχεια , συντάξτε στα γαλλικά σύντομη  επιστολή
προς γαλλόφωνο φίλο-η σας όπου θα παρουσιάζετε την εν λόγω ταινία. (60-
80 mots) /μετά τη διόρθωσή της,  η παρούσα εργασία θα προστεθεί  στο
portfolio σας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έμαθα να…. ΝΑΙ ΟΧΙ
1. Να αναγνωρίζω πολλούς από τους πίνακες του Delacroix
2.  Αποστήθισα κάποιους από τους στίχους του Γαλλικού
Εθνικού
    Ύμνου
3. Να χρησιμοποιώ  με άνεση και σωστά τον Passé Composé
4. Να «αξιολογώ» μια κινηματογραφική ταινία μέσω της
Wikipedia
Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι  δραστηριότητες;
Θεωρείς ότι ανταποκρίθηκες στις απαιτήσεις των
δραστηριοτήτων;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Με βάση τις σημειώσεις που θα κρατώ σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του

σχεδίου μου, με απώτερο στόχο το syllabus μου να συνδεθεί με το ΚΠγ, θα

ακολουθήσω τη Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, θα καταγράφω

τις «αντιδράσεις» των μαθητών μου κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής

πράξης, δηλ. θα αξιολογώ την καινοτομία της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής,

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνοχή της ομάδας , στην παρουσίαση των

απαντήσεων στην ολομέλεια (όχι πάντα από τους ίδιους μαθητές), στα

«προϊόντα» της ομαδικής συνεργασίας. Τέλος, θα δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα

στο χρόνο που θα  απαιτηθεί προκειμένου να εφαρμοστούν τα βήματα, έτσι

http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82


όπως τα έχω σχεδιάσει. (Πιστεύω ακράδαντα πως η αξιολόγηση κάθε

προγράμματος ολοκληρώνεται μόνο όταν αξιοποιούνται τα αποτελέσματά του

με στόχο την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής  διαδικασίας.)

DEVOIR
(από την προηγούμενη διδακτική ώρα)

 Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις καθώς και στο λεξιλόγιο που θα
αναζητήσετε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, επιλέξτε vrai ou faux. Στο
επόμενο μάθημα, θα έχετε τη δυνατότητα να διορθώστε τις απαντήσεις σας
από τον πίνακα.

VRAI FAUX

11.La Révolution Française a eu lieu en 1789

12.La Révolution Grecque a eu lieu en 1821

13.Napoléon était espagnol.

14.John Lock a écrit la théorie du Contrat Social

15.L’Encyclopédie est composée de 35 volumes

16. Les aspects pédagogiques de Voltaire se
trouvent á Emile ou De l’Education

17. Le peuple de Paris a pris la Bastille le 15 Aout
1789

18. Les « sans-culottes » appartiennent aux
aristocrates de Paris

19. Adamantios Coraes était contre l’éducation des
Grecs

20. Le Code Napoléonien est jusqu’ au présent la
base du système juridique français



ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

FICHE D’ACTIVITÉ

1η Δραστηριότητα:

Διορθώστε το devoir της προηγούμενης διδακτικής ώρας από τον πίνακα.

2η Δραστηριότητα:

Παρακολουθείστε την οπτικοποιημένη παρουσίαση του Εθνικού Ύμνου της
Γαλλίας (τις 2 πρώτες στροφές) στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

Ακούστε τις ακόμη μία φορά και προσπαθήστε να τις αναπαράγετε,
συμπληρώνοντας τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί. Τέλος, ανταλλάξτε το
φύλλο εργασίας με το διπλανό σας και διορθώστε το δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στους υπότιτλους.

…………… enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé ! Contre nous de la
tyrannie,

l’étendard sanglant est levé !……..   ….. dans les campagnes, mugir ces
féroces soldats !

Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos campagnes.

Aux armes citoyens! …….. vos bataillons ! ……..., …… qu’ un sang impur
abreuve nos

sillons !

3η Δραστηριότητα:

Απολαύστε στον παρακάτω ιστότοπο τον αγαπημένο σας τραγουδιστή …
Σάκη Ρουβά (!) και σιγοτραγουδήστε μαζί του:

http://www.youtube.com/watch?v=8ytDDpD5sRU

4η Δραστηριότητα: Devoir

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα που ακολουθεί:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%86%CE%B8%CE%BB
%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%
CE%AF%CE%B1_2012%29#.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.
B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B
7.CF.84.CE.B5.CF.82

(Αναζητείστε το παραπάνω λινκ στο μπλογκ των Γαλλικών του σχολείου μας)

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
http://www.youtube.com/watch?v=8ytDDpD5sRU
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CF%E9_%A2%E8%EB%E9%EF%E9_(%F4%E1%E9%ED%DF%E1_2012)%23.CE.92.CF.81.CE.B1.CE.B2.CE.B5.CE.AF.CE.B1_.26_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CF.88.CE.B7.CF.86.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82


Συλλέξτε πληροφορίες στα ελληνικά για την ταινία που «σάρωσε φέτος τα
Oscar!” Πρόκειται για τη διασκευή του λογοτεχνικού έργου του Victor Hugo
“Les Misérables”.

Στη συνέχεια, συντάξτε στα γαλλικά σύντομη  επιστολή προς γαλλόφωνο
φίλο-η σας όπου θα παρουσιάζετε την εν λόγω ταινία. (60-80 mots). Μετά τη
διόρθωσή της,  η παρούσα εργασία θα προστεθεί  στο portfolio σας.





Ρούκη Έφη
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:   Il fera quel temps en France?

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: :   Γαλλικά  Γ΄ Γυμνασίου. Λεξιλόγιο για τις καιρικές
συνθήκες.(Απουσιάζει από το σχολικό εγχειρίδιο)

Διάρκεια:  Δύο διδακτικές ώρες των 45 λεπτών

Διδακτικός Στόχος:

Να είναι ικανός ο μαθητής να αναζητά, να κατανοεί και να δίνει πληροφορίες
σχετικές με τις καιρικές συνθήκες.

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ): Internet,video

Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος Project
(Project Based Learning, Ερευνητική Εργασία):

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

                                          1η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1.1    Ατομική εργασία - Καταιγισμός ιδεών

   Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους πίνακες ζωγραφικής που
υπάρχουν στο φύλλο εργασίας και να σημειώσουν τις σχετικές με τον καιρό
λέξεις ,που τους έρχονται στο μυαλό και οι οποίες είναι ήδη διδαγμένες την
προηγούμενη διδακτική ώρα. Στη συνέχεια οι λέξεις γράφονται στον πίνακα.

Διάρκεια: 5 λεπτά περίπου

Δραστηριότητα 1.2 δυαδική εργασία-Χρήση των ΤΠΕ-εμπέδωση του
λεξιλογίου

Προτρέπουμε τους μαθητές να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα
http://www.bonjourdefrance.com/n11/meteo.html με τη βοήθεια της οποίας θα
κάνουν μια επανάληψη στο λεξιλόγιο. Κατόπιν καλούνται να γράψουν τις
καιρικές συνθήκες  και την εποχή που, κατά τη γνώμη τους, απεικονίζονται
στους πίνακες ζωγραφικής.(Απαραίτητη χρήση βίντεο προβολέα ή έγχρωμων
φωτοτυπιών )

Διάρκεια: 7 λεπτά περίπου

Δραστηριότητα 1.3      Δυαδική εργασία -Διαθεματική προσέγγιση

http://www.bonjourdefrance.com/n11/meteo.html


 Οι μαθητές καλούνται να προτείνουν έναν τίτλο στον κάθε πίνακα. Η
δραστηριότητα αυτή επιτρέπει μια μύηση στην ευρωπαϊκή ζωγραφική. Αφού
ακουστούν οι προτάσεις τους, ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει τους αληθινούς
τίτλους καθώς και τους ζωγράφους.

Διάρκεια: 7 λεπτά περίπου

Δραστηριότητα 2η  Δυαδική-ομαδική εργασία- χρήση αυθεντικού
οπτικοακουστικού υλικού-ετεροαξιολόγηση

Καλούμε τους μαθητές να φανταστούν πως είναι φοιτητές στο Παρίσι και
θέλουν να πληροφορηθούν για τον καιρό στην Κορσική καθώς σχεδιάζουν
ένα ταξίδι στο νησί.  (εσκεμμένη η επιλογή της Κορσικής καθώς   είναι  μια
από τις σχετικά άγνωστες για τους Έλληνες μαθητές περιοχές της
Γαλλίας.)Προβάλλουμε το βίντεο la météo en Corse από τον βίντεο προβολέα
σ’ όλη την ομάδα της τάξης, αποφεύγοντας έτσι τον θόρυβο που θα
προκαλούνταν αν η κάθε δυάδα το παρακολουθούσε από το δικό της Η/Υ.
Ζητάμε από τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Αν χρειαστεί προβάλλουμε το βίντεο για 2η φορά. Στη συνέχεια, οι δυάδες
γίνονται τετράδες, ανταλλάσσουν τα φύλλα εργασίας και διορθώνουν τις
απαντήσεις. Αν υπάρχουν διαφωνίες, ξαναβλέπουν το βίντεο από τον Η/Υ
τους ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα:
http://www.youtube.com/watch?v=Gx9cTqMukc8

Διάρκεια: 10 λεπτά περίπου

Δραστηριότητα 3η    Δυαδική εργασία-καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση-
παιχνίδι ρόλων-διαθεματικό-ετεροαξιολόγηση-παραγωγή προφορικού λόγου-
σύνδεση με την πραγματική ζωή

Κάθε δυάδα καλείται να παίξει ένα παιχνίδι ρόλων: ο Έλληνας φοιτητής στο
Παρίσι, αφού πλοηγηθεί στην προτεινόμενη ιστοσελίδα
http//:france.lachainemeteo.com/meteo-france/ville/previsions-meteo-
strasbourg-5417-0.php   βρίσκει πληροφορίες για τον καιρό που θα κάνει
στο Στρασβούργο την επόμενη μέρα, τις οποίες μεταφέρει   « τηλεφωνικά »
στον φίλο του .Τα ζευγάρια προετοιμάζουν τις παραγωγές τους και τις
παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Οι υπόλοιπες δυάδες χρησιμοποιώντας το
έντυπο αξιολόγησης που τους προτείνουμε, αξιολογούν τις παρουσιάσεις.

Διάρκεια: 15 λεπτά περίπου

                                           2η διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 4η   δυαδική –χρήση αυθεντικού  οπτικού υλικού-
ευαισθητοποίηση-περιέργεια-διαθεματικό

Προβάλλουμε στην ολομέλεια της τάξης  το video clip(χωρίς ήχο),με τη
βοήθεια του βίντεο προβολέα  και ζητάμε από τους μαθητές  α)να κάνουν
υποθέσεις για το θέμα του τραγουδιού και β) να προτείνουν έναν άλλο τίτλο.

http://www.youtube.com/watch?v=Gx9cTqMukc8
http://france.lachainemeteo.com/meteo-france/ville/previsions-meteo-strasbourg-5417-0.php
http://france.lachainemeteo.com/meteo-france/ville/previsions-meteo-strasbourg-5417-0.php


Διάρκεια: 7 λεπτά περίπου

 Δραστηριότητα 5η δυαδική-ομαδική- χρήση αυθεντικού  οπτικοακουστικού
υλικού-προφορική κατανόηση-ευαισθητοποίηση στο θέμα της υπερθέρμανσης
του πλανήτη -ετεροαξιολόγηση

Προβάλλουμε το video clip(με ήχο).Οι μαθητές έχουν μπροστά τους, τους
στίχους του τραγουδιού και εμείς τους προτρέπουμε να συμπληρώσουν τα
κενά με τις λέξεις που λείπουν.(Τους βοηθάμε στην κατανόηση δίνοντάς τους
μια λίστα με τη μετάφραση στα ελληνικά του δύσκολου λεξιλογίου)  Στη
συνέχεια, οι δυάδες γίνονται τετράδες, ανταλλάσσουν τα φύλλα εργασίας και
διορθώνουν τις απαντήσεις. Αν υπάρχουν διαφωνίες, ξαναβλέπουν το βίντεο
κλιπ   από τον Η/Υ τους ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα: http://ma-
tvideo.france2.fr/video/iLyROoaftDgh.html
Τέλος, η κάθε τετράδα εκφράζει τη γνώμη της για το περιεχόμενο του
τραγουδιού .Εδώ ο εκπαιδευτικός  εξηγεί ό,τι δεν κατανοήθηκε.

Διάρκεια: 15 λεπτά περίπου

Δραστηριότητα 6η  Δυαδική-ομαδική χρήση αυθεντικού  οπτικοακουστικού
υλικού- κατανόηση αυθεντικού γραπτού λόγου- ευαισθητοποίηση στο θέμα
της προστασίας του περιβάλλοντος-σύνδεση με την πραγματική ζωή-κριτική
σκέψη-ετεροαξιολόγηση

Λέμε στους μαθητές να ξαναδούν ανά δυάδες το βίντεο κλιπ(είτε με ήχο, είτε
χωρίς) και τους ζητάμε να εστιάσουν την προσοχή τους στους τίτλους
ειδήσεων που περνούν από την οθόνη τους. Στη συνέχεια καλούνται να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  Ο σχολιασμός που απαιτεί η
τελευταία ερώτηση παρουσιάζεται προφορικά από τον εκπρόσωπο της κάθε
δυάδας στην ολομέλεια και δέχεται τα σχόλια των υπολοίπων.  Στο σημείο
αυτό δίνεται η ευκαιρία για συζήτηση στην τάξη του φαινομένου της
υπερθέρμανσης του πλανήτη και των συνεπειών του.

Διάρκεια: 20 λεπτά περίπου

Δραστηριότητα 7η  Ατομική εργασία για το σπίτι-παραγωγή γραπτού λόγου-
κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση- σύνδεση με την πραγματική ζωή-
Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

Οι μαθητές καλούνται και πάλι να  παίξουν ένα ρόλο συνδέοντας έτσι τη
μαθησιακή διαδικασία με τη ζωή τους εκτός σχολείου, όπου η επικοινωνία με
τους φίλους τους μέσω mail ή facebook είναι καθημερινή πρακτική .Στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα υποθέτουν ότι ο correspondant τους ανέλαβε να
γράψει ένα άρθρο για το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις
συνέπειες του και ζητάει τη βοήθειά τους. Οι μαθητές ανταποκρίνονται και του
στέλνουν τις σκέψεις τους σε mail. Για να βοηθηθούν ενθαρρύνονται να
ανατρέξουν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoaftDgh.html
http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoaftDgh.html


http://www.dailymotion.com/video/xo64by_y-yyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyyyy-1880-
2011_news#.UTjmqHnaKSo

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%
CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B
C%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7

http://translate.google.gr/

http://www.dailymotion.com/video/xo64by_y-yyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyyyy-1880-2011_news%23.UTjmqHnaKSo
http://www.dailymotion.com/video/xo64by_y-yyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyyyy-1880-2011_news%23.UTjmqHnaKSo
http://el.wikipedia.org/wiki/%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%E1_%E8%DD%F1%EC%E1%ED%F3%E7
http://el.wikipedia.org/wiki/%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%E1_%E8%DD%F1%EC%E1%ED%F3%E7
http://el.wikipedia.org/wiki/%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%E1_%E8%DD%F1%EC%E1%ED%F3%E7
http://translate.google.gr/


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Il fera quel temps en France?

Δραστηριότητα 1.1

Αφού παρατηρήσετε τους παρακάτω πίνακες, σημειώστε τις λέξεις που σας
έρχονται στο μυαλό, σχετικές με τον καιρό.



Δραστηριότητα 1.2 Σχηματίστε δυάδες.  Ποια εποχή και ποιες καιρικές
συνθήκες απεικονίζονται στον καθένα από τους πίνακες κατά τη γνώμη σας;
Βοηθηθείτε από την πλοήγηση στην ιστοσελίδα:
http://www.bonjourdefrance.com/n11/meteo.html
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………

Δραστηριότητα 1.3   Δώστε ένα τίτλο στον κάθε πίνακα.(δυαδική)

Δραστηριότητα 2 (δυαδική)

Είστε φοιτητές στo Παρίσι και προγραμματίζετε ένα ταξίδι στην Κορσική.
Θέλετε να ξέρετε τι καιρό θα κάνει για να προετοιμαστείτε κατάλληλα.
Παρακολουθήστε το παρακάτω video και κρατήστε σημειώσεις
συμπληρώνοντας τα κενά ή επιλέγοντας το σωστό.
http://www.youtube.com/watch?v=Gx9cTqMukc8
 Στη συνέχεια, σχηματίστε τετράδα με την κοντινή σας δυάδα. Ανταλλάξτε τις
απαντήσεις σας και ελέγξτε κατά πόσο είναι κοινές. Αν διαφωνείτε, ξαναδείτε
το video  και αποφασίστε για το σωστό.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

http://www.bonjourdefrance.com/n11/meteo.html
http://www.youtube.com/watch?v=Gx9cTqMukc8


1. Au milieu de la nuit il y aura des………….. à l’…………….. de l’ île.
2. Demain matin il fera beau.   VRAI   FAUX
3. Demain après-midi il fera…………. Les ……………. seront de plus en plus
larges.
4. La mer ne sera pas calme.   VRAI   FAUX

5. Les températures minimales :Corté : ………. degrés.
                                                  L’île Rousse………….
                                                  Porto Vecchio………….

6. Les températures maximales :Ajaccio…………….. degrés.
                                                   Bonifacio……………..
                                                   San Guiliano…………….

7. Mardi fera a) beau, b)du vent, c)du brouillard
8. Mercredi il y aura des……, le …..sera modéré et les températures
seront de …………à…………. degrés.

Δραστηριότητα 3 (δυαδική)
Ο συμφοιτητής σας ο Alberto σχεδιάζει να επισκεφτεί το Ευρωκοινοβούλιο
στο
Στρασβούργο. Δυστυχώς χάλασε ο Η/Υ του και σας παρακαλεί να του πείτε
τηλεφωνικά  τι καιρό θα κάνει κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Αφού
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http//:france.lachainemeteo.com/meteo-france/ville/
previsions-meteo-strasbourg-5417-0.php
ενημερώστε τον. Η κάθε δυάδα (εσείς -Alberto) παρουσιάζει την παραγωγή
του στην ομάδα της τάξης.
Οδηγίες: Κάτω από το Météo Strasbourg 67000 επιλέξτε την ημέρα την οποία
θέλετε και αναφερθείτε και στις 4 χρονικές περιόδους της ημέρας .

Οι υπόλοιπες δυάδες χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο αξιολόγησης,
αξιολογήστε τις παρουσιάσεις των συμμαθητών σας.

Χρησιμοποίησαν τις  περισσότερες από τις
πληροφορίες του Διαδικτύου.

Ναι Όχι και
τόσο

Όχι

Αναφέρθηκαν και στις 4 χρονικές περιόδους της
ημέρας.

Αναφέρθηκαν στις θερμοκρασίες.

Χρησιμοποίησαν τα ρήματα στο σωστό χρόνο (futur
ou futur proche)



Δραστηριότητα 4 (δυαδική)
Δείτε το video clip  στην παρακάτω ιστοσελίδα και απαντήστε στις ερωτήσεις
που ακολουθούν.
http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoaftDgh.html

1. Quel est, selon vous, le sujet de la chanson?...............................................
  ……………………………………………………………………………………..

2. Quel autre titre vous y donneriez ?.............................................................
………………………………………………………………………………………

 Δραστηριότητα 5 (δυαδική)

Ακούστε το τραγούδι και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν. Στη συνέχεια,
σχηματίστε τετράδα με την κοντινή σας δυάδα. Ανταλλάξτε τις απαντήσεις σας
και ελέγξτε κατά πόσο είναι κοινές. Αν διαφωνείτε, ξαναδείτε το video clip  και
αποφασίστε
για το σωστό.

L'avenir sera chaud

· Artiste : Stéphane Mondino
· Paroles : Mondino

Mr X est enfermé dans son l……………..(1)
Mr H veut s'essayer aux bombes à jeter
Mr Triste noie du bleu au bord d'une marée noire
Mme C rêve de ……….(2) pour sa peau bronzée

Mr Q est sur la toile et parle à des ……………. .(3)
Mr ère au fond des bars pour enivrer le ……………(4)
Mme Z met du …………..(5) dans le verre de Monsieur

Il faut bien tuer le temps..

L'avenir sera ………. (6).
Feu sur les gens et les ………… (7)
………. (8) sur l'éléphant du Bengale
L'………… (9) sera chaud

Mr B capitalise la m………. (10) des poètes
Mr K subit la ………….  (11) et n'a p……… (12) de loyer
Mme aime les b……….. (13) miroirs et l'or de la …………… (14)
Mr gît sur le trottoir en toute intimité

Petit A attend son père qui ne r……………….. (15) pas
Petit F rencontre Q et doit presser le pas
Mr D part au combat et vient d'avoir vingt a……… (16)

http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoaftDgh.html


Il faut bien tuer le temps...

L'avenir s……… (17). chaud
Feu sur l'inconnu du j…………. (18)
Feu les …………… (19) du Bengale
L'avenir sera chaud
L'avenir sera chaud

Je les v………. (20) de ma fenêtre (X5)
L'avenir sera chaud

Explication du vocabulaire difficile

Noyer= πνίγω, κατακλύζω                 Tuer= σκοτώνω

La marée noire= πετρελαιοκηλίδα      Le loyer= το ενοίκιο

Le pas= το βήμα                                  Le trottoir= το πεζοδρόμιο

Errer= περιπλανιέμαι                           Subir= υφίσταμαι

Enivrer= μεθώ κάποιον                        Capitaliser= αποθησαυρίζω

La peau= το δέρμα του σώματος          Git (gésir)= κείτομαι

Bronzé-e= μαυρισμένος (από τον ήλιο)

 Δραστηριότητα 6 (δυαδική)

Ξαναδείτε το video clip  και διαβάστε τους τίτλους ειδήσεων που περνούν από
την οθόνη σας και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Στη συνέχεια,
σχηματίστε τετράδα με την κοντινή σας δυάδα. Ανταλλάξτε τις απαντήσεις σας
και ελέγξτε κατά πόσο είναι κοινές. Αν διαφωνείτε, ξαναδείτε το video clip  και
αποφασίστε για το σωστό. Η απάντηση στην 6η ερώτηση θα διαβαστεί από
τον εκπρόσωπο της κάθε δυάδας στην ολομέλεια.

1. Il s’agit d’un journal télévisé du passé.   VRAI   FAUX

2. Des armes de destruction massive ont été trouvées en Chine. VRAI   FAUX

3. La fédération anarchiste perd sa popularité en France. VRAI   FAUX

4. 35 millions de Français n’ont pas de travail. VRAI   FAUX

5. En Mauritanie, il fait très chaud. VRAI   FAUX



6. Commentez (σχολιάστε) la nouvelle qui concerne l’environnement. (2-3
lignes)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 Δραστηριότητα 7 ( δραστηριότητα για το σπίτι)

Ο φίλος σου ο Juan αρθρογραφεί στην εφημερίδα της Σχολής του. Ανέλαβε
να γράψει ένα άρθρο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις συνέπειες
του φαινομένου στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στη Γη το 2075 και
ζητάει τη βοήθειά σου. Αφού παρακολουθήσεις το video που βρίσκεται στην
παρακάτω διεύθυνση, στείλε στον Juan τις σκέψεις  σου με mail.
http://www.dailymotion.com/video/xo64by_y-yyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyyyy-1880-
2011_news#.UTjmqHnaKSo

Μπορείς να βοηθηθείς αν ανατρέξεις στις παρακάτω ιστοσελίδες:

· http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF
%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF
%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7

· http://translate.google.gr/

http://www.dailymotion.com/video/xo64by_y-yyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyyyy-1880-2011_news%23.UTjmqHnaKSo
http://www.dailymotion.com/video/xo64by_y-yyyyyyyyyyyy-yyy-yyyyyyy-1880-2011_news%23.UTjmqHnaKSo
http://el.wikipedia.org/wiki/%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%E1_%E8%DD%F1%EC%E1%ED%F3%E7
http://el.wikipedia.org/wiki/%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%E1_%E8%DD%F1%EC%E1%ED%F3%E7
http://el.wikipedia.org/wiki/%D0%E1%E3%EA%FC%F3%EC%E9%E1_%E8%DD%F1%EC%E1%ED%F3%E7
http://translate.google.gr/


Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

  ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΚΑΙ
ΤΟΣΟ   ΟΧΙ

Εμπέδωσα το λεξιλόγιο για τον καιρό

Ασκήθηκα στον Μέλλοντα (Futur).

Γνώρισα πίνακες ζωγραφικής.

Γνώρισα ένα γαλλικό τραγούδι κ τον
τραγουδιστή του.

Ενημερώθηκα και προβληματίστηκα για το
φαινόμενο της υπερθέρμανσης του
πλανήτη.

Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι
δραστηριότητες;

Πιστεύεις ότι ανταποκρίθηκες στις
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων;

Τι σου άρεσε περισσότερο;

Πρότεινε κάποια αλλαγή για να βελτιωθεί  το
συγκεκριμένο μάθημα.
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Τζίντζιου Βασιλική
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: Αστερίξ και Κλεοπάτρα

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο:

Γαλλικά  Γυμνασίου

Διδακτικός Στόχος:

Futur Proche

Τάξη: Β’ Ημερησίου Γυμνασίου

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες των 45’

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):

- Διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελίδες:
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait asterix et cleopatre.avi

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_ cleo_sentiments.avi

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110

http://www.jigsawplanet.com

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

Στα πλαίσια της ομαδικής διδασκαλίας και καθώς ο μαθητής είναι στο

επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας, η δυναμική της ομάδας και των σχέσεων

μέσα στην σχολική τάξη, σε συνδυασμό με τον κοινωνικό ρόλο του

εκπαιδευτικού, είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο

περιβάλλον του Νέου Σχολείου και αποτελεί το αποτελεσματικότερο πλαίσιο

για την ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στα

πλαίσια αυτά, σε προηγούμενο μάθημα συντάξαμε και θέσαμε τους όρους του

παρακάτω Κοινωνικού Συμβολαίου το οποίο και υπάρχει αναρτημένο στην

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait%20asterix%20et%20cleopatre.avi
http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110
http://www.jigsawplanet.com/
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τάξη του σχολείου και το οποίο συμφωνούμε να τηρούμε σε κάθε διδακτική

ώρα:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Ζητάμε το λόγο.

2. Έχουμε πάντα μαζί μας το

υλικό μας

3. Είμαστε συνεπείς.

4. Κρατάμε θρανία και τάξη

καθαρά.

5. Αφήνουμε τα κινητά στο

σπίτι.

6. Έχουμε τσίχλα μόνο στο

διάλειμμα

1. Σεβασμός του άλλου.

2. Αποδοχή της

διαφορετικότητας.

3. Συνεργασία & αλληλοβοήθεια

στα πλαίσια της ομάδας.

4. Ειλικρίνεια

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Συμβολαίου και συμφωνία τήρησής του

Διάρκεια: Περίπου 5’

1η Δραστηριότητα- Δυαδική εργασία – Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση -

Καταιγισμός ιδεών

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται πριν την προβολή του

αποσπάσματος της ταινίας χωρίς ήχο. Οι μαθητές προσπαθούν ανά ζεύγη να

προβούν σε υποθέσεις σχετικές με το περιεχόμενο της ταινίας. Η

δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το

πλήθος των πληροφοριών που μπορούν να αντλήσουν από την

εικονογράφηση του κειμένου. Γίνεται καταγραφή στον πίνακα των υποθέσεων

που εκφράζουν οι μαθητές.

Διάρκεια: Περίπου 5’
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1η προβολή του αποσπάσματος της τανίας των RenéGoscinny et Albert
Uderzo avec la collaboration au scenario Pierre Tchernia (1968) Astérix

et Cléopâtre χωρίς ήχο.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait asterix et cleopatre.avi

2η Δραστηριότητα – Δυαδική εργασία

Οι μαθητές χωρίζονται σε δυάδες και καλούνται αφού διαβάσουν τις

ερωτήσεις της 2ης δραστηριότητας, να δουν το απόσπασμα της ταινίας

κινουμένων σχεδίων χωρίς ήχο και να απαντήσουν προφορικά στις

ερωτήσεις. Οι απαντήσεις γράφονται στον πίνακα και γίνεται επαλήθευση των

υποθέσεων που έγιναν κατά τη Δραστηριότητα 1.

Διάρκεια: Περίπου 15’

Προβολή του αποσπάσματος της ταινίας κινουμένων σχεδίων Astérix et
Cléopâtre με ήχο.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait asterix et cleopatre.avi

3η δραστηριότητα – ομαδική εργασία – κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και προσπαθούν να βάλουν στη

σειρά τις φράσεις. Κερδίζει η ομάδα που θα βάλει πρώτη και σε σωστή σειρά

τις φράσεις.

Μπορούν να βοηθηθούν και από τον προτεινόμενο ιστότοπο, όπου θα βρουν

τις δύο σελίδες από το αντίστοιχο κόμικ:

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg

Διάρκεια: Περίπου 10’

4η Δραστηριότητα – ομαδική εργασία

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες (με διαφορετική σύνθεση από αυτή

της προηγούμενης δραστηριότητας) και μέσα από μια διακοπτόμενη προβολή

της ταινίας, στοχευμένη προβολή με την παρακάτω υπερ-σύνδεση

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_ cleo_sentiments.avi

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait%20asterix%20et%20cleopatre.avi
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait%20asterix%20et%20cleopatre.avi
http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
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,προσπαθούν να κατανοήσουν τι νοιώθει ο Numérobis. Στη συνέχεια

συζητούν την αιτία του συναισθήματος και προσπαθούν να βρουν την αιτία.

Παρουσίαση στην ολομέλεια.

Διάρκεια: Περίπου 10’

5η δραστηριότητα – ομαδική εργασία – σύνδεση με τέχνη

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες (με διαφορετική σύνθεση από αυτή

της προηγούμενης δραστηριότητας) και παρατηρούν εικόνες της Κλεοπάτρας.

Καλούνται να «χτίσουν» το πορτρέτο της και να εκφράσουν τις σκέψεις που

τους προκαλεί για την αιγυπτιακή κοινωνία η απειλή της Κλεοπάτρας.

Γίνεται παρουσίαση στην ολομέλεια.

Διάρκεια: Περίπου 15’

6η δραστηριότητα – ομαδική εργασία – χρήση των ΤΠΕ – σύνδεση με άλλη

μορφή τέχνης -δημιουργικότητα

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες (με διαφορετική σύνθεση από αυτή

της προηγούμενης δραστηριότητας) και καλούνται να επισκεφτούν τον

παρακάτω σύνδεσμο

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110 .

Αφού φτιάξουν το παζλ  συμπληρώνουν τον πίνακα της δραστηριότητας 6 στο

φύλλο εργασίας .

Παρουσίαση στην ολομέλεια και επαλήθευση των απαντήσεων.

Καλούνται επίσης στο σπίτι, να χρησιμοποιήσουν το παρακάτω διαδικτυακό

εργαλείο για τη δημιουργία του δικού τους puzzle με θέμα τους ήρωες της

ταινίας κινουμένων σχεδίων Astérix et Cléopâtre, το οποίο θα

παρουσιάσουν στο επόμενο και σε δυάδες θα προσπαθήσουν ο ένας να κάνει

το puzzle του άλλου.

Διάρκεια: Περίπου 10’

7η δραστηριότητα – ομαδική εργασία – φωνολογική ικανότητα -

δραματοποίηση

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110
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Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες (με διαφορετική σύνθεση από αυτή

της προηγούμενης δραστηριότητας) και μετά από μια στοχευμένη προβολή με

την παρακάτω υπερ-σύνδεση http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_

cleo_sentiments.avi , μοιράζουν ρόλους και δραματοποιούν τη σκηνή. Στο

τέλος ψηφίζουν την ομάδα που τους άρεσε περισσότερο και ανακηρύσσουν

τη νικήτρια ομάδα.

Διάρκεια: Περίπου 10’

8η δραστηριότητα – δυαδική εργασία – απομόνωση πληροφοριών σε

πολυτροπικό κείμενο (γραμματικό φαινόμενο F. Proche)

 Oι μαθητές ανατρέχουν στην transcription (16) και μελετούν το σχηματισμό

του χρόνου του ρήματος (F. Proche). Γράφουμε το σχηματισμό στον πίνακα.

Στη συνέχεια καλούνται να  τον χρησιμοποιήσουν, σχηματίζοντας προτάσεις

για τα σχέδιά τους μετά το τέλος του μαθήματος.  Π.χ.  Je  vais  manger  mon

plat préféré.

Διάρκεια: Περίπου 10’

Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν:
Δραστηριότητα 1: Κοιτάξτε το εξώφυλλο του dvd, την αφίσα της ταινίας
κινουμένων σχεδίων. Τους γνωρίζετε; Ποιο είναι το θέμα κατά τη γνώμη σας;
Που πιστεύετε ότι διαδραματίζεται η ιστορία; Έχετε ήδη δει την ταινία
κινουμένων σχεδίων; Και την ταινία;

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
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…………………………………………………………………………………………

……………................…………………………………………………………………

………………………………………………

Δραστηριότητα 2:

Ακούστε το απόσπασμα χωρίς ήχο και απαντήστε προφορικά στις ερωτήσεις:

1. Combien de personnes y a-t-il ?

2. Où sont-ils ?

3. On est en quelle saison ?

4. Que fait-il, Obélix, quand entrent dans la chambre les deux

messieurs ?

5. Le petit monsieur est content de rencontrer le vieux monsieur?

Δραστηριότητα 3:

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω υπερ-συνδέσεις και προσπαθήστε να βάλετε σε

σωστή σειρά τις παρακάτω φράσεις.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg

□  Par Osiris ! Vous dites vrai ?

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg
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□  Cléopâtre va me jeter aux crocodiles!!!

□  Nous aussi par Toutatis! Nous aussi par Toutatis!

□  Pa-no-ra-mix !

□  Ca se mange les crocodiles, Astérix?

Δραστηριότητα 4:

Παρακολουθείστε το συγκεκριμένο σημείο του αποσπάσματος

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_ cleo_sentiments.avi και

συμπληρώστε:

§ Ο Numérobis, καθώς διηγείται το σκοπό της επίσκεψής του, είναι :

□ triste

□ désespéré

□ content

□ heureux

§ Pourquoi ?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………

Δραστηριότητα 5:

«Je dois construire un palais pour César, dans un délai des 3 mois. Faute de quoi, Cléopâtre

va me jeter aux crocodiles !!! »  Κοιτάξτε τα παρακάτω πορτρέτα και περιγράψτε την

Κλεοπάτρα. Τι σκέφτεστε για την απειλή της Κλεοπάτρας προς τον Numérobis;

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………….……

Δραστηριότητα 6:

Επισκεφτείτε  τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110

 και αφού φτιάξετε το παζλ, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110
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Συγγραφείς
του κόμικ

Τίτλος
Εκδοτικός

οίκος

Αριθμός ηρώων

που
εμφανίζονται

στο εξώφυλλο

Συλλογή

στην
οποία

ανήκει το
τεύχος

1.

2.

 Στο σπίτι, να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω διαδικτυακό εργαλείο

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F

 για τη δημιουργία του δικού σας puzzle με θέμα τους ήρωες της ταινίας

κινουμένων σχεδίων Astérix et Cléopâtre, το οποίο θα παρουσιάσετε στο

επόμενο μάθημα.

Δραστηριότητα 7:

Παρακολουθήστε το παρακάτω απόσπασμα:

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_ cleo_sentiments.avi .

 Μοιράστε ρόλους και δραματοποιείστε ενώπιον της ολομέλειας τη σκηνή.

Δραστηριότητα 8 :

Ανατρέξτε στην transcription (16) και μελετήστε το σχηματισμό του χρόνου

του ρήματος (F. Proche). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον, σχηματίζοντας

προφορικά προτάσεις για τα σχέδιά σας, μετά το τέλος του μαθήματος. Π.χ.

Je vais manger mon plat préféré.

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

Αναφορά μετά από την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος στη Β’ τάξη
του Γυμνασίου Σκουτάρεως

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=/
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
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J’ai appliqué cette fiche de travail, au collège public de Skoutari, à cinq Km au

sud-ouest de Serrès, chez les élèves de la deuxième classe et de leur

enseignante du FLE.  L’extrait du film Astérix et Cléopâtre choisi, leur était

familier, comme la plupart d’entre eux, connaissaient déjà ce film.

N’ayant pas des difficultés particulières, ils ont participé aux cours en réalisant

les activités comprises dans leur fiche de travail :

Tableau 11: Attitude des élèves du collège de Skoutari face aux activités
réalisées.

LES ACTIVITÉS ÉTAIENT:
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FACILES DIFFICILES INTÉRESSANTES ENNUYEUSES

Onze (11) élèves sur quinze (15), c’est-à-dire un pourcentage 73% des

élèves se sont exprimés plus aisément à l’aide du document vidéo dessins

animés comme support didactique (Tableau 12), ce qui est indicatif de

l’efficacité de ce genre-là à la production orale. Des affirmations des élèves

comme les suivantes sont des indicateurs positifs de notre projet didactique :

Je me suis exprimé(e) plus aisément à l’aide des dessins animés « grâce aux

images »,  «parce que ce processus est original et c’est la première fois que

j’y participe », « parce qu’on a appris à utiliser des mots  inconnus », «  parce

qu’a l’aide des professeurs, je me suis senti (e) plus sûr (e) de moi», « parce

qu’ à l’ aide des professeurs et du film, je me suis senti (e)  plus sûr (e)  de

moi et j’ ai réalisé que je peux parler en français », «parce que j’ ai écouté la

prononciation des héros et j’ ai essayé de l’ imiter », «parce que il n’ y avait

pas de notation » :
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Tableau 12: Aisance d’expression orale au cours du FLE des élèves du
collège de Skoutari à l’aide des dessins animés.
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OUI NON

T'ES-TU EXPRIMÉ(E) PLUS AISÉMENT?

     Les commentaires des apprenants du groupe en question, faits à la fin des

cours réalisés  étaient-ils aussi positifs : «  Ils étaient très intéressants », «Ils

étaient très bons », «Tout était parfait ! ».

    Quoique les élèves suivaient un programme d’enseignement adapté et

cohérent en choisissant le matériel didactique, les dessins animés n’étaient

jamais utilisés par leur professeur en classe. Son impression, avant le cours,

que leur utilisation  rendrait le cours plus réussi, a été confirmée après le

cours et elle a souligné que « La participation des élèves était très vivante.

L’utilisation des dessins animés a attiré l’intérêt des élèves sur l’apprentissage

de la langue étrangère. » Les dessins animés ont modifié le comportement et

les attitudes des enfants, ils les ont rendus plus autonomes, plus motivés,

plus attentifs, le cours plus animé et la prise de parole plus facilitée.

     «Les élèves s’intéressent vraiment aux dessins animés et j’aimerais bien

les intégrer dans le programme d’enseignement. À l’occasion de cette

enquête, j’ai eu un indice de leur efficacité à la compréhension et la

production orales et je voudrais les utiliser moi - aussi à d’objectifs divers

aussi. » a remarqué le professeur.
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ANNEXES

1. Transcription Astérix et  Cléopâtre  (8 :20 – 9 :55)

(Numérobis, l’architecte de Cléopâtre, arrive au village gaulois, couvert

d’une couverture.  Automatix coupe des bûches avec la main qu’il acère de

temps en temps.)

1. Numérobis (dorénavant N.) : Le druide Panoramix, je vous prie.

2. Automatix  (Il montre un arbre avec le doigt.) : Il y a un arbre. Il

3.  recueille des guis.

4.  N. : Pa – no – ra – mix !

5. Panoramix (dorénavant P.): Ouie ! (Il descend de l’arbre. Quand il

6.  regarde Numérobis, il lève les mains à ses côtes.) Oh ! Quelle bonne

7.  surprise !

8.  N. (Il fait la révérence devant Panoramix.) : Je suis mon cher a –mi,

9.  très heu-reux de te voir !

10.  P. (à Automatix) : C’est un Alexandrin.

(Obélix, à  l’aide d’ Astérix, prépare un sandwich à un sanglier et il

commence à le manger.)

11.  P. (Il entre avec Numérobis. Il montre Numérobis) : Je vous présente

12.  mon ami Numérobis, un architecte d’Alexandrie !

13.  N. (En chauffant les mains devant la cheminée, puis, il lève les mains

14.  vers ses cotes et il dit  à Panoramix) : Je dois construire un palais

15.  pour César, dans un délai des trois mois. Faute de quoi, (en

16.  sanglotant) Cléopâtre va me jeter aux crocodiles !!!

17. Obélix (dorénavant O.) (à Astérix) : Ça se mange, les crocodiles,

18.  Astérix?

19. Astérix  (dorénavant A.) : Chut ! Obélix !

20.  N. (En sanglotant, il va vers Panoramix et il l’embrasse) : Et si tu ne

21.  m’aides pas, je ne réussirai pas. Bouhouhou !

22. P. (En frappant doucement l’épaule de Numérobis) : Calme-toi,

23.  Numérobis. Je vais t’accompagner en Egypte !

24.O.et A.(Obélix et Astérix se lèvent de la table et ils dansent de joie) :

25.  Nous aussi, par Toutatis ! Nous aussi, par Toutatis !
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(Indéfix, le chien d’Obélix, aboie)

26. N. : Par Osiris ! Vous dites vrai ?

27. O. (En embrassant Indéfix) : Nous allons faire un bon voyage,

28.  Indéfix.

29. A. (Fâché, il croise les mains) : Tu ne vas pas l’emmener avec

30.  nous !

31. O. (Fâché) : Pourquoi pas, Monsieur Astérix ?

32. A. (Il lève les mains en haut) : Parce qu’il est tout petit, pour un si

33.  long voyage, Monsieur Obélix ! (En montrant  avec la main gauche,

34.  fâché, vers Obélix)  Et maintenant, va faire tes bagages ! (Il part)

2. Φύλλο εργασίες -Λύσεις
Δραστηριότητα 1: Κοιτάξτε το εξώφυλλο του dvd, την αφίσα της ταινίας
κινουμένων σχεδίων. Τους γνωρίζετε; Ποιο είναι το θέμα κατά τη γνώμη σας;
Που πιστεύετε ότι διαδραματίζεται η ιστορία; Έχετε ήδη δει την ταινία
κινουμένων σχεδίων; Και την ταινία;

……………………………………………………………………………………
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Δραστηριότητα 2:

Ακούστε το απόσπασμα χωρίς ήχο και απαντήστε προφορικά στις ερωτήσεις:
6. Combien de personnes y a-t-il ? cinq personnes

7. Où sont-ils ? à un village français / à un village gaulois

8. On est en quelle saison ? en hiver

9. Que fait-il, Obélix, quand entrent dans la chambre les deux

messieurs ? Il prépare, à l’aide d’Astérix, un sandwich à un sanglier.

10. Le petit monsieur est content de rencontrer le vieux monsieur? Oui, il

l’est beaucoup.

Δραστηριότητα 3:

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω υπερ-συνδέσεις και προσπαθήστε να βάλετε σε

σωστή σειρά τις παρακάτω φράσεις.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg
5 □  Par Osiris ! Vous dites vrai ?

2 □  Cléopâtre va me jeter aux crocodiles!!!

4 □  Nous aussi par Toutatis! Nous aussi par Toutatis!

1 □  Pa-no-ra-mix !

3 □  Ça se mange les crocodiles, Astérix?

http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/bd2.jpg
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Δραστηριότητα 4:

Παρακολουθείστε το συγκεκριμένο σημείο του αποσπάσματος

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_ cleo_sentiments.avi και

συμπληρώστε:

§ Ο Numérobis, καθώς διηγείται το σκοπό της επίσκεψής του, είναι :

□ triste

□ désespéré
                                                □ content

□ heureux

§ Pourquoi ?

Parce qu’il doit construire un palais dans un délai des trois
mois. Comme cela était impossible à l’époque, il est
désespéré, parce que, s’il n’y réussit pas, Cléopâtre va le
jeter aux crocodiles. Seuls les gaulois, à l’aide de la potion
magique, peuvent l’aider, c’est pourquoi il a voyagé
d’Egypte.

Δραστηριότητα 5:

«Je dois construire un palais pour César, dans un délai des 3 mois. Faute de

quoi, Cléopâtre va me jeter aux crocodiles !!! »  Κοιτάξτε τα παρακάτω

πορτρέτα και περιγράψτε την Κλεοπάτρα. Τι σκέφτεστε για την απειλή της

Κλεοπάτρας προς τον Numérobis;

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
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Σύνολο της τάξης –Εισαγωγή στην ενότητα/ευαισθητοποίηση –αναμονή-
περιέργεια.

Cléopâtre, la Reine des reines, avait un grand pouvoir sur le peuple égyptien. A
l’époque, les punitions, comme les crocodiles, étaient banales. Il n’y avait pas
de justice, ni la démocratie et les ordres, tout comme le pouvoir des rois et des
reines étaient incontrôlables.

Δραστηριότητα 6:

Επισκεφτείτε  τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110

 και αφού φτιάξετε το παζλ, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2a1037629110
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Συγγραφείς
του κόμικ

Τίτλος Εκδοτικός
οίκος

Αριθμός ηρώων

που
εμφανίζονται

στο εξώφυλλο

Συλλογή στην

οποία ανήκει το
τεύχος

1.René

Goscinny

2.Albert

Uderzo

Asterix et

Cleopatre
Hachette 5

La grande

collection

 Στο σπίτι, να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω διαδικτυακό εργαλείο

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F

 για τη δημιουργία του δικού σας puzzle με θέμα τους ήρωες της ταινίας

κινουμένων σχεδίων Astérix et Cléopâtre, το οποίο θα παρουσιάσετε στο

επόμενο μάθημα.

Δραστηριότητα 7:

Παρακολουθήστε το παρακάτω απόσπασμα:

http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_ cleo_sentiments.avi .

 Μοιράστε ρόλους και δραματοποιείστε ενώπιον της ολομέλειας τη σκηνή.

Δραστηριότητα 8 :

Ανατρέξτε στην transcription (16) και μελετήστε το σχηματισμό του χρόνου

του ρήματος (F. Proche). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον, σχηματίζοντας

προφορικά προτάσεις για τα σχέδιά σας, μετά το τέλος του μαθήματος. Π.χ.

Je vais manger mon plat préféré.

v Je vais regarder la télé.

v Je vais prendre une douche.

v Je vais jouer avec mes copains.

v Je vais faire mes devoirs.

v Je vais me promener.

v Je vais jouer de la guitare.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=/
http://users.sch.gr/vassotzintziou/extrait_ast_%20cleo_sentiments.avi
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Εισαγγελέως Ιωάννα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

 la fête de Noël

Γιορτές Πολιτισμός ,Ήθη και Έθιμα

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλικά Γ΄ Γυμνασίου

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών

Διδακτικός Στόχος:ο μαθητής να είναι ικανός :

να κατανοεί τον προφορικό λόγο

 να κατανοεί αυθεντικό κείμενο  να παράγει γραπτό λόγo

Έγινε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ):
Χρησιμοποιήθηκε το Internet

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):
1η διδακτική ώρα

1η δραστηριότητα

Ζητείται από τους μαθητές να κοιτάξουν την φωτογραφία του Αι Βασίλη
και να δώσουν μια περιγραφή της εικόνας (du personage,lieu, saison et
ce qu’il fait).Τέλος να δοθεί ένας τίτλος.

Διάρκεια 10λεπτά

2η  δραστηριότητα

Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν το κείμενο και να
υπογραμμίσουν τις διαφορές ανάμεσα στο   Saint Nicola et Père Noël
.Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές ποιος είναι ο Saint Nicola και αν
γνωρίζουν σε ποιες χώρες πιστεύουν στο Αι Βασίλη και με ποιο όνομα
εμφανίζεται. Ποιά είναι τα έθιμα για αυτή τη γιορτή στην Ελλάδα και στη
Γαλλία.

Διάρκεια 15 λεπτά

3η Δραστηριότητα

Όταν ακούνε την λέξη Noël τι τους έρχεται στο νου. Σκοπός αυτής της
δραστηριότητας είναι το vocabulaire sur Noël

Διάρκεια 5 λεπτά



234

4η δραστηριότητα –ομαδική εργασία

Οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν ένα δώρο για τους μικρούς αδελφούς και
να αιτιολογήσου για ποιο λόγο το διάλεξαν. Διάρκεια 5 λεπτά

5η δραστηριότητα-ομαδική εργασία

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν σε ομάδες μια ευχητήρια κάρτα σ ’ένα φίλο
που κατοικεί στο Παρίσι ,μπορούν να διαλέξουν από τις προτεινόμενες κάρτες
ή από τις ιστοσελίδες που δίνονται ή ακόμα να ζωγραφίσουν  οι ίδιοι Δίνονται
εδώ κάποιες εκφράσεις προκειμένου να βοηθηθούν στην αναπαραγωγή του
λόγου .

Διάρκεια 15 λεπτά

Φύλλα Εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν:
2η διδακτική ώρα

1η δραστηριότητα –Εκπαιδευτική μέσα από την μουσική –δυαδική εργασία

Οι μαθητές θα ακούσουν une chanson de Noël “le petit sapin” από ένα μεγάλο
τραγουδιστή της περασμένης δεκαετίας , του Tino Rossi.

α.  Οι μαθητές ακούνε μια πρώτη φορά το τραγούδι χωρίς να έχουν το
κείμενο μπροστά τους .Τους  ρωτάμε αν είδη γνωρίζουν αυτό το τραγούδι
και αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά .

β.  Οι μαθητές ακούν μια δεύτερη φορά το τραγούδι αφού τους έχουν
μοιραστεί το ρεφρέν  του τραγουδιού καλούνται να συμπληρώσουν τα
κενά με τις σωστές λέξεις.

Διάρκεια 15 λεπτά

2η δραστηριότητα – ομαδική εργασία

Ζητείται να δοθεί μια λεζάντα σε κάθε εικόνα που έχει σχέση με τα Χριστούγεννα

Διάρκεια 5 λεπτά

3η δραστηριότητα- ομαδική

Να δημιουργήσουν ένα κρυπτόλεξο  με τις λέξεις που έμαθαν

Διάρκεια 10 λεπτά

4η δραστηριότητα

Να διαλέξουν το σωστό επίθετο χρωμάτων συμφώνα με τις λέξεις που
ακολουθούν

Διάρκεια 5 λεπτά
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 Φύλλα Εργασίας

Séance 1

Activité 1

Regardez la photos ci-dessus .

a.Quel est le sujet ?donnez un titre

b. decrivez l’image

Activité 2:Lisez le texte suivant et a) soulignez les différences entre le Père
Noël et le Saint Nikola

b) Quel pays croient au Père Noël et avec quel nom apparaît ?

C'est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël.

On retrouve dans la représentation du Père Noël tout ce qui faisait la
symbolique du personnage de Saint Nicolas : la longue barbe blanche, la

mitre qui est devenu un bonnet de fourrure, le grand manteau rouge. Il
voyage dans un traîneau tiré par des rênes, Saint Nicolas voyageait sur le

dos d'un âne. Pour cette raison, dans certaines régions de France, les enfants
déposent sous le sapin de Noël, un verre de vin pour le Père Noël et une

carotte pour son âne.
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Chaque région de France lui donna un nom différent :
le Père Noël est appelé " Chalande " en Savoie,

" Père janvier " en Bourgogne et dans le Nivernais,
" Olentzaro " dans le pays basque ou encore

" Barbassionné " en Normandie.

http://www.joyeux-noel.com/perenoel.html

Activité 3 : Quand vous écoutez   les mots « Noël » quels sont les mots qui
vous reviennent à l’esprit ?

Activité 4 :C’est Noël et vous voulez faire un cadeau à votre petit(e)  frère
/sœur .En groupe vous choisissez un cadeau .Justifiez pourquoi vous avez

choisi ce cadeaux en utilisant le mot parce que

Voici quelques cadeaux que les petites filles  préfèrent

1. Le landau rouge Corolle

2. Mallette Epicerie Moulin roty

3. Valisette couture Moulin Roty

4. Kit poupée Melle Fifi

5. Agenda secret électronique kidis Secrets

6. La maison de fées (Une maison champignon qui soulève son toit
comme par magie pour offrir une superbe terrasse, où l’on s’installe sur

un joli petit mobilier pour prendre le thé en compagnie de nos amies
les fées)

Pour d’autres cadeaux visite le site web

http://noel.momes.net/cadeaux-de-noel/2010/cadeaux-de-noel-fille

Voici quelques cadeaux que les petits  garçons  préfèrent

1. Lego Toy Story – Le train du Far West

2. Garage en bois Janod

3. Le bateau manivelle ( a monter soi –même)

4. Guitare  Wowee Paper Jamz

5. Tapis Route

6. Les p’tits  bricoleur

http://www.joyeux-noel.com/perenoel.html
http://noel.momes.net/cadeaux-de-noel/2010/cadeaux-de-noel-fille
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Pour d’autres cadeaux visite le site web

http://noel.momes.net/cadeaux-de-noel/cadeaux-de-noel-garcon/

Activité  5: Votre ami (e) habite à Paris, vous voulez lui envoyer une carte de
Noël, avec des vœux. En groupe vous  écrivez votre carte. Vous pouvez

choisir parmi les cartes suivantes, vous pouvez chercher d’autres sur le site
dessous ou vous  pouvez dessinez

http://www.tibooparc.com/noel/cartes-noel.htm

http://noel.momes.net/cadeaux-de-noel/cadeaux-de-noel-garcon/
http://www.tibooparc.com/noel/cartes-noel.htm
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http://www.coolgrafik.com/carte_virtuelle/carte_virtuelle

http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/train/default.htm

Quelques expressions pour commencer votre carte

Mon/ma cher(e) ami (e), cher(e) ami (e), ma chère Dominique/Jean, mon/ma
bien cher(e) ami/e

Quelques  vœux de Noël

Joyeux Noël! Mon amie, mon ami

Je te souhaite un agréable Noël,

Que ce Noël soit le plus beau

Séance 2

Activité 1 :a) vous allez écoutez la chanson « le petit sapin » par Tino
Rossi

Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure

Quand par l'hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts

Tu gardes ta parure

Toi que Noël planta chez nous
Au saint Anniversaire

Joli sapin, comme ils sont doux,
Et tes bonbons, et tes joujoux
Toi que Noël planta chez nous

Tu répands la lumière.

Mon beau sapin tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage

De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix.

Mon beau sapin tes verts sommets
M'offrent la douce image.

Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta parure

Et quand la neige blanchit tes traits
Que ta verdure disparaît

Mon beau sapin, roi des forêts
Tu brilles dans l'Azur.

http://www.coolgrafik.com/carte_virtuelle/carte_virtuelle
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/train/default.htm
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http://www.dailymotion.com/video/x7jy02_mon-beau-sapin-tino-
rossi_travel

b) Deuxième écoute de la chanson du « petit sapin ». Vous  complétez
avec les mots convenables

aimais, aime, chez, Des, de,  Des, Joli, l’, la, la, nous, tes, tu, Toi  ,tes, toi,
sont , Verts,

Mon  beau sapin, roi…………… forêts, que j'…………. ta verdure!

Quand, par………… hiver, bois et guérets sont dépouillés............... leurs
attraits

mon beau sapin, roi………….. forêts,………….. gardes ta parure.

……………… que Noël planta…………… nous au saint anniversaire!

……………. sapin, comme ils……………… doux et tes bonbons et

………. .joujoux!,

………… que Noël planta chez……………. tout brillant…………lumière.

Mon beau sapin,……………… verts sommets et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment…………….. de la constance et de la paix, j

Mon beau sapin, tes…………… sommets m'offrent…………….. douce image.

Activité 2 : Donnez une légende à chacune de ces images de Noël.
Aidez-vous de la liste suivante :

Un calendrier de
l’Avent

Une crèche
Une couronne de

l’Avent

Une guirlande Une boule de Noël Un santon

Le houx Des cadeaux (n. m.) Des truffes (n. f.)

http://www.dailymotion.com/video/x7jy02_mon-beau-sapin-tino-rossi_travel
http://www.dailymotion.com/video/x7jy02_mon-beau-sapin-tino-rossi_travel
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http://www.cle.fr/centre_linguistique-fr-idm-105-n-Exercices-idh-82.html

Activité 3

κρυπτόλεξο mots caches

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker

http://www.cle.fr/centre_linguistique-fr-idm-105-n-Exercices-idh-82.html
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
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U U Q D N X D K R

P A D U N U S E C

L O E I B A S D A

I Ë T N N E E E B

U U O H I D N D Û

L Y O N U A E V C

Q U O T U C R N H

X X S A P I N T E

C Y T G E R È P A

BÛCHE CADEAUX DINDE
HOUX LUTIN NOËL
PÈRE SAPIN TRAINEAU

Activité  4 :Choisissez l'adjectif correct

1. une robe………………. (vert verte vertes verts )

2. des chemises …………. (orange oranges orangees orangee )

3. une porte ………………. (marronne marrons marron marronnes)

4. une lumière……………… (blanc blancs blanche blanches)

5. une fumée……………….. (gris grise grises )

6. un ciel …………………..  (rouge rouges)

7. des lunettes……………… (noir noire noirs noires)

8. des yeux …………………  (bleu  bleue bleus bleues)

9. des nuages ……………… (violet violette violets violettes)

10. des étoiles ………………    (blanc blancs blanche blanches)

http://peinturefle.free.fr/lexique/excouleur.htm

http://peinturefle.free.fr/lexique/excouleur.htm
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 Υλικοτεχνική Υποδομή

1. φωτοτυπίες φύλλων εργασίας

2. υπολογιστής με εξωτερικά ηχεία, project

3. σύνδεση στο διαδίκτυο για πλοήγηση στις σελίδες που περιέχονται στην

περιγραφή και σε κάποιες ασκήσεις

4. you tube για το τραγούδι του Tino Rossi

Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρακτικής

ΑΞΑΑ
ΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1. Σου άρεσε το μάθημα ;

  Δικαιολόγησε  την άποψη σου με λίγα λόγια

2. Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες ;

3. Σου άρεσαν οι δραστηριότητες στις οποίες έπρεπε να συνεργαστείς

με τους συμμαθητές σου ;

4. Τι σε δυσκόλεψε;

5. Τι έμαθες τώρα που τελείωσε το μάθημα;

6. Τι μπορείς να κάνεις με τις γνώσεις που απέκτησες;
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Κατσικά Ευμορφία

Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας: Ο Μικρός Πρίγκιπας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ –ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Γνωστικό /ά αντικείμενο/α του σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας:

Γαλλικά Γ΄ Γυμνασίου

Σύνδεση με Ενότητα Σχολικού Εγχειριδίου

Ενότητα 2

Επίπεδο γλωσσομάθειας

Α2

Δυνατή σύνδεση με άλλα μαθήματα (διαθεματικότητα)

Πληροφορική, Τεχνολογία, Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία,
Περιβαλλοντολογική  εκπ/ση

Σκοπός  &Στόχοι του σεναρίου –σχεδίου διδασκαλίας

Γενικός Σκοπός

Να είναι ικανός ο μαθητής να αναγνωρίζει και να διαβάζει ένα λογοτεχνικό
κείμενο.

Να εξοικειωθεί με τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων ως σημείο αναφοράς για
τη παραγωγή δραστηριοτήτων στη καθημερινότητά του (αγορές μέσω
διαδικτύου και ζωντανά, δημιουργία αφίσας )

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία

Γενικές γνώσεις ,στάσεις ,αντιλήψεις ικανότητες

-να εξοικειωθεί με την ανάγνωση ενός αυθεντικού λογοτεχνικού κειμένου στη
ξένη γλώσσα

-να έρθει σε επαφή  με την λογοτεχνία ως μορφή έκφρασης

-να γνωρίσει το έργο σημαντικών γάλλων συγγραφέων

-να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης
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-να οικοδομήσει τη γνώση με τρόπο διερευνητικό μέσω αναζήτησης στο
διαδίκτυο

-να μάθει ενεργώντας

-να μάθει να αξιολογεί και να αξιολογείται

-Γλωσσικές –επικοινωνιακές ικανότητες

Να μπορεί ο μαθητήςνα:

-να αναζητά και να απομονώνει πληροφορίες μέσα από ένα λογοτεχνικό
κείμενο

-να χρησιμοποιεί τους χρόνους που απαιτούνται στην αφήγηση/λογοτεχνικό
κείμενο (Imparfait,Passe Compose )

-να αναζητάει και να απομονώνει πληροφορίες σε διαδικτυακές πηγές

-να κατανοεί και να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο που απαιτείται για αγορές μέσω
διαδικτύου (panier,valider vos achats…)

-να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες και λεξιλόγιο  για τη
δημιουργία αφίσας

-τις κατάλληλες γλωσσικές δομές για να κάνει αγορές σε μαγαζί

-Κοινωνιολογική δεξιότητα

Να μπορεί ο μαθητής να:

-χρησιμοποιεί το διαδίκτυο  για αγορές

-αυτονομηθεί  στην αναζήτηση  πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω της
κατευθυνόμενης ιστοεξερεύνησης

Σημειώστε αν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των
Τεχνολογιών της πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 Προτεινόμενη  Εκπαιδευτική Μέθοδος

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Καταιγισμός  Ιδεών

Ομαδική –Δυαδική Εργασία

Εκτιμώμενη διάρκεια

 2 διδακτικές ώρες 45΄
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΣΚΑΛΙΑΣ

Γενική Περιγραφή

Activite 1a:Ομαδική εργασία-Καταιγισμός ιδεών.

 Οι μαθητές βλέπουν 2,30’  του video  και απαντούν στις ερωτήσεις με την
μορφή καταιγισμού ιδεών, έτσι συμμετέχουν όλοι χρησιμοποιώντας τις
προηγούμενες γνώσεις τους  .

Activite  1b: Εδώ παρακινούνται οι μαθητές να ανατρέξουν στo διαδίκτυο για
να απαντήσουν στις υπόλοιπες  ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις χρησιμοποιούμε
τον Imparfait  και το Passe Compose  καθώς με αυτούς τους χρόνους
ασχολούμαστε   σ’ αυτή τη θεματική ενότητα οπότε θα τους χρησιμοποιήσουν
τα παιδιά και στις απαντήσεις τους   πριν φτάσουμε στις  δραστηριότητες  που
ασχολούνται  με αυτούς τους χρόνους. Εδώ επίσης μπορεί να μας
προβληματίσει η χρήση της λέξης  dedicacer ,όμως οι μαθητές αυτής  της
τάξης έχουν συνήθως ένα καλό επίπεδο στα αγγλικά κατά συνέπεια
γνωρίζουν τη λέξη dedicate    με την ιδία ακριβώς σημασία έτσι έχουμε τη
συνεργασία των γλωσσών και τη συσχέτιση γλωσσών με κοινές ρίζες. (20΄)

Activite 2-3: Σ΄ αυτές τις 2 δραστηριότητες ασχολούμαι αποκλειστικά με τη
χρήση των  2  χρόνων  κάνοντας μια αναφορά-  επανάληψη στη χρήση τους
και τον τρόπο σχηματισμού τους. Ειδικότερα  η 3η κάνει χρήση του διαδικτύου
και οι μαθητές καλούνται να διορθώσουν μόνοι τους την άσκηση  που έκαναν
,διαδικασία η οποία οδηγεί στην αυτονόμηση του μαθητή, ένα από τα
ζητούμενα του ΝΠΣ. (20’)

Activite 4 : (σε ομάδες)μια άσκηση  αντιστοίχησης που εμπλέκει τη τέχνη και
πιο συγκεκριμένα τη λογοτεχνία .Η επιλογή του έργου “les miserables” δεν
είναι τυχαία ,καθώς αυτές τις μέρες βγαίνει στους κινηματογράφους και η
πρωταγωνίστρια πήρε Oscar  για το ρόλο της στο συγκεκριμένο έργο
,επομένως έχουμε σύνδεση με την επικαιρότητα. Πιθανόν οι μαθητές να μην
αναγνωρίσουν  το έργο «Χωρίς οικογένεια» ,αλλά έτσι θα τους εξοικειώσουμε
με την τεχνική να αφήνουν το δυσκολότερο /αυτό που δε ξέρουν για το τέλος
.Είναι μια τεχνική η οποία θα τους φανεί χρήσιμη  και σε άλλα  μαθήματα και
τύπους εξετάσεων /δοκιμασιών. (5’)

Activite5 : (σε 4 ομάδες) Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση με στόχο και πάλι τη
αυτονόμηση του μαθητή  ο οποίος καλείται να βρει  και να καταγράψει
πληροφορίες από το διαδίκτυο. Επίσης καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας
μεταξύ των μαθητών με τη συγκρότηση ομάδων, άλλο ένα ζητούμενο του
νέου σχολείου. (10’)

Activite 6: (σε ομάδες) Εδώ ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με πραγματικές
κοινωνικές περιστάσεις  (competences social):αγορές μέσω διαδικτύου.
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Εξοικείωση με τρόπους αγοράς και πληρωμής ,με το λεξιλόγιο αγορών μέσω
διαδικτύου  π.χ.(mon panier,ajouter e.t.c). Ο καθηγητής  ανάλογα με το
γνωστικό επίπεδο της τάξης μπορεί να εμπλουτίσει το πινάκα, να ζητήσει
περισσότερα  ή  λιγότερα στοιχεία και γενικότερα «να παίξει »  με τη
δραστηριότητα. (10’)

Activite 7 : (ατομική) καθώς το ΝΠΣ συνδέεται με το ΚΠΓ αυτή η άσκηση  τους
προετοιμάζει,  εξασκεί γι αυτό το τύπο άσκησης που υπάρχει  σε όλα τα
επίπεδα (Α,Β,Γ,)  (5΄)

Activite 8¨(σε δυάδες) τα παιδιά καλούνται να «παίξουν» ρόλους πραγματικής
περίστασης επικοινωνίας (ψώνια) και να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο
λεξιλόγιο και φράσεις που απαιτούνται. (10΄)

Activite 9: (ομαδική, στο σπίτι) με βάση τη συγκεκριμένη εικόνα οι μαθητές θα
πρέπει να δημιουργήσουν μια αφίσα με οικολογικό μήνυμα. Εξοικείωση με τα
μέρη της αφίσας που συνδέεται με το μέρος των προφορικών εξετάσεων του
Κ..Π.Γ. ,επιπέδου Α2. Διαθεματικότητα –Περιβάλλον. (5΄ οδηγίες και χωρισμός
σε ομάδες)

Αξιολόγηση 5΄

Υλικοτεχνική υποδομή

-Φωτοτυπίες με τα φύλλα εργασίας

-Διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελιδες
LE PETIT PRINCE
http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-832-15-imparfait-ou-passe-
compose-.htm
http://www.laboutiquedupetitprince.com/fr/nouveautes-6

-Ακουστικό αρχείο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LE PETIT PRINCE

http://www.youtube.com/watch?v=dvRIccSAHEw
http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-832-15-imparfait-ou-passe-compose-.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-832-15-imparfait-ou-passe-compose-.htm
http://www.laboutiquedupetitprince.com/fr/nouveautes-6
http://www.youtube.com/watch?v=dvRIccSAHEw
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http://www.youtube.com/watch?v=dvRIccSAHEw

Activite 1α:

 Repondez aux questions :

1)  Qui parle ?
2)   Vous connaissez le titre du livre?
3) Quel est l’ecrivain du livre?

1b:

     1)Dans quel pays Antoine de Saint Exupery a-t-il ecrit le Petit Prince?

     2)Pourquoi etait –il dans ce pays?

     3)Qui etait L. Warth?

     4)Pourquoi lui a-t-il dedicace ce livre?

Activite 2:

Imparfait ou Passé Composé?Mettez le verbes  entre parenthèse au temps
qui convient.

Lorsque je ….(avoir) six ans je………(voir), une fois, une magnifique image,
dans un livre sur la Forêt Vierge qui …..( se appeler) "Histoires Vécues".
Ca….. (représenter) un serpent boa qui…….( avaler) un fauve. Voilà la copie
du dessin.

On ……….(dire) dans le livre: "Les serpents boas avalent leur proie tout
entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment
pendant les six mois de leur digestion".

http://www.youtube.com/watch?v=dvRIccSAHEw
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J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, je
……….. (réussir), avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin.
Mon dessin numéro 1. Il  …….(etre) comme ça:

Activite 3:

Passé Composé ou Imparfait?Allez au site suivant et verifiez vos réponses.

http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-832-15-imparfait-ou-passe-
compose-.htm

Activite 4 :
Faites la correspondence entre les ecrivains et leur oeuvres.

a)Victror Hugo

b)Hector Malot

c)Moliere

d)Rene Goscinny

Activite   5:                 (10`)

Mettez vous en 4 groupes. A l’aide  de Wikidedia trouvez 2-3  oeuvres des
ecrivains de l’activite 4.

http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-832-15-imparfait-ou-passe-compose-.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-832-15-imparfait-ou-passe-compose-.htm
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1)

2)

3)

Activite  6:              (10`)

Votre  amie , Amélie,va faire une boum pour son aniversaire ,Samedi
prochain.Sa classe connait qu’  elle adore Le Petit Prince et vous  decidez de
visiter le site suivant:

http://www.laboutiquedupetitprince.com/fr/nouveautes-6,  pour trouver ceux
que vous allez lui acheter. Complétez le tableau , ajoutez encore deux objets
et comlpétez votre ordre.

OBJET PRIX ADJECTIF

assiette romantique

Boite en bois pratique

Montre

t-shirt moderne

Puzzle facile

Activite 7 :

Mettez le dialogue dans l’ordre:

1)-Oh la,la!!! C’esr cher!

2)Bonne idée, combien  ca coute?

3)O.K. , on l’achete!

4)Quel est son prix?

5)Alors,qu’est-ce qu’on achete pour Amelie?

6)Ce T-shirt?

7) Encore?

http://www.laboutiquedupetitprince.com/fr/nouveautes-6
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8)Une boite en bois?

9)Ca fait 19,90 euros,ce n’est pas chere!

10)23,99  euros!

11)C’est pour sa collection!

Activite  8:

En utilisant les phrases soulignées, jouez des petits dialogues avec un copain
pour acheter un cadeau pour votre ami/e.

Activite  9:

Votre école va participer a un concours international  sous le thème  “
protegez votre planète “ A partir de l’ image suivante  ,en groupe de 4 ,
préparez une  affiche  et choissisez celle qui va représenter  votre classe.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου φάνηκαν
ενδιαφέρουσες οι
δραστηριότητες

Σου άρεσαν οι
ομαδικές
δραστηριότητες

Σου άρεσαν οι
δραστηριότητες
ιστοεξερεύνησης

Πως θεωρείς ότι
ανταποκρίθηκες
στις απαιτήσεις
των
δραστηριοτήτων;

γιατί;(με λίγα
λόγια)

Με επιτυχία Είχα δυσκολίες
αλλά τα κατάφερα

Δε νομίζω ότι τα
κατάφερα πολύ
καλά

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να κάνεις με αυτά που
έμαθες.

Μπορώ να…………….

Παυλίδου Δήμητρα

Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής:

Γνωριμία με το σύγχρονο γαλλικό κινηματογράφο και με την ταινία “O
πόλεμος των κουμπιών”
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Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:   Γαλλικά ΣΤ΄Δημοτικού

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου :Πολιτισμός

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ :Εξοικείωση με απλά πολιτισμικά
στοιχεία, χαρακτηριστικά και δεδομένα (culture)-Κατανόηση μηνύματος με
βοήθεια πολλαπλών ερεθισμάτων (οπτικών –ακουστικών)-Εναλλαγή
διαφόρων μορφών εργασίας (ατομική, ανά ζεύγη, ομαδική)- Σταδιακή
εξοικείωση με τη χρήση απλού λεξιλογίου

Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής

Γενικός Σκοπός : Να αναπτύξει ο μαθητής θετική στάση απέναντι στη Γαλλική
Γλώσσα και στο Γαλλικό Πολιτισμό

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία :

Ο μαθητής να :

o Έρθει σε επαφή με τον γαλλικό πολιτισμό

o Να αποκτήσει μεταγνωστικές ικανότητες (apprendre à apprendre)

o Να κινητοποιηθεί, να εμπλακεί ενεργά στη μάθηση,  και να οδηγηθεί
στην αυτονομία χάρη στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και στη χρήση ευχάριστου-
διασκεδαστικού αυθεντικού υλικού

o Να κατανοεί τη σημασία άγνωστου λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα
και τις οπτικές ενδείξεις

o Να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας

Aξιοποιούνται υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 Εκτιμώμενη διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτών)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής

Θέμα : Γαλλικός κινηματογράφος

Επίπεδο γλωσσομάθειας  : Α1

Ηλικία :11 ετών
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1η διδακτική ώρα

Τίτλος : Souhaitez-vous rencontrer le cinéma français?

Επιμέρους Στόχοι :

Objectif Culturel : Εξοικείωση του μαθητή με τον γαλλικό κινηματογράφο (είδη
ταινιών,γαλλικές εταιρίες παραγωγής ταινιών,  γάλλοι ηθοποιοί και
σκηνοθέτες)

Objectif stratégique : Απόκτηση στρατηγικών αποκωδικοποίησης μηνυμάτων
και πληροφοριών χάρη στη μη-λεκτική επικοινωνία (apprenants lecteurs et
téléspectateurs actifs)

Objectif linguistique : Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικό με  τον κινηματογράφο
(είδη ταινιών, επαγγέλματα σχετικά με τον κινηματογράφο)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ – ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η δραστηριότητα : Ατομική εργασία (ολομέλεια) : καταιγισμός ιδεών

 Ζητάμε από τους μαθητές αφού παρακολουθήσουν ένα βίντεο με
αποσπάσματα διαφόρων γαλλικών ταινιών να αναφέρουν στα γαλλικά ή στα
ελληνικά οποιαδήποτε λέξη σχετική με κινηματογράφο τους έρχεται στο
νου.Καταγράφουμε στον πίνακα (στα γαλλικά) όλες τις λέξεις.Με τον τρόπο
αυτό επιχειρείται ευαισθητοποίηση με το θέμα του μαθήματος.

2η δραστηριότητα : Δυαδική εργασία : Ταξινόμηση

Οι μαθητές παρακολουθούν μια δεύτερη φορά το ίδιο βίντεο και αποκτούν
μεταγνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης που θα τους οδηγήσουν
στην αυτονομία : κρατούν σημειώσεις, συμπληρώνουν και ταξινομούν το
λεξιλόγιο που είχαμε καταγράψει στον πίνακα στην 1η δραστηριότητα.
Μαθαίνουν με διερευνητικό τρόπο λεξιλόγιο του  κινηματογράφου,
γνωρίζοντας ταυτόχρονα γνωστές γαλλικές ταινίες, γάλλους ηθοποιούς και
σκηνοθέτες.

3η δραστηριότητα : Ομαδική εργασία :Σφαιρική Κατανόηση- Αντιστοίχιση

Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης με χρήση
αυθεντικού υλικού, παρακολουθούν αποσπάσματα ταινιών (αποσπάσματα
διασκεδαστικά και ικανά να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και να τους
κινητοποιήσουν) και προσπαθούν να καταλάβουν το είδος της ταινίας , το
θέμα της και τον τίτλο της  αξιοποιώντας κυρίως εξωγλωσσικά στοιχεία της
επικοινωνίας : κινούμενη εικόνα, αφίσα, παραγλωσσικά στοιχεία.
(πολυεγγραμματισμός). Η στήλη με το θέμα της ταινίας δίνεται στα γαλλικά
όμως το λεξιλόγιο είναι αρκετά εύκολο (Χρήση ονομάτων: Amélie,Emile,
Raoul, Paris, Margot, Alex- λεξιλόγιο ήδη γνωστό:fille, prof de musique,
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élèves, femme) και εύκολα κατανοητό χάρη στη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(serial killer, mission, dangeureuse, agent, secret, chinois). Δίνεται αρκετός
χρόνος (συνολικά 25 λεπτά) έτσι ώστε οι μαθητές δημοτικού χωρίς ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων να μπορέσουν να οικοδομήσουν
γνώση με τρόπο διερευνητικό ανατρέχοντας στον σύνδεσμο
http://translate.google.gr (κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση)  ή στο λεξικό της
τάξης.

4η δραστηριότητα:Ατομική Εργασία για το σπίτι:Συσχετισμοί - Ιστοεξερεύνηση

Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν για δεύτερη φορά ένα powerpoint
με τις αφίσες των παραπάνω ταινιών και με την πιο αντιπροσωπευτική
μουσική τους, να συμπληρώσουν ένα πίνακα και αναζητώντας πληροφορίες
στο διαδίκτυο να κάνουν συσχετισμούς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις
σχετικές με τον γαλλικό κινηματογράφο. Η τελευταία ερώτηση, «Ποια γαλλική
ταινία που πρωταγωνιστούν παιδιά σκηνοθέτησε ο Christophe Barretier; -La
guerre des boutons» αποτελεί τη γέφυρα που θα συνδέσει αρμονικά τη 1η
διδακτική ώρα με τη 2η.

2η διδακτική ώρα

Τίτλος : La guerre des boutons

Επιμέρους Στόχοι :

Objectif Culturel : Εξοικείωση του μαθητή με το  βιβλίο αλλά και τις ταινίες “La
guerre des boutons” (υπόθεση του έργου, γαλλικές εκδόσεις, γάλλο
συγγραφέα : Louis Pergaud, γάλλους σκηνοθέτες )

Objectif stratégique : Προσέγγιση και κατανόηση διαφορετικών μορφών
τέχνης (μυθιστόρημα, κόμιξ, κινηματογράφος) με ίδιο περιεχόμενο κυρίως
χάρη στη μη λεκτική επικοινωνία.

Objectif linguistique : Εμπέδωση –επανάληψη λεξιλογίου σχετικό με μέρη του
σώματος και ρούχα.

Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα, συζήτηση στην ολομέλεια, απαντήσεις
της δραστηριότητας για το σπίτι (5 λεπτά)

1η δραστηριότητα : Δυαδική – Σφαιρική κατανόηση- Ταξινόμηση

Οι μαθητές “διαβάζουν” εξώφυλλα βιβλίων, αφίσες ταινιών, και
αντιλαμβάνονται τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει το βιβλίο αλλά και η ταινία :
“La guerre des boutons” στη Γαλλία (και στη Βρετανία). Με την συμπλήρωση
πίνακα κατευθύνουμε τους μαθητές να παρατηρήσουν ότι τον Σεπτέμβρη του
2011 με διαφορά μιας μόνο εβδομάδας προβλήθηκαν στους
κινηματογράφους της Γαλλίας δύο διαφορετικές ταινίες με το ίδιο θέμα.
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2η δραστηριότητα : δυαδική-Κατανόηση θέματος

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν υποθέσεις σχετικά με το θέμα του βιβλίου-
ταινίας βασισμένοι κυρίως στην εικονογράφηση βιβλίων και ταινιών.Με τον
τρόπο αυτό προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τα κίνητρα μάθησης με την
αξιοποίηση της φαντασίας αλλά και της περιέργειας των μαθητών. Έτσι στο
β΄μέρος της δραστηριότητας αυτής τους ζητούμε να κάνουν σφαιρική-
επιλεκτική ανάγνωση της θέματος του βιβλίου (lecteurs actifs).

3η δραστηριότητα : ομαδική-Επαλήθευση Υποθέσεων

Με την παρακολούθηση αποσπασμάτων  τεσσάρων διαφορετικών ταινιών, τα
οποία καλούνται να βάλουν στη σωστή νοηματική σειρά, οι μαθητές
ανακαλύπτουν με πρωτότυπο τρόπο τις ομοιότητες των ταινιών που
πραγματεύονται το ίδιο θέμα, βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη
του κινηματογράφου  αλλά κυρίως πάλι χάρη στη βοήθεια της κινούμενης
εικόνας επαληθεύουν τις υποθέσεις που διατύπωσαν στην προηγούμενη
δραστηριότητα.

4η δραστηριότητα : ατομική –εργασία για το σπίτι- Συσχετισμός ταινίας-
μυθιστορήματος-κόμιξ

Οι μαθητές εξοικειώνονται με μηχανισμούς λογοτεχνικής δημιουργίας
(μυθιστόρημα-κόμιξ) και κινηματογραφικής ταινίας που πραγματεύονται το
ίδιο ακριβώς θέμα και κάνουν συσχετισμούς καταφέρνοντας να ξεπεράσουν
τις   γλωσσικές δυσκολίες που παρουσιάζει η κατανόηση λογοτεχνικού
κειμένου.

Φύλλα Εργασίας

Η παρούσα διδακτική πρακτική συνοδεύεται από δύο φύλλα εργασίας σε
ψηφιακή μορφή word.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Aπαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή : υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο
και προτζέκτορας για να προβληθούν αποσπάσματα από γαλλικές ταινίες,
αφίσες, εξώφυλλα βιβλίων, ιστοσελίδες σχετικές με κινηματογράφο και άλλες
διαδικτυακές πηγές.Για τη δημιουργία των συγκεκριμένων βίντεο
χρησιμοποιήθηκαν :5 λογισμικά επεξεργασίας βίντεο, 3 λογισμικά
επεξεργασίας ήχου, 38 αποσπάσματα από 24 γαλλικές ταινίες, 1 μουσικό
κομμάτι σε διασκευή (Café de Flore) και 7 διαφάνειες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
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Μετά την εφαρμογή της κάθε Διδακτικής Πρακτικής οι μαθητές
συμπληρώνουν δελτίο αξιολόγησης (τελική αξιολόγηση).Έτσι καθίστανται
συνυπεύθυνοι, εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, αξιολογούν
την εμπειρία τους και ανατροφοδοτούν τον εκπαιδευτικό.
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  Αποστολίδου Σουλτάνα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:  L’ amour

Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική γλώσσα τρίτης Γυμνασίου.

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου

Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες

Διδακτικός Στόχος:

Ο μαθητής

- Να έρθει σε επαφή με αυθεντικό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα, τραγούδι).

⁻ Να το κατανοεί και να αξιοποιεί κάθε είδους πληροφορία (γραπτά και
προφορικά).

⁻ Μέσα από τα αυθεντικά κείμενα να μαθαίνει πώς να μαθαίνει
προσεγγίζοντας ταυτόχρονα την αισθητική διάσταση της γλώσσας.

⁻ Να αναπτύσσει γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες

⁻ Να εκφράζει συναισθήματα και απόψεις κατανοώντας το κατάλληλο
λεξιλόγιο.

⁻ Μαθαίνει να εφαρμόζει αυτές τις δεξιότητες και σε πραγματικές
επικοινωνιακές περιστάσεις.

⁻ Μαθαίνει να συνεργάζεται, να συλλέγει πληροφορίες και να τις
επεξεργάζεται.

⁻ Να έρχεται σε επαφή με την τέχνη και να γνωρίζει τα έργα σημαντικών
καλλιτεχνών.

⁻ Να οικοδομεί την  γνώση ερευνώντας μέσα  από το διαδίκτυο.

⁻ Να εξοικειώνεται με άλλες γλώσσες και άρα να αποκτά συνείδηση της
γλωσσικής πολυμορφίας.

⁻ Να αποδέχεται την διαφορετικότητα του «άλλου» μέσα από την
ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος:



258

⁻ Εμπλουτισμένη Διδασκαλία.

⁻ Η Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη.

⁻ Καταιγισμός ιδεών.

⁻ Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

⁻ Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

⁻ Ομαδική – Δυαδική εργασία.

⁻ Ένταξη Τ.Π.Ε.

⁻ Κατευθυνόμενη  ιστοεξερεύνηση.

⁻ Παιχνίδι ρόλων.

⁻ 1η Διδακτική ώρα

⁻ Δραστηριότητα 1

1.1 (Καταιγισμός ιδεών). Διάρκεια: 3 λεπτά.

⁻ Ο καθηγητής  ζητάει από τους μαθητές να δουν κάποιες εικόνες και να
τις σχολιάσουν. Σημειώνει κάποιες λέξεις στον πίνακα. Με την
δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση του μαθητή
σχετικά  με το θέμα και η εξοικείωσή του με δείγμα βασικού λεξιλογίου

1.2  (Δυαδική). Διάρκεια: 5 λεπτά.

⁻ Οι μαθητές αφού έχουν έρθει σε επαφή με δείγμα βασικού λεξιλογίου
στην προηγούμενη δραστηριότητα εδώ προχωρούν στην εκμάθηση
του λεξιλογίου που σχετίζεται με το θέμα. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται
με αρκετά ευχάριστο τρόπο, καθώς οι μαθητές καλούνται να
αντιστοιχίσουν τις εικόνες που συνάντησαν στην δραστηριότητα 1.1, με
τις εκφράσεις του ειδικού λεξιλογίου.

Δραστηριότητα 2

2.1 (Ομαδική). Διάρκεια: 8 λεπτά.

⁻ Εκπαίδευση μέσα από την μουσική – επαφή με αυθεντικό γαλλικό
τραγούδι.

⁻ Οι μαθητές ακούν το γαλλικό τραγούδι L’ été Indien του Joe Dassin και
προσπαθούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο του τραγουδιού. Αν
χρειαστεί το ακούν για δεύτερη φορά.  Στη συνέχεια καλούνται να
παράγουν προφορικό λόγο, απαντώντας στις ερωτήσεις σχετικά με το
τραγούδι που άκουσαν.

⁻ http://www.frmusique.ru/texts/d/dassinjoe/eteindien.html
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2.2 (Ομαδική). Διάρκεια: 4 λεπτά.

Επαφή με στοιχεία  του γαλλικού πολιτισμού (γνωριμία με τον γάλλο
τραγουδιστή Joe Dassin), κατανόηση γραπτού κειμένου – παραγωγή γραπτού
λόγου.

http://frwikipedia.org/wiki/joedassin

Δραστηριότητα 3

3.1 (Ομαδική). Διάρκεια: 10 λεπτά.

 Σύνδεση με προηγούμενη γνώση – εμπέδωση νέας γνώσης.

Εδώ οι μαθητές ασκούνται στη νέα γνώση (τη χρήση του Futur Simple) αλλά
επίσης καλούνται να αναγνωρίσουν, γραμματικά φαινόμενα που έμαθαν σε
προηγούμενα μαθήματα (présent,imparfait,passé  composé).

3.2 (Ομαδική). Διάρκεια: 10 λεπτά.

Εμπέδωση νέας γνώσης – παραγωγή γραπτού λόγου.

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με την προηγούμενη καθώς έχει να κάνει με
τη χρήση του νέου χρόνου (Futur Simple). Επιτυγχάνεται λοιπόν εμπέδωση
της νέας γνώσης, μέσα από την παραγωγή κειμένου που συμπεριλαμβάνει το
νέο χρόνο.

3.3 (Ατομική). Διάρκεια: 5 λεπτά.

Εξάσκηση στην προφορική εκφορά του λόγου – χρήση τεχνολογίας – η
ηχογράφηση προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο όλο εγχείρημα

Τέλος της 1ης διδακτικής ώρας.

2η διδακτική ώρα.

Δραστηριότητα 4

4.1 (Ατομική). Διάρκεια:  5 λεπτά.

Η εκπαίδευση μέσα από την Γαλλική ποίηση – σύνδεση με τη γνώση που
αποκτήθηκε κατά την πρώτη διδακτική ώρα. Εξάσκηση στην προφορική
εκφορά του λόγου. Οι μαθητές εδώ γνωρίζουν τον σημαντικό γάλλο ποιητή A.
Rimbaud.

4.2 (Ομαδική). Διάρκεια: 10 λεπτά.

Ετεροαξιολόγηση.

Και πάλι οι μαθητές εξασκούνται στην εμπέδωση της νέας γνώσης που
αποκτήθηκε στην προηγούμενη διδακτική ώρα. Η δραστηριότητα
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συμπεριλαμβάνει επίσης  ετεροαξιολόγηση καθώς οι μαθητές ανταλλάσουν τα
φύλλα εργασίας τους και διορθώνουν τα λάθη τους μεταξύ τους.

Δραστηριότητα 5

5.1 (Ατομική). Διάρκεια:  5 λεπτά.

Παρατήρηση – κριτική σκέψη – εξοικείωση σε θέματα περιβάλλοντος –
προφορική παραγωγή λόγου.

Εδώ οι μαθητές με αφορμή το γαλλικό τραγούδι, θα γνωρίσουν ένα φυσικό
φαινόμενο (l’été indien) και θα μιλήσουν σχετικά μ’ αυτό.

http://frwikipedia.org/wiki/ete/indien

5.2 Ατομική εργασία για το σπίτι- αυτονομία μάθησης – κατευθυνόμενη
ιστοεξερεύνηση – ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος.

http://frwikipedia.org/wiki/marée

5.3 Ατομική εργασία για το σπίτι- κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση – γνωριμία
με σημαντικό αξιοθέατο της Γαλλίας (le Mont Saint-Michel),  το οποίο
συμπεριλαμβάνεται στον διεθνή κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της
Unescο, ως ένα ιστορικό μνημείο εξέχουσας σημασίας.

http://www.normandie.tourisme.fr/articles/visiter-le-mont-saint-michel.

Δραστηριότητα 6

6.1 Ατομική εργασία για το σπίτι- κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση – η
εκπαίδευση μέσα από την ζωγραφική.

Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές γνωρίζουν μια σημαντική γαλλίδα
ζωγράφο (Marie Laurencin) και το έργο της .

http://www.passion-estampes.com/bio/laurencinbiographie.html

6.2 Ομαδική εργασία. Διάρκεια: 10λεπτά.

Παιγνιώδης τρόπος εκμάθησης συγκεκριμένου λεξιλογίου.

Δραστηριότητα 7

7.1 Ομαδική εργασία. Διάρκεια: 5 λεπτά.

Διαπολιτισμική προσέγγιση της γνώσης – κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση -
στη δραστηριότητα αυτή ενθαρρύνουμε τους μαθητές να βρουν την έκφραση
« σ’ αγαπώ» σε διάφορες γλώσσες, με την βοήθεια της παρακάτω
ιστοσελίδας.

http://www.lexilogos.com/jetaime.html

http://www.passion-estampes.com/bio/laurencinbiographie.html
http://www.lexilogos.com/jetaime.html
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.2 Ατομική εργασία για το σπίτι – κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση – αυτονομία
μάθησης.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με στοιχεία της γαλλικής κουλτούρας μέσα από
την ιστοσελίδα:

http://www.momes.net.dictionnaire/minidossiers/vocabulaire/je-sais-tout-
saintvalentin.html

7.3 Ατομική εργασία για το σπίτι – κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση –
παιγνιώδης τρόπος μάθησης.

http://www.lovegraffiti.com

Δραστηριότητα 8.

Ομαδική εργασία. Διάρκεια: 10 λεπτά.

Εμπέδωση της νέας γνώσης – εξάσκηση στην γραπτή παραγωγή του λόγου –
κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση.

http://www.mon-poèmefr/poème-poésies-d’amour.

Τέλος της 2ης διδακτικής ώρας.

.

http://www.lovegraffiti.com/
http://www.mon-poemefr/po%C3%A8me-po%C3%A9sies-d'amour
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
L’Amour
Δραστηριότητα 1.1
Διάρκεια 3 λεπτά (Καταιγισμός ιδεών)

Δραστηριότητα 1.2
Διάρκεια 5 λεπτά (Δυαδική):

Αντιστοιχίστε τις παρακάτω εκφράσεις με τις εικόνες που είδατε στην
δραστηριότητα 1.1
(Κάποιες εκφράσεις αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία εικόνες)

a. S’embrasser.
b. Une déclaration d’amour.
c. Se marier-le mariage –vivre ensemble.
d. Faire la connaissance – se rencontrer -draguer quelqu’un.
e. Elle s’intéresse à lui.
f. Il lui plaît.
g. Se séparer.
h. Un coup de foudre –tomber amoureux (euse) de quelqu’un.
i. Être jaloux (ouse) –se disputer.
j. Être fou d’elle –être folle de lui.
k. s’aimer
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Δραστηριότητα 2.1

Διάρκεια 8 λεπτά (ομαδική)

Χωριστείτε σε ομάδες των τριών ατόμων , δώστε ένα όνομα στην ομάδα
σας σχετικό με το θέμα μας. Παρακολουθήστε το video στην ιστοσελίδα
που ακολουθεί

http://www.youtube.com/watch?v=tQb4eWCAq8c και απαντήστε στις
παρακάτω ερωτήσεις:

1. Donnez un titre à cette chanson.
2. C’est une chanson gaie ou mélancolique?
3. À qui s’adresse l’homme de la chanson?

Δραστηριότητα 2.2

Διάρκεια 5 λεπτά (Ομαδική )

Κάντε το πορτρέτο του τραγουδιστή.

Βάλτε τις προτάσεις στην σωστή σειρά και συμπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα.
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Joseph Ira Dassin, dit Joe Dassin, En
quinze ans de carrière (1965-1980), est un
chanteur et compositeur franco-
américain,né il a connu de nombreux
succès dans la francophonie et ailleurs le
5 novembre 1938 à New York et mort le 20
août 1980 à Papeete (France), Joe Dassin

Nom

Naissance

Décès

Activité principale

Δραστηριότητα 3.1

Διάρκεια 10 λεπτά (Ομαδική )

Μελετήστε τους στίχους του τραγουδιού και υπογραμμίστε τα ρήματα
που είναι στο présent ,στο imparfait, στο passé composé  και στο Futur
Simple. Δίπλα θα δίνετε το απαρέμφατο του ρήματος.

L'été Indien

Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne, un automne où il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue tu ressemblais
A une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens, je me souviens très bien
De ce que je t'ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité
On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien
Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne
Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi.
Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
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Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune
Tu vois, comme elle je reviens en arrière
Comme elle je me couche sur le sable
Et je me souviens, je me souviens des marées hautes
Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer
Il y a une éternité, un siècle, il y a un an

On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

présent infinitif imparfait infinitif passé
composé

infinitif Futur
Simple

infinitif

Δραστηριότητα 3.2

Διάρκεια 10 λεπτά (Ομαδική )

Προσθέστε ακόμα ένα σύντομο πεζό μέρος στο τραγούδι
χρησιμοποιώντας τον Futur Simple και τελειώνοντας με την φράση:il y
a un an ,y a un siècle ,y a une éternité.

Δραστηριότητα 3.2

Διάρκεια 4 λεπτά (Ατομική )

Διαβάστε το δυνατά στην τάξη. Ηχογραφήστε το αν υπάρχει η
δυνατότητα αυτή.
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Τέλος 1ης  Διδακτικής ώρας.

Δραστηριότητα 4.1

Διάρκεια: 5 λεπτά. (Ατομική).

Διαβάστε δυνατά το ποίημα του Arthur Rimbaud μέσα στην τάξη.
Υπογραμμίστε τους τύπους που είναι στο Futur Simple.

Arthur Rimbaud (1854-1891).

Recueil : Poésies (1870-1871).

Sensation.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
Arthur Rimbaud sur www.poesie-francaise.fr

Δραστηριότητα 4.2

Διάρκεια: 10 λεπτά. (Ομαδική).

Αντικαταστήστε τους υπογραμμισμένους τύπους της δραστηριότητας
4.1. Χρησιμοποιήστε το β΄ ενικό πρόσωπο και το β΄ πληθυντικό
πρόσωπο . Γράψτε δίπλα το ρήμα  στο απαρέμφατο. Αλλάξτε τα φύλλα
εργασίας με τα άλλα μέλη της ομάδας σας και διορθώστε τυχόν λάθη.

β΄ ενικό πρόσωπο β΄ πληθυντικό
πρόσωπο

Απαρέμφατο (Infinitif)

http://www.poesie-francaise.fr/poemes-arthur-rimbaud/
http://www.poesie-francaise.fr/arthur-rimbaud-poesies/
http://www.poesie-francaise.fr/poemes-arthur-rimbaud/
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Δραστηριότητα 5.1

Διάρκεια: 5 λεπτά. (Ατομική - προφορική).

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις παρακάτω
ερωτήσεις.

L’été indien ou l’été des Indiens (expression d’origine américaine, en France
on parle également d’été de Vireux ou d’été de la Saint-Martin) est une
période de temps ensoleillé et radouci, après les premières gelées de
l’automne et juste avant l’hiver. Elle se produit en octobre ou au début de
novembre dans l’hémisphère nord, et en avril ou au début mai dans
l’hémisphère sud. Elle est aléatoire et peut durer de quelques jours à plus
d’une semaine, ou ne pas se produire du tout certaines années.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9_indien

a) C’est  quoi l’été indien?
b) Quand   est-ce  qu’elle  se produit  cette   période là?

Δραστηριότητα 5.2

Ατομική εργασία για το σπίτι.

Στο τραγούδι συναντήσαμε τους όρους marées hautes. Ψάξτε
πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο αυτό στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://fr.wikipedia.org/wiki/marée

Δραστηριότητα 5.3

Ατομική εργασία για το σπίτι.

Ποιο διάσημο τουριστικό θέρετρο της Γαλλίας φημίζεται για τις
μεγαλύτερες παλίρροιες της Ευρώπης;

Ψάξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα, εκτυπώστε φωτογραφίες και στη
συνέχεια  κολλήστε τις στην τάξη.

http://www.normandie.tourisme.fr/articles/visiter-le-mont-saint-michel

Δραστηριότητα 6.1

Ατομική εργασία για το σπίτι.

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9_indien
http://fr.wikipedia.org/wiki/mar%C3%A9e
http://www.normandie.tourisme.fr/articles/visiter-le-mont-saint-michel


268

Στο τραγούδι αναφέρθηκε το όνομα της Γαλλίδας ζωγράφου Marie
Laurencin. Ψάξτε πληροφορίες για την ζωή  και το έργο της στην
παρακάτω ιστοσελίδα. Εκτυπώστε ένα έργο της ,  γράψτε από κάτω τον
τίτλο του στα Γαλλικά και παρουσιάστε το στην τάξη.

http://www.passion-estampes.com/bio/laurencinbiographie.html

Δραστηριότητα 6.2

Διάρκεια: 10 λεπτά. (Ομαδική).

Χωρίζεστε σε ομάδες. Μία ομάδα περιγράφει ένα διάσημο ζευγάρι. Η
ομάδα που θα βρει ποιο είναι το ζευγάρι αυτό είναι η νικήτρια.

Δραστηριότητα 7.1

Διάρκεια: 5 λεπτά. (Ομαδική).

Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε το «σ’ αγαπώ» σε όλες της γης τις
γλώσσες.

http://www.lexilogos.com/jetaime.html

Δραστηριότητα 7.2

Ατομική εργασία για το σπίτι.

Πηγαίνετε στην παρακάτω ιστοσελίδα και μάθετε ποιος ήταν ο Άγιος
Βαλεντίνος και από πότε γιορτάζουμε την γιορτή των ερωτευμένων.

http://www.momes.net.dictionnaire/minidossiers/vocabulaire/je-sais-
tout-saintvalentin.html

Δραστηριότητα 7.3

Ατομική εργασία για το σπίτι.

Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα βρείτε love-graffiti. Ίσως βρείτε και το
όνομα του αγαπημένου ή της αγαπημένης σας.
http://www.lovegraffiti.com

Δραστηριότητα 8.

Διάρκεια: 10 λεπτά. (Ομαδική).

Με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, ένα περιοδικό για
νέους διοργανώνει διαγωνισμό καλύτερου ερωτικού γράμματος ή
ποιήματος. Στείλτε το δικό σας  συμπεριλαμβάνοντας  το Futur Simple.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω ιστοσελίδα για να πάρετε την
απαραίτητη βοήθεια.

http://www.passion-estampes.com/bio/laurencinbiographie.html
http://www.lexilogos.com/jetaime.html
http://www.lovegraffiti.com/
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www.mon-poème.fr/poème-poésies-d’amour

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

ΝΑΙ ΟΧΙ

Ήταν το μάθημα
ενδιαφέρον;

Σου άρεσαν  οι
δραστηριότητες;

Έμαθα να εκφράζω τα
αγαπητικά μου

συναισθήματα σε
κάποιον.

‘Έμαθα να κατανοώ τα
αγαπητικά

συναισθήματα κάποιου

Έμαθα να χρησιμοποιώ
τον Futur Simple

http://www.mon-poeme.fr/po%C3%A8me-po%C3%A9sies-d'amour
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Μαυρομμάτη Ευφημία

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Fruits et légumes

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:

Γαλλική Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Σύνδεση με 5η ενότητα
Σχολικού Εγχειριδίου Ε Δημοτικού Σχολείου: Φαγητά - Διατροφή

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Α1

Δυνατή σύνδεση με άλλα μαθήματα (Διαθεματικότητα)

Εικαστικά, Μουσική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Εμείς και ο
κόσμος, Πληροφορική.

Συμβατότητα με το ΑΠΣ: Ενότητα: Διατροφή (les aliments, les repas)

Γενικός Σκοπός
Ø Να κατακτήσει ο μαθητής ένα βασικό λεξιλόγιο σχετικό με φρούτα και

λαχανικά και να το χρησιμοποιεί χρησιμοποιώντας απλές δομές  σε
πραγματικές καταστάσεις σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Ø Να συνδέει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με τις ανάγκες του και με
διαφορετικές καταστάσεις της πραγματικής ζωής

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία.

Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Ø Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

Ø Να μάθει ενεργώντας και παίζοντας

Ø Να κατανοήσει την συμβολή του διαδικτύου στην εκμάθηση των Ξένων
Γλωσσών

Ø Να αναστοχάζεται και αξιολογεί τη μαθησιακή του πορεία

Ø Να αξιολογεί την εργασία συμμαθητών του και να συμβάλλει
συνεργατικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ø Να συνδέει την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τομείς της
πραγματικής ζωής

Ø Να ανακαλύπτει τις καλλιτεχνικές παραγωγές της ευρωπαϊκής
κληρονομιάς.
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Ø Να αναγνωρίζει  το όνομα και έργα, ορισμένων καλλιτεχνών και να τα
σχετίζει μεταξύ τους

Ø Να αναπτύξει περιβαλλοντική συνείδηση σε θέματα διατροφής

Ø Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας

Γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες

Ø Να μάθει βασικό λεξιλόγιο από φρούτα λαχανικά

Ø Να δημιουργεί ένα προσωπικό πρόγραμμα διατροφής με φρούτα
και λαχανικά.

Ø Να συνδέσει τη καινούργια θεματική ενότητα με τις ήδη
διδαγμένες(αλφαβήτα, χρώματα, ημέρες, εποχές, ρήματα
προτίμησης)

Ø Να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο σε απλές προτάσεις

Ø Να συνδέει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με τομείς της πραγματικής
ζωής(διατροφή, τηλεόραση, διαφήμιση, τέχνη, περιβαλλοντική
συνείδηση, αγωγή υγείας)

     Πραγματολογικές δεξιότητες

Ø Να μπορεί να εντοπίσει και να κατανοήσει το μήνυμα μιας διαφήμισης
με τα γλωσσικά εργαλεία που κατέχει (στρατηγικές κατανόησης).

Ø Να μπορεί να πραγματοποιήσει ενεργή και στοχευμένη αναζήτηση στο
διαδίκτυο(στρατηγικές έρευνας)

Ø Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης, εξάσκησης και ως
πηγή πολιτισμικού  εμπλουτισμού στις Ξένες Γλώσσες(στρατηγικές
αυτονόμησης).

Προτεινόμενη Εκπαιδευτική μέθοδος:

-Ερωτήσεις απαντήσεις

-Ομαδική, δυαδική εργασία, σύνολο τάξης

-Διαθεματική προσέγγιση

-Διαπολιτισμική προσέγγιση

-Πολυαισθητηριακή προσέγγιση (πολλαπλή νοημοσύνη)

-Ενταξη ΤΠΕ, κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση

-Ενεργητική μάθηση

Γενική  Περιγραφή
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Δραστηριότητα 1

Ο καθηγητής έχει τοποθετήσει δύο καλαθάκια με φρούτα και λαχανικά επάνω
στο τραπέζι και flashcards στον πίνακα με φρούτα και λαχανικά με το όνομα
κάθε εικόνας στα Γαλλικά και ζητάει από τους μαθητές να παρακολουθήσουν
το βίντεο να συμπληρώσουν τις λέξεις του slogan και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις της άσκησης

Διάρκεια: 5 λεπτά

.

Ο εκπαιδευτικός αφού κάνει τις ερωτήσεις της δραστηριότητας 1.1 για να
εισάγει τους μαθητές στο θέμα του μαθήματος, προχωράει στην εκμάθηση
του λεξιλογίου  δείχνοντας ένα ένα τα φρούτα από το καλαθάκι και τα
λαχανικά και οι μαθητές αναζητούν την ονομασία στα Γαλλικά από τις
flashcards.Απαντούν στην ερώτηση “Qu’est-ce que c’est?” και
επαναλαμβάνουν όλοι μαζί την λέξη.

Εμπλουτισμός της δραστηριότητας για την εμπέδωση του λεξιλογίου με την
υποστήριξη των προτεινόμενων ιστοσελίδων στην τάξη και  προτροπή
αυτονόμησης με εργασία εξάσκησης-παιχνίδι στο σπίτι.

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mLegumes/de1Leg1.htm#

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mFruits/de1Fru1.htm

http://www.tolearnfrench.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=46640

http://www.europschool.net/static/dico/fr/legumes/legumes_fr.html

http://www.willamette.edu/wits/llc/languages/french/hotpotatoes/fruit&ve
g.htm

Διάρκεια: 10 λεπτά

1.3. Δυαδική εργασία – Διαπολιτισμική προσέγγιση

1.2. Εκμάθηση λεξιλογίου-Σύνολο της τάξης-Βιωματική μάθηση-Ιστοεξερεύνηση
καθοδηγούμενη-Αυτονομία μάθησης με την εργασία στο σπίτι.

1.1. Σύνολο της τάξης –Εισαγωγή στην ενότητα/ευαισθητοποίηση –αναμονή-
περιέργεια. (Βίντεο 1)

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mLegumes/de1Leg1.htm
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mFruits/de1Fru1.htm
http://www.tolearnfrench.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=46640
http://www.europschool.net/static/dico/fr/legumes/legumes_fr.html
http://www.willamette.edu/wits/llc/languages/french/hotpotatoes/fruit&veg.htm
http://www.willamette.edu/wits/llc/languages/french/hotpotatoes/fruit&amp;veg.htm
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Οι μαθητές καλούνται να βρουν ομοιότητες ανάμεσα στη Γαλλική και
Ελληνική γλώσσα και να συμπληρώσουν τον πίνακα με λέξεις που μοιάζουν
στις δύο γλώσσες (tomate,carotte, ananas….) καθώς επίσης και πιθανές
ομοιότητες με  άλλες γλώσσες που είναι παρούσες στην τάξη από
συμμαθητές τους. Τους ενθαρρύνουμε να ανατρέξουν για να βοηθηθούν στην
ιστοσελίδα: http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT#

Διάρκεια: 10 λεπτά

Οι ασκήσεις  δίδονται ως εργασία για το σπίτι εφόσον το κρίνει ο
εκπαιδευτικός ή γίνονται στην τάξη εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης
διαδικτύου ή υπολογιστή.

Τα 3 προτεινόμενα παιχνίδια έχουν στόχο την στερέωση της γνώσης με
παιγνιώδη τρόπο και συμμετοχή όλων των μαθητών.

Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 2

Κλείνουμε την πρώτη διδακτική ώρα με την προβολή της διαφήμισης του INA
με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγιεινής διατροφής
και ελέγχου του προς εκμάθηση λεξιλογίου.

Η προβολή ενός ευχάριστου αυθεντικού υλικού, το οποίο βρίσκεται σε άμεση
σχέση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών χρησιμοποιείται για την

1.4, 1.5, 1.6. Ατομικές ασκήσεις εμπέδωσης λεξιλογίου

1.7.Ομαδικά Παιχνίδια-Ανάπτυξη συναισθηματικού κόσμου των μαθητών

Αυθεντικό υλικό-Ευαισθητοποίηση σε θέματα υγιεινής διατροφής-Σύνδεση του
μαθήματος με την πραγματική ζωή - Ετεροαξιολόγηση, συμβολή στον τελικό στόχο.

 ( Βίντεο 2)

http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT
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διαμορφωτική αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας. Οι δυάδες ανταλλάσσουν
τα φύλλα εργασίας συμπληρώνουν η μία την άλλη και παρουσιάζουν τις λέξεις
που μπόρεσαν να εντοπίσουν  όλοι μαζί συμβάλλοντας στη συμπλήρωση των
ζητούμενων λέξεων που γράφονται στον πίνακα.

Διάρκεια:10 λεπτά

Δραστηριότητα 3

Συνεχίζοντας την άσκηση των μαθητών με στόχο την γραπτή εκμάθηση του
συγκεκριμένου λεξιλογίου εντάσσουμε και την επανάληψη των χρωμάτων,
που έχουν διδαχθεί οι μαθητές σε προηγούμενα μαθήματα, και τους ζητάμε
να συνδυάσουν τις 2 θεματικές ενότητες χρώματα φρούτα και λαχανικά με
στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε ένα υγιεινό τόπο διατροφής.

Δραστηριότητα 4(4.1-4.2)

Με τις δύο δραστηριότητες συνδέουμε αυτή τη διδακτική ώρα με την
προηγούμενη και παράλληλα συνδέουμε το προς εκμάθηση λεξιλόγιο με  τα
ρήματα προτίμησης, τα οποία έχουν διδαχθεί οι μαθητές σε προηγούμενα
μαθήματα  εμπλέκοντάς τους  στη γραπτή και προφορική παραγωγή απλού
λόγου.

 Διάρκεια:10 λεπτά

Δραστηριότητα 5

Ατομική δραστηριότητα για το σπίτι - Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις - Εμπέδωση – Σύνδεση με
την πραγματική ζωή

Ατομικές δραστηριότητες γραπτής και προφορικής παραγωγής-Σύνδεση με
προηγούμενες γνώσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα
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Η προβολή του βίντεο εισάγει τους μαθητές στον χώρο της τέχνης, οι οποίοι
έρχονται σε επαφή με ένα εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. H
δραστηριότητες 5.1 και 5.2 τους οδηγεί μέσα από την παρατήρηση των έργων
να εκφραστούν με το λεξιλόγιο των φρούτων και των λαχανικών, ενώ η
δραστηριότητα 5.3 τους κάνει ενεργούς ακροατές και θεατές, καλλιεργεί το
αισθητικό τους κριτήριο και τους οδηγεί στο συσχετισμό μουσικής και
ζωγραφικής συνδέοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστικό αντικείμενο με τη
διάχυση της τέχνης στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια:15 λεπτά

Η χρήση του υπολογιστή αποτελεί κίνητρο δημιουργίας και επαφής με τη
τέχνη για τους μαθητές. Η διαφορετικότητα των δημιουργιών στην
παρουσίαση αποτελεί μία ευχάριστη ανακάλυψη και πηγή διακόσμησης για τη
τάξη τους ή και το σχολείο τους.

Δραστηριότητα 6

Οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν συνεργατικά μία
ιστοεξερεύνηση, να ανακαλύψουν τα φρούτα και τα λαχανικά κάθε εποχής στη
Γαλλία και να τα συγκρίνουν με αυτά της χώρας τους στηριζόμενοι στις
γνώσεις του σχολείου και τη προσωπική τους εμπειρία.

Διάρκεια:10 λεπτά

6.1. Ομαδική διαπολιτισμική δραστηριότητα-Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση

5.4. Δημιουργική παιγνιώδης δραστηριότητα

5.1-5.2-5.3:Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις(Εποχές)-Σύνδεση του μαθήματος με την
τέχνη-Θεματικός συσχετισμός ζωγραφικής μουσικής-Δημιουργική παραγωγή με την
υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών..
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Οι μαθητές μέσα από ένα κριτικό τρόπο θα πρέπει να παρατηρήσουν,  να
ενεργοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους, να σκεφθούν και να
ανακαλύψουν τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προτιμούν φρούτα
και λαχανικά της εποχής, ώστε να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους
ευαισθησία και συνείδηση από μικρή ηλικία.

Διάρκεια:10 λεπτά

Δραστηριότητα 7

Οι μαθητές δημιουργούν ένα τελικό προϊόν, ανακαλύπτουν την τεχνική
δημιουργίας μιας αφίσας, συνειδητοποιούν την εφαρμογή των μαθησιακών
στόχων της διδακτικής ενότητας στην πραγματική ζωή, συνεχίζουν
συνεργατικά τη ζωή του σχολείου και έξω από αυτό, παίρνουν την
ικανοποίηση της δημοσιοποίησης της δουλειάς τους.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

FRUITS ET LEGUMES

Δραστηριότητα 1

1.1. Αφού δείτε τη διαφήμιση συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση και
απαντήστε στις ερωτήσεις.

Mangez au moins    ……………     …………….  par  …………..

1. Vous aimez les fruits ?

2. Vous aimez les légumes ?

3. Combien de fruits vous mangez
par jour ?

Δημιουργική ομαδική δραστηριότητα στο σπίτι-Ενεργητική μάθηση-Άνοιγμα της τάξης
σε άλλες τάξεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες μέσα από την ιστοσελίδα του
Σχολείου

6.2. Δυαδική δραστηριότητα-Παρατήρηση-Κριτική σκέψη-Καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης.



277

4. Combien de fois par semaine
vous mangez des légumes ?

5. Pourquoi il faut manger des fruits
et des légumes ?

1.2. Θα βοηθηθείτε να μάθετε και να εξασκηθείτε στο λεξιλόγιο  από τις
παρακάτω ιστοσελίδες:

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mLegumes/de1Leg1.htm#

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mFruits/de1Fru1.htm

http://www.tolearnfrench.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=46640

http://www.europschool.net/static/dico/fr/legumes/legumes_fr.html

http://www.willamette.edu/wits/llc/languages/french/hotpotatoes/fruit&veg.htm

1.3. Γράψτε λέξεις φρούτων και λαχανικών  που μοιάζουν στα Γαλλικά και
Ελληνικά και συμπληρώστε τον πίνακα με λέξεις σε άλλες γλώσσες με τη
βοήθεια συμμαθητών σας από άλλες χώρες. Μπορείτε να βοηθηθείτε από την
ιστοσελίδα:  http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT#

Γαλλικά Ελληνικά Αλβανικά Ρώσικα

Ananas Ανανάς

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mLegumes/de1Leg1.htm
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/memoire/mFruits/de1Fru1.htm
http://www.tolearnfrench.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=46640
http://www.europschool.net/static/dico/fr/legumes/legumes_fr.html
http://www.willamette.edu/wits/llc/languages/french/hotpotatoes/fruit&veg.htm
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT
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1.4. Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τις εικόνες

une salade

une pomme de terre

une pastèque

un citron

une pomme

un raisin

une orange

une fraise

une poire

un abricot

1.5. Κατατάξετε τις λέξεις στη σωστή στήλη

une banane - une fraise- une poire- un abricot-une carotte- une orange- un
raisin- une pomme- un brocoli- un ananas- une tomate- un citron-une
pastèque-une pomme de terre-une salade
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1.6. Βάλτε στη σειρά τα γράμματα ώστε να σχηματίσετε σωστές λέξεις

• BARCIOT                                        UN       A _ _ _ _ _ _
• ASEPQUET                                     UNE    P _ _ _ _ _ _ _
• AIRISNS                                          DES     R _ _ _ _ _ _
• OMEMP DE TRREE                     UNE     P _ _ _ _ DE  _ _ _ _ _
• RSEIFA                                            UNE    F _ _ _ _ _

1.7. Παιχνίδιa

• Πιάσε ένα φρούτο από τη σακούλα μάντεψε ποιο είναι και
απάντησε στην ερώτηση: “Qu’est-ce que c’est?C’est un/une….

• Διάλεξε ένα φρούτο ή λαχανικό και προσπάθησε να το
συλλαβίσεις ένα ένα γράμμα. Οι συμμαθητές σου θα πρέπει να
το βρουν.

• Σχηματίστε ομάδες γράψετε σε ένα φύλλο 5 φρούτα ή λαχανικά
που σας αρέσουν. Κάθε φορά που θα ακούτε τον καθηγητή σας
να προφέρει ένα φρούτο ή λαχανικό που έχετε γραμμένο θα
φωνάζετε BINGO και θα το σβήνετε.  Κερδίζει η ομάδα που θα
σβήσει πρώτη όλες τις λέξεις.

Fruits Légumes
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Δραστηριότητα 2

Ανά δύο,  γράψετε όσα περισσότερα φρούτα και λαχανικά δείτε στη διαφήμιση
που θα παρακολουθήσετε. Ανταλλάξετε τα φύλλα εργασίας και συμπληρώστε
αυτά που λείπουν από το φύλλο εργασίας του άλλου ζευγαριού.

Fruits Légumes

 Δραστηριότητα 3

Συμπλήρωσε ένα εβδομαδιαίο πολύχρωμο μενού με φρούτα και λαχανικά

Tableau d’une alimentation colorée

COULEURS

LUNDI   MARDI   MERCREDI    JEUDI   VENDREDI
SAMEDI DIMANCHE

Jaune
orange

Bleu

violet

Rouge

Vert

marron

Δραστηριότητα 4
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4.1. Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις προτιμήσεις σου σε  φρούτα και λαχανικά.
Παρουσίασε τις προτιμήσεις σου στους συμμαθητές σου.

J’adore j’aime je préfère je n’aime
pas

je déteste

4.2. Γράψε τις φράσεις που αντιστοιχούν στα σύμβολα και τις εικόνες.

.

         Ex:         Je déteste les raisins noirs

…………………………………………….

        mais
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…………………………………………………………………………..

et                      …………………………………

et ………………………………………..

Δραστηριότητα 5

5.1. Ο Arcimboldo  είναι ένας ζωγράφος Ιταλός, ο οποίος δημιουργεί
πορτραίτα διάσημων ανδρών και γυναικών με φρούτα και λαχανικά.

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, βρείτε ποια εποχή αναπαριστά σε  κάθε
πίνακα ο Arcimboldo.(Printemps, été, automne, hiver)

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/jeu-
Jeux_de_mots_et_d_images.htm?id_dossier=48&jeu=197#ancre

Titre:……………………………….     Titre: ……………………………….

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/jeu-Jeux_de_mots_et_d_images.htm?id_dossier=48&jeu=197%23ancre
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/jeu-Jeux_de_mots_et_d_images.htm?id_dossier=48&amp;jeu=197%23ancre
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Titre:………………………….            Titre: ………………………………

5.2. Από ποια εποχή λείπουν τα φρούτα και τα λαχανικά? Ποια φρούτα θα
έβαζες σε  αυτή την εποχή?

…………………………………………………………………………………………
……………….

…………………………………………………………………………………………
……………….

5.3. Αντιστοίχισε κάθε απόσπασμα μουσικής που ακούς από τις 4 εποχές του
Βιβάλντι με κάθε πίνακα ζωγραφικής.( όλες οι απαντήσεις θεωρούνται
σωστές)

1…………………………………….      2………………………………

3…………………………………….      4………………………………

5.4. Χρωματίστε ένα σκίτσο προσώπου στην προτεινόμενη ιστοσελίδα και
παρουσιάστε το στη τάξη στο επόμενο μάθημα:

http://coloriage-en-ligne.lol.net/artiste-peintre/arcimboldo.htm

Δραστηριότητα 6

6.1. Αφού σχηματίσετε ομάδες βρείτε στην προτεινόμενη ιστοσελίδα τα
φρούτα και τα λαχανικά που υπάρχουν όλες τις εποχές στη Γαλλία και
συγκρίνετε με αυτά που υπάρχουν στη χώρα μας.

http://www.pratique.fr/consommer-fruits-legumes-saison.html#titre-parag-2

http://coloriage-en-ligne.lol.net/artiste-peintre/arcimboldo.htm
http://www.pratique.fr/consommer-fruits-legumes-saison.html%23titre-parag-2
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6.2. Αφού σχηματίσετε δυάδες, παρατηρήστε, σχολιάσετε τις εικόνες και
γράψτε για ποιους λόγους πρέπει να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά
της εποχής.

1……………………………………….

2……………………………………….

3……………………………………….

Δραστηριότητα 7

 Δημιουργήστε ομάδες και κάνετε μία αφίσα για να ενθαρρύνετε τους
συμμαθητές του σχολείου σας να τρώνε φρούτα και λαχανικά εποχής κάθε
μέρα.  Παρουσιάστε τις εργασίες σας σε άλλες τάξεις του Σχολείου ή στην
ιστοσελίδα του Σχολείου. Ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα.

Ø Cherchez les images
Ø Faites le collage
Ø Coloriez l’affiche
Ø Cherchez le slogan

Βιβλιογραφία

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Γαλλικής για Ε' και ΣΤ' τάξεις
Δημοτικού

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο,

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Καγκά Ε., Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών για το Δημοτικό Σχολείο,2010,

Αθήνα ΥΠΕΠΘ (για μαθητές 9 - 12 ετών)
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Η ελληνική μετάφραση του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσα:
http://www.komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf

Καγκά, Ε. (2004). Portfolio γλωσσών: Καινοτόμες Πρακτικές προσεγγίσεις
πολυγλωσσικού γραμματισμού. Γλώσσα και γραμματισμός στη νέα χιλιετία,
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

La "mallette pédagogique", méthode d’éveil au français, 2008, ift
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