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 Alimentation = Διατροφή
 Repas = Γεύματα
 Commerces = Καταστήματα
 Courses = Ψώνια
 Disposition de la table = Διάταξη τραπεζιού
 Habitudes alimentaires =Διατροφικές συνήθειες
 Μalbouffe VS nourriture saine = Ανθυγιεινή διατροφή VS Yγιεινή διατροφή
 Jeux de rôle « Οn fait les courses ! »= Παιχνίδια ρόλων «Ψωνίζουμε !»

Décembre 2022 - Janvier 2023



Στα πλαίσια του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας της Β’ τάξης, ασχοληθήκαμε με :

 το λεξιλόγιο της διατροφής, τα γεύματα, τα καταστήματα, τα ψώνια,
 τη διάταξη του τραπεζιού,
 τις διατροφικές συνήθειες,
 το οικολογικό αποτύπωμα,
 τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες :
• άκουσαν αυθεντικούς  γαλλικούς διαλόγους σε καταστήματα,
• δημιούργησαν διαφορετικές «γωνιές-μαγαζιά» με συσκευασίες προϊόντων που 

έφεραν, 
• έμαθαν με βιωματικό τρόπο πώς να κάνουν αγορές σε καταστήματα, 

χρησιμοποιώντας τη γαλλική γλώσσα, μέσα από παιχνίδια ρόλων. 



Chez le marchand de fruits et de légumes



Au supermarché



Au kiosque



A la boulangerie-pâtisserie



Αναζητήσαμε λογότυπα και πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
συζητήσαμε  για θέματα όπως :

 τον O.N.U. (Organisation des Nations Unies) – Ο.Η.Ε. (Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών) 
 την FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων & Γεωργίας) 
 την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16 Οκτωβρίου) - Journée Μondiale de l’Αlimentation.
 τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε – Les 17 Objectifs de Développement Durable
όπως :
 τον 2ο Στόχο ( ODD 2 = Faim Zéro ), δηλαδή τη μείωση του αριθμού των ατόμων που είναι θύματα της 

πείνας και της σίτισης κακής ποιότητας ( άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση υποσιτισμού ή έχουν 
πλεονάζον βάρος ).

 Ποιοτική Εκπαίδευση - Éducation de qualité (ODD4),
 Καλή υγεία και «Ευ ζην» - Bonne santé et bien-être (ODD3) et 
 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή - Consommation et production responsables (ODD12).
 Révolution Verte : Cultiver le plus de nourriture possible aussi rapidement que possible.
 Révolution Brune : Il s’ agit de l’ importance de sols sains

Ολοκληρώσαμε την Ενότητα με :
• τη συμπλήρωση Φύλλου Εργασίας με σκοπό την εξοικείωση με τα εν λόγω ακρωνύμια και
• τη δημιουργία ομαδικών projets και αφίσας. 

Source : www.fao.org



FAO ( Food and Agriculture Organization )
Organisation Internationale des Aliments et de l’ Agriculture.

Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, είναι ένας διεθνής διακρατικός οργανισμός και 
αποτελεί εξειδικευμένη διεύθυνση του Ο.Η.Ε. (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών)

Η ιδέα της δημιουργίας του FAO ανήκει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ρούσβελτ, στο Χοτ
Σπριγκς στη Βιρτζίνια, το 1943, όταν τότε 34 κράτη-μέλη του ΟΗΕ συγκρότησαν τον διεθνή αυτόν 
οργανισμό. H πρώτη σύνοδος του οργανισμού συνήλθε στο Κεμπέκ στον Καναδά τον Οκτώβριο του 

1945, όπου και υπεγράφη ο καταστατικός χάρτης του. 
Η έδρα σήμερα του FAO είναι στη Ρώμη (Ιταλία).

Στα 194 μέλη του συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία από τις 11 Απριλίου 2006.
Έχει ως σκοπό :

• τη βελτίωση του επιπέδου διατροφής των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών, 
• την εξασφάλιση και βελτίωση των συστημάτων παραγωγής και διανομής των γεωργικών πόρων 
• τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών πληθυσμών, 

με απώτερο σκοπό τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.



FAO : Organisation Internationale des Aliments et de l’ Agriculture.

Depuis 1945, chaque année le 16 octobre nous célébrons la Journée mondiale de l’alimentation, à l’occasion de 
l’anniversaire de la FAO.

Ce que fait la FAO :     1. Planifier 2. Cultiver 3. Éduquer

La FAO lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes 
en étroite collaboration avec :

 les gouvernements, 
 les agriculteurs, 
 les producteurs, 
 les écoles et 
 les universités 
 d’autres institutions, mais  … « CHACUN peut mettre la main à la pâte » !

Nutrition et les 17 objectifs fixés par l’ O.N.U. ( ODD : 17 Objectifs de Développement Durable)

Faim Zéro (ODD2) 
signifie réduire à ZERO le nombre de personnes victimes de faim et de malnutrition 

(ex. les gens qui sont en surpoids ou bien en insuffisance pondérale). 
Faim Zéro est le nom de l’opération la plus importante de la FAO.

C’est le deuxième des 17 Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU qu’il nous faut atteindre

d’ici 2030 si nous voulons rendre ce monde plus heureux et plus sûr pour tous. 







« Τu es ce que tu manges ! »
« Il est temps de changer nos habitudes alimentaires ! »





















Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία :

• να μάθουν να συνεννοούνται σε πραγματικές καταστάσεις 
καθημερινής ζωής,  

• να συζητήσουν για τις διατροφικές τους συνήθειες,
• να καταγράψουν εβδομαδιαίο Ημερολόγιο διατροφής,
• να πληροφορηθούν για τους βασικούς κανόνες της 

υγιεινής διατροφής,
• να συνεργαστούν για την προετοιμασία εικονικών 

καταστημάτων,
• να  μάθουν πληροφορίες για παγκόσμιους οργανισμούς και
• να εμπλακούν στη γαλλική γλώσσα προσομοιώνοντας 

διαλόγους σε καταστήματα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και 
πρόθυμη συμμετοχή στην οργάνωση της δράσης μας και 
διασκέδασαν μέσα στους ρόλους τους.



Καμάρες 
Eνα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, 
βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της Χαλκίδας 
στην περιφερειακή οδό, λίγες εκατοντάδες 
μέτρα από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. 
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την 
ύδρευση της πόλης, το οποίο κατασκεύασαν οι 
Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.


