
2η Μικροδραστηριότητα 

 

Συντάκτης :Μαγδαλινή Τοπαλίδου 

 

Τίτλος 

Κλισέ και στερεότυπα 

 

Γνωστικό αντικείμενο  

Γαλλικά 

 

Τάξη  

Α΄ Γυμνασίου 

 

Χρονική διάρκεια 

10 λεπτά  

 

Απαιτούμενο υλικό/ εξοπλισμός 

Υπολογιστές ή ταμπλετ, σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

Γενικοί διδακτικοί στόχοι 

 

Οντολογική γνώση (savoir-être) 

- να είναι ανοικτός ο μαθητής σε νέες εμπειρίες 

- να αντιλαμβάνεται  ο μαθητής το χιούμορ 

 

Πρακτικές δεξιότητες (savoir-faire) 

- να χρησιμοποιεί ο μαθητής ένα ψηφιακά εργαλεία που τον βοηθούν να 

αυτονομηθεί στην πορεία της μάθησής του  

 



Ικανότητα μάθησης (savoir-apprendre) 

- ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, ερμηνείας, επαγωγής, απαγωγής 

- ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων (aptitudes perceptives) 

 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Επικοινωνιακή ικανότητα 

- ανάπτυξη προσληπτικών δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού λόγου) και 

συγκεκριμένα : 

→ σφαιρική κατανόηση,  

→ κατανόηση επιμέρους πληροφοριών  

Διαπολιτισμική συνείδηση 

- να αποκτήσει ο μαθητής ενδιαφέρον για νέες ιδέες και αξίες 

- να προσφερθεί δυνατότητα πρόσβασης και πληροφόρησης πάνω σε 

πολιτιστικά στοιχεία του πολιτισμού στόχου (γαλλικού) 

 

Περιγραφή μικροδραστηριότητας 

Η συγκεκριμένη μικροδραστηριότητα σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί σε 

ένα από τα πρώτα μαθήματα με τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Η ιδιαιτερότητα της 

τάξης αυτής είναι ότι υπάρχει αρκετές φορές μια ανομοιογένεια στους μαθητές στο 

μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας καθώς συνυπάρχουν μαθητές που έχουν διδαχθεί 

δεύτερη ξένη γλώσσα στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, μαθητές που έχουν 

δεν διδαχθεί 2η ξένη γλώσσα (μαθητές που προέρχονται από ολιγοθέσια ή 

μειονοτικά σχολεία) καθώς και μαθητές που στο δημοτικό διδάχθηκαν διαφορετική 2η 

ξένη γλώσσα από αυτήν που διδάσκεται στο γυμνάσιο (από επιλογή τους ή λόγω 

τεχνικών περιορισμών της νομοθεσίας) 

Η δραστηριότητα που αναπτύσσεται παρακάτω μεταξύ άλλων 

δημιουργήθηκε, για να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να 

- αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη Γαλλική 

Γλώσσα και στο Γαλλικό Πολιτισμό.  

- να προσεγγίσουν συναισθηματικά τη Γαλλική Γλώσσα και 

- να αναπτύξουν κινήτρων εκμάθησης της γλώσσας  



Η μικρο - δραστηριότητα δημιουργήθηκε με το ψηφιακό εργαλείο  EdPuzzle. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα γλωσσικά και θεματικά αξιοποιήσιμο βίνετο από το διαδίκτυο 

(youtube) σχετικό με τα στερεότυπα (clichés) που υπάρχουν για τους Γάλλους και τη 

Γαλλική κουλτούρα.  

Χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο EdPuzzle  για να δημιουργήσετε μια 

δραστηριότητα κατανόησης του περιεχομένου του video, η οποία  

περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα 

και σχεδιασμένες έτσι, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν όλοι οι μαθητές, ακόμη 

και αυτοί που δεν έχουν ακόμη τις στοιχειώδεις δεξιότητες επικοινωνιακής ικανότητας 

στα γαλλικά. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή του συγκεκριμένου πολυτροπικού 

κειμένου (βίντεο) το οποίο οι μαθητές θα μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν 

εστιάζοντας στα κυριότερα σημεία/πληροφορίες αποκωδικοποιώντας επιλεκτικά τις 

λέξεις/έννοιες κλειδιά και αξιοποιώντας τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία 

του κειμένου.  

Η ανατροφοδότηση στη δραστηριότητα είναι αυτόματη και άμεση και η 

μικροδραστηριότητα αυτή θα χρησιμεύσει ως αφόρμηση για την πραγματοποίηση 

και άλλων δραστηριοτήτων στα πρώτα μαθήματα της χρονιάς σχετικά με το γαλλικό 

και γαλλόφωνο πολιτισμό, ώστε οι μαθητές να διερευνήσουν και άλλα γνωστικά 

πεδία και να ευαισθητοποιούν στη διαπολιτισμική της διάσταση μέσα από την 

ανακάλυψη αναπαραστάσεων του άλλου. 

 

https://edpuzzle.com/media/5b3aa2ddf9cd9f4084ba2e8a

