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Όνομα συντάκτη 
Μαγδαλινή Τοπαλίδου, ΠΕ05 

Τίτλος 
Premiers contacts 

Θεματικές περιοχές 

- Χαιρετώ 

- αποχαιρετώ 

- παρουσιάζομαι 

- οι εθνικότητες 

Επίπεδο γλωσσομάθειας 
A1.1 

Ηλικία μαθητών 
10- 11 ετών (Ε’ δημοτικού) 

Γενικοί στόχοι 

 

 Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την εκμάθηση της 

γαλλικής ως ξένης γλώσσας 

 Ενεργητική μάθηση 

 Συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία του μαθήματος 

Ειδικοί στόχοι 

     -Λεξιλογικοί 

- χαιρετισμοί (bonjour, salut, coucou) 

- ρήματα παρουσίασης (je m’appelle, moi, c’est…) 

- εθνικότητες 

     

 -γραμματικοί 

 

- Σχηματισμός ερώτησης 

-Κοινωνιο-πολιτισμικοί 

 

- χαιρετισμός με λόγο και με χειρονομίες 

- σύγκριση /κοινά στοιχεία με τα παιδιά της Γαλλίας. 

- γνωριμία με διάσημες προσωπικότητες της γαλλοφωνίας 

 

- Οντολογική γνώση (savoir-être) 

- μαθαίνω να ακολουθώ οδηγίες 

- μαθαίνω να εργάζομαι αυτόνομα 

 

- πρακτικές δεξιότητες (savoir-faire) 
- επινοώ στρατηγικές απομνημόνευσης λεξιλογίου  

Ψηφιακές δεξιότητες 
- χρησιμοποιώ τα ψηφιακά εργαλεία: quizlet, thinglink, 

wizer 

Διάρκεια 
4 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών 

Υλικό 

- υπολογιστής ή ταμπλέτα 

- Σύνδεση ιντερνέτ 

- 3 βίντεο + συνοδευτικά φύλλα εργασίας 

- Ψηφιακά εργαλεία : quizlet, thinglink 

- ιστότοπος: http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm 

 

Σύνδεση με διδασκόμενη μέθοδο 
Athur et Lilou 1, Trait d’Union, ενότητα 1 

http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm
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Μικροσενάριο 

Γενική περιγραφή 

 

Το παρόν μικροσενάριο προορίζεται για τα πρώτα μαθήματα 

διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στην Ε΄τάξη του 

δημοτικού σχολείου μέσω της ανεστραμμένης τάξης. Ο σκοπός του είναι να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για τη 

διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με την οποία οι μαθητές έρχονται για πρώτη 

φορά σε επαφή.  

Το μικροσενάριο λαμβάνει υπόψη του  τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

αυτής της ηλικίας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών Τους προσφέρει επίσης την ευκαιρία να μάθουν με το δικό τους 

ρυθμό/τρόπο, καθώς αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της προσωπικής τους 

πορείας στη μάθηση. 

 Πρόκειται  για τη δημιουργία ενός ψηφιακού υλικού σύμφωνου με τα 

ζητούμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΑΠΣ-

ΞΓ) καθώς και με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ηλικίας 9 – 11 ετών, το 

οποίο αξιοποιεί αρκετά διαφορετικά μέσα και παιδαγωγικές προσεγγίσεις: η 

ενεργητική μάθηση, η παιδαγωγική της ανακάλυψης καθώς και η διαδραστική 

μάθηση. 

 

Υλικό 

Περιγραφή 

 

1η συνεδρία / 1η κάψουλα  

Χαιρετώ/ αποχαιρετώ / παρουσιάζομαι 

 

Ο μαθητής στο χώρο του 

1ο στάδιο 

Ο μαθητής παρακολουθεί το βίντεο 1, έχοντας μπροστά του το συνοδευτικό 

φύλλο μαθητή της κάψουλας 1. Έχει την επιλογή να δει το βίντεο όσες φορές 

θέλει, να το σταματήσει, να το επανεκκινήσει κ.ο.κ. Ταυτόχρονα μπορεί να κρατά 

σημειώσεις με ό,τι δεν καταλαβαίνει ή με ό,τι του δημιουργεί απορίες.  

https://www.youtube.com/watch?v=cjoPgGWJ0AI
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2ο στάδιο/ συνοδευτικό φύλλο μαθητή - κάψουλα 1 

Ατομικά, κάθε μαθητής πρέπει να κάνει τη 2η δραστηριότητα του 

συνοδευτικού φύλλου μαθητή της κάψουλας 1, στηριζόμενος στο βίντεο και την 

προσωπική του κρίση. Το ζητούμενο της δραστηριότητας είναι να εντοπίσει και να 

αναγνωρίσει  τα εξωγλωσσικά στοιχεία του παραγόμενου λόγου στο βίντεο και να 

τα συγκρίνει με αυτά της μητρικής του γλώσσας. Ο στόχος είναι, σε πρώτη φάση, 

να οδηγήσουμε το μαθητή  να εντοπίσει τα εξωγλωσσικά στοιχεία που υπάρχουν 

στον καθημερινό λόγο των γαλλόφωνων εφήβων και, σε δεύτερη φάση, να 

παρατηρήσει τις ιδιαιτερότητες του αυθεντικού προφορικού λόγου, όπως αυτός 

παρουσιάζεται στο βίντεο καθώς και τα εξωγλωσσικά στοιχεία που είναι κοινά 

ανάμεσα στις δύο κουλτούρες, τη γαλλόφωνη και την ελληνόφωνη. Για να πετύχει 

τους παραπάνω στόχους, ο μαθητής είναι ελεύθερος να ανατρέξει όσες φορές 

χρειαστεί στο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο). 

 

Σε δεύτερο χρόνο ο μαθητής επισκέπτεται τον ιστοχώρο 

https://quizlet.com/_4lc5es για να γνωρίσει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται 

στο βίντεο. Πρόκειται για μια διαδικτυακή δωρεάν εφαρμογή όπου το λεξιλόγιο 

που θέλουμε να διδάξουμε παρουσιάζεται πρώτα με μορφή Flash-cards και στη 

συνέχεια ο χρήστης έχει την ευκαιρία να «αξιολογηθεί» μέσα από μικρά κουίζ και 

παιχνίδια πάνω στο ίδιο λεξιλόγιο. Μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες όσες φορές 

θέλει ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό. Παρόλο που η εφαρμογή είναι εύκολη 

και πολύ φιλική προς τον χρήστη, ο μαθητής μπορεί, σε περίπτωση «δυσκολίας», 

να σταματήσει και να ζητήσει βοήθεια όταν θα επιστρέψει στην τάξη. 

Η τελευταία δραστηριότητα του συνοδευτικού φύλλου 1 είναι μια 

δραστηριότητα συστηματοποίησης του λεξιλογίου που «διδάχθηκε». Οι μαθητές 

καλούνται να αντιστοιχίσουν τις φράσει με τις λεκτικές πράξεις που αυτές 

εκφράζουν, ώστε να ελεγθεί αν  τις έχουν κατακτήσει. Αυτή η τελευταία 

δραστηριότητα που χρησιμεύει και ως αξιολόγηση της συνεδρίας, θα γίνει γραπτά 

και θα ελεγθεί την τάξη, είτε ατομικά είτε στον πίνακα με την ολομέλεια.  

 

 Στην τάξη   

Στην αρχή του μαθήματος οι μαθητές μοιράζονται τις εντυπώσεις τους από την 

πρώτη κάψουλα και θέτουν τις ερωτήσεις τους, αν υπάρχουν.  

https://quizlet.com/_4lc5es
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Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός διαμοιράζει το φύλλο εργασίας τάξης 1. Η 

πρώτη δραστηριότητα  αποσκοπεί στο σπάσιμο του πάγου και μπορεί να γίνει ως 

παιχνίδι ρόλων ανάμεσα στους μαθητές. 

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι ένα φύλλο εργασίας που δημιουργήθηκε με 

το εργαλείο wizer. Οι μαθητές ανοίγουν το φύλλο εργασίας, ένα διαδραστικό 

φύλλο εργασίας με δραστηριότητες που ελέγχουν την κατάκτηση των 

διδασκόμενων στόχων. Επειδή ορισμένες φορές η σύνδεση δεν είναι εύκολη για 

τους μαθητές (απαιτείται λογαριασμός gmail ή edmodo), το wizer παρέχει τη 

δυνατότητα εκτύπωσης του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση ή σε 

περίπτωση άλλης τεχνικής δυσκολίας (μη ύπαρξη διαθέσιμου εργαστηρίου 

πληροφορικής, βλάβη σύνδεσης διαδικτύου κοκ) το φύλλο εργασίας διαμοιράζεται 

σε έντυπη μορφή και οι δραστηριότητες γίνονται  εκεί. 

Στην πρώτη δραστηριότητα του wizer , οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν 

τους τρόπους χαιρετισμού που χρησιμοποιούν τα παιδιά στη Γαλλία. Έχουν να 

επιλέξουν ανάμεσα στο «φιλί» /“faire la bise”, τη selfie φωτογραφία /“prendre une 

selfie”, το σφίξιμο του χεριού /“serrer la main”, το «κόλλα πέντε»/“taper dans la 

main”, την «υπόκλιση»/“baisser la tête”, και το «άγγιγμα με τις γροθιές»/ “faire un 

check. Χάρη στις φωτογραφίες που συνοδεύουν τις εκφράσεις, οι μαθητές θα 

μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις χειρονομίες εκείνες που είδαν να χρησιμοποιούν 

τα παιδιά στο βίντεο της κάψουλας.  

Στη δεύτερη άσκηση οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τις φράσεις 

με τις λέξεις που λείπουν.  Π.χ. : Coucou! …… c'est Nicolas. Πρόκειται στην 

πραγματικότητα για την εφαρμογή του νέου λεξιλογίου που τους παρουσιάστηκε 

μέσω του  quizlet και για τη χρήση των λεκτικών πράξεων που παρουσιάστηκαν 

στο βίντεο της 1ης κάψουλας. 

Η 3η άσκηση είναι άσκηση αντιστοίχισης exercice όπου οι μαθητές πρέπει 

να ενώσουν τα δύο μέρη μιας λέξης ή μιας φράσης για να σχηματίσουν μια λέξη ή 

φράση που να αντιστοιχεί στους χαιρετισμούς που «διδάχθηκαν» μέσα από την 

κάψουλα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει στον πίνακα στην περίπτωση που οι μαθητές 

δε δουλεύουν με μία συσκευή αλλά με φωτοτυπία του φύλλου wizer. Ο 

εκπαιδευτικός διορθώνει τυχόν λάθη και ελέγχει την κατανόηση.  

Η 4η άσκηση ζητά από το μαθητή να «γλιστρήσει» τους χαιρετισμούς στη 

σωστή στήλη. Πρόκειται για μια άσκηση συστηματοποίησης  καθώς δεν αρκεί 

μόνο να καταλαβαίνει ο μαθητής τις λέξεις αλλά να μπορεί να ξεχωρίσει την 

https://app.wizer.me/learn/RXZD6W


Μικροσενάριο – Πρώτες επαφές 
 

κατάλληλη επικοινωνιακή περίσταση που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Στο 

σημείο αυτό μπορεί να παρέμβει ο εκπαιδευτικός εξηγώντας την υποκειμενικότητα 

στη χρήση των λέξεων «mademoiselle / δεσποινίς» ή «madame/ κυρία», η χρήση 

των οποίων εξαρτάται και από την ηλικία του ομιλητή. 

Η 5η άσκηση είναι η πιο εύκολη, έτσι ώστε να μπορούν να την κάνουν όλοι 

οι μαθητές ακόμη και οι πιο αδύναμοι. Πρόκειται για 2 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής όπου οι απαντήσεις είναι κάτι παραπάνω από προφανείς και όπου οι 

λανθασμένες απαντήσεις είναι λέξεις που επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

προκαλέσουν γέλιο και να χαλαρώσουν για λίγο την τάξη. 

Στην άσκηση 6 οι μαθητές παίρνουν το ρόλο του Μικρού Νικόλα και 

ορισμένων από τους φίλους του (Agnan, Clotaire, Alceste) και παρουσιάζουν τον 

εαυτό τους γραπτά χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις "Je m'appelle..." ou "Moi, 

c'est...". Είναι πολύ πιθανόν οι μαθητές να γνωρίζουν ήδη τα ονόματα των ηρώων 

του Μικρού Νικόλα, καθώς αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας τους. 

Η τελευταία άσκηση είναι ανοιχτού τύπου και ζητά από τους μαθητές να 

απαντήσουν στην ερώτηση «Et toi, comment tu t'appelles?» . Οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τις φόρμες παρουσίασης που χρησιμοποίησαν στην προηγούμενη 

άσκηση και, αν υπάρχει χρόνος, μπορούν να παρουσιαστούν και προφορικά στην 

τάξη.  

Το φύλλο εργασίας wizer κλείνει με μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης 

καθώς οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν  τι μάθανε σε αυτές τις δύο 

συνεδρίες (στο σπίτι και στη διδακτική ώρα της τάξης). Ο εκπαιδευτικός βοηθά 

τους μαθητές να αντιληφθούν τη διαδρομή μάθησης που ακολούθησαν και να 

αναστοχαστούν πώς πέτυχαν τους ορισμένους στόχους. Στο σημείο αυτό μία 

παρένθεση χρήσης της μητρικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη.  

Οι μαθητές συνεχίζουν με τη δραστηριότητα 3 του συνοδευτικού φύλλου 

κατά την οποία πρέπει να παρακολουθήσουν ένα βίντεο όπου παρακολουθούν 

πώς λέμε  “bonjour/ καλημέρα” σε διάφορες γλώσσες. Τους ζητείται σε πρώτη 

φάση να συμπληρώσουν το πινακάκι  με τις αντίστοιχες λέξεις στα ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ρώσικα και τούρκικα.   

Σε δεύτερη φάση, οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τη γραπτή μορφή 

των λέξεων και να κάνουν υποθέσεις για τις σχέσεις ανάμεσά τους  (δηλ. πάνω 

στις ομοιότητες ή τις διαφορές τους). Ακολούθως καλούνται να εντοπίσουν τις 

λέξεις που μοιάζουν περισσότερο με τη γαλλική λέξη (buongiorno, buenos dias) 

https://app.wizer.me/studentSignin?redir=%2Flearn%2FRXZD6W&name=Solve%20Worksheet%20Bonjour!
https://www.youtube.com/watch?v=jbj4-Mp8NDM
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και να εξηγήσουν ποια στοιχεί τους βοήθησαν να ολοκληρώσουν αυτή τη 

δραστηριότητα. 

Το φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με μία δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης 

στην οποία οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα σύμφωνα με την 

προσωπική τους εκτίμηση για τη μαθησιακή τους πορεία.  Ο εκπαιδευτικός τους 

καλεί να παρατηρήσουν τον πίνακα και ιδιαίτερα τα τρία smileys. Τους 

καθησυχάζει λέγοντας ότι, ακόμη και να επιλέξουν το πρώτο ( ), έχουν την 

ευκαιρία να σημειώσουν πρόοδο στη συνέχεια και να επιστέψουν να 

συμπληρώσουν τον πίνακα ανάλογα με την πρόοδό τους. Οι μαθητές 

συμπληρώνουν τον πίνακα ατομικά αλλά, αν ο εκπαιδευτικός παρατηρήσει ότι 

κάποιος υπο/υπερεκτιμά τις επιδόσεις του, παρεμβαίνει προτείνοντας μια μικρή 

δραστηριότητα ή κάνοντας μια ερώτηση που θα βοηθήσει το μαθητή να εκτιμήσει 

ορθότερα τη μαθησιακή του πορεία. 

 

2η συνεδρία /2η κάψουλα 

COMMENT ÇA VA? 

 

Ο μαθητής στο χώρο του 

 

Ο μαθητής παρακολουθεί το βίντεο της 2ης κάψουλας στο δικό του ρυθμό. 

Το σταματά αν θέλει ή γυρνά πίσω και μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο 

απόσπασμα όσες φορές έτσι, ώστε να σιγουρευτεί ότι το έχει κατανοήσει. Μπορεί 

επίσης να σημειώνει τις ερωτήσεις που ενδεχομένως θα θελήσει να κάνει στον 

εκπαιδευτικό στην τάξη.  

Τα αποσπάσματα που παρουσιάζονται στο βίντεο έχουν επιλεγεί και 

μονταριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακινούν και να παροτρύνουν το μαθητή 

χωρίς να κουράζουν. Επίσης ο μαθητής έρχεται σε επαφή με αποσπάσματα 

αυθεντικού λόγου και όχι με λόγο κατασκευασμένο για διδακτικούς σκοπούς.   

Ο πρωταρχικός στόχος να αναπτύξει ο μαθητής αποτελεσματικές 

στρατηγικές κατανόησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα, αν το υλικό είναι 

«ελαφρύ» και αν τον βοηθά να χτίσει στρατηγικές παρατήρησης μέσω των οποίων 

θα φτάσει στο σημαινόμενο. 

Δεδομένου ότι για έναν αρχάριο μαθητή το κυριότερο εμπόδιο κατανόησης 

είναι το γλωσσικό μήνυμα, το βίντεο της κάψουλας παρουσιάσει ταυτόχρονα 

https://www.youtube.com/watch?v=xoTNEsvU4ho
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γλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία (θόρυβοι, μουσική, επιτόνηση, χροιά φωνής 

κλπ.).  

Ο μαθητής, ακολουθώντας τα βήματα που προτείνει το συνοδευτικό φύλλο 

εργασίας 2, πρέπει καταρχήν να εντοπίσει τις εξωγλωσσικές πληροφορίες, 

οπτικές και ακουστικές, για να περάσει στη συνέχεια στο εργαλείο thinklink  και να 

επιβεβαιώσει τις υποθέσεις του. Ξεκινώντας από αυτό που έχει καταλάβει ο 

μαθητής κάνει υποθέσεις για αυτό που έχει κατανοήσει πλήρως ή και καθόλου. Η 

αξιολόγηση της κατανόησης του θα γίνει με τη δραστηριότητα 4  (je m’entraine), 

όπου  ο μαθητής θα πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα με τις εκφράσεις που 

χρησιμοποιούμε στα γαλλικά για να πούμε αν είμαστε καλά ή όχι. 

  

Στην τάξη   

Μοιράζουμε στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2 με τίτλο «comment ça 

va?». Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι  να γίνει μια επανάληψη στο λεξιλόγιο 

που εισήγαγε το βίντεο της κάψουλας 2: «comment ça ca?, tu vas bien ? ça va, 

comme ci comme ça» etc. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 

εργαστηρίου της πληροφορικής ή στην τάξη αν και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 

τάμπλετ.  

Οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν ατομικά ή σε δυάδες. Προτείνεται 

λοιπόν ένα φύλλο δραστηριοτήτων ώστε να «φιξαριστεί» το κυρίως λεξιλόγιο που 

προετοιμάζει για το επόμενο στάδιο : την προφορική και γραπτή έκφραση. 

Στη δραστηριότητα 1 οι μαθητές επισκέπτονται τον σύνδεσμο της 

εφαρμογής learningapps και κάνουν το παζλ με το λεξιλόγιο που εισήχθηκε με ο 

βίντεο της κάψουλας. Πρόκειται για μια παιγνιώδη δραστηριότητα που χρησιμεύει 

ως «ζέσταμα» πριν περάσουμε στο επόμενο στάδιο. 

Η δραστηριότητα  2 ζητά από τους μαθητές να βάλουν στη σωστή σειρά τα 

στοιχεία μιας μικρής φράσης (Tu vas bien). Πρόκειται για μια μικρή, απλή άσκηση 

την οποία μπορούν να κάνουν όλοι, έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται 

«αποκλεισμένος».  

Η δρστηριότητα 3 είναι το παιχνίδι του εκατομμυριούχου/ millionnaireπάντα 

μέσω της εφαρμογής «learningapps». Αυτού του είδους τα παιχνίδια, εκτός από 

τον παιγνιώδη και διασκεδαστικό χαρακτήρα τους, ευνοούν την αυτονομία στη 

μάθηση και την αυτοαξιολόγηση.  

https://www.thinglink.com/scene/1031586090089185281
learningapps.org/watch?v=pk3fsk8o318
learningapps.org/watch?v=pk3fsk8o318
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Η δραστηριότητα 4 σχεδιάστηκε με το εργαλείο «wizer» όπου οι μαθητές θα 

διαβάσουν και θα κατανοήσουν μηνύματα (sms) που δεν έχουν συνταχθεί με την 

επίσημη εκδοχή της γαλλικής γλώσσας. 

Προτείνεται να προηγηθεί στον πίνακα μια προετοιμασία για την ανάγνωση 

των sms, ώστε η μαθητές να συνηθίσουν στην αυτόν τον περίεργου κώδικα, μίξη 

γραπτού και προφορικού λόγου, όπου ο καθένας γράφει όπως θέλει. 

Συγκρίνοντας με τον ελληνικό κώδικα που χρησιμοποιούμε στη σύνταξη 

μηνυμάτων, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ορισμένες από τις περισσότερο 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές: συντομογραφία : «bjr αντί για bonjour», φωνητική 

γραφή : « komencava αντί για comment ça va», ρέμπους : « @+ αντί για à plus», 

«  A2M1 αντί για à demain » κλπ και εξηγεί πώς γράφεται ένα sms!  

 Έπειτα, οι μαθητές πρέπει να «μεταφράσουν» στο φύλλο εργασίας του 

wizer τις εκφράσεις της αριστερής στήλης στα  standard γαλλικά. Η διόρθωση 

γίνεται αυτόματα 

Αυτή η δραστηριότητα χρησιμεύει ως αφόρμηση για την επόμενη όπου οι 

μαθητές καλούνται να αποκωδικοποιήσουν μια συζήτηση με SMS και η οποία θα 

αποτελέσει και την αξιολόγηση για την κατάκτηση των στόχων της συνεδρίας. 

 

 

3η συνεδρία / 3η κάψουλα 

C’est qui, c’est qui? 

 

Στο χώρο του μαθητή 

 

Το βίντεο της 3ης κάψουλας, που δημιουργήθηκε και αυτό έτσι ώστε να είναι 

ελκυστικό και διασκεδαστικό, συνοδεύεται από το συνοδευτικό φύλλο εργασίας 3, 

το οποίο με τη σειρά του περιέχει 3 δραστηριότητες.   

Η πρώτη δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τις 

εθνικότητες που παρουσιάστηκαν στο βίντεο ανάμεσα σε αυτές που υπάρχουν 

στον πίνακα. Πρόκειται για μια απλή δραστηριότητα που δε χρειάζεται 

απομνημόνευση, καθώς ο μαθητής έχει την επιλογή να σταματήσει το βίντεο ή να 

επαναλάβει την αναπαραγωγή του όσες φορές θέλει. 

Σε δεύτερο χρόνο, ο μαθητής επιβεβαιώνει τις υποθέσεις του μέσα από ένα 

μικρό κουιζ της εφαρμογής quizizz. Στη συνέχεια επισκέπτεται τον ιστότοπο της 

https://app.wizer.me/learn/WDXQ0A
https://app.wizer.me/learn/WDXQ0A
https://www.youtube.com/watch?v=h1ToqGQPt9s
https://quizizz.com/admin/quiz/5aad5539e860270019736073
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_fr.htm
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά (kids corner) όπου μπορεί να δει τα ονόματα 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνώντας με  τον κέρσορα πάνω από 

κάθε χώρα. Πρόκειται για μια ψηφιακή βόλτα στην Ε.Ε. με σκοπό να εξοικειώσει 

τους μαθητές με τα ονόματα των χωρών στα γαλλικά. Μια και ο στόχος είναι μόνο 

η εξοικείωση δεν υπάρχει δραστηριότητα σε αυτό το στάδιο. 

  

Στην τάξη 

Το φύλλο εργασίας 3 για την τάξη περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην απομνημόνευση του λεξιλογίου. Πρόκειται για διαδραστικές 

δραστηριότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν με το εργαλείο «learningapps» και οι 

οποίες παρουσιάζουν από παιδαγωγικής άποψης πολλά πλεονεκτήματα: 

επιτρέπουν την αυτόνομη μάθηση και την αυτοαξιολόγηση, προσφέρουν άμεσο, 

επισημαίνουν άμεσα τυχόν λάθη και διεγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή με τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος που προσφέρουν. 

Το εργαλείο «learningapps», που προσφέρεται δωρεάν,  επιτρέπει τη 

δημιουργία πολλών και διαφορετικών ειδών ασκήσεων όπως πολλαπλής 

επιλογής, σταυρόλεξα, ανακατεμένες φράσεις καθώς και ασκήσεις αντιστοίχησης 

ή ταξινόμησης.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ως άσκηση 

αξιολόγησης μια διαδραστική, παιγνιώδη δραστηριότητα όπου οι μαθητές κάνουν 

επανάληψη μέσα από μια κούρσα ιπποδρόμου. 

 

4η συνεδρία 

Τελικό Project 

Στο συνοδευτικό φύλλο του τελικού project οι μαθητές έχουν στη διάθεσή 

τους λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση δύο εργαλείων, του voki και του padlet, τα 

οποία και θα χρησιμοπιήσουν για το τελικό  project. 

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους υπάρχουν παραγωγές μαθητών που 

έγινα στο πλαίσιο προγραμμάτων e-twinning σε προηγούμενα έτη. 

http://tinyurl.com/hmunyph 

http://tinyurl.com/jtoya3h 

http://tinyurl.com/hs6flxg 

http://tinyurl.com/juusa42 

http://tinyurl.com/jkagcdy 

http://europa.eu/kids-corner/countries/index_fr.htm
https://learningapps.org/watch?v=pyp8j4kna18
http://tinyurl.com/hmunyph
http://tinyurl.com/jtoya3h
http://tinyurl.com/hs6flxg
http://tinyurl.com/juusa42
http://tinyurl.com/jkagcdy
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http://tinyurl.com/zlwfdm2 

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην ηχογράφηση μέσω 

μικροφώνου (προφορική έκφραση) ή στη χρήση του πληκτρολογίου (γραπτή 

έκφραση, η οποία ωστόσο καταλήγει και πάλι σε προφορική έκφραση). 

Σε ό,τι αφορά το 2ο μέρος του projet,οι μαθητές πρέπει να ανεβάσουν στο 

padlet μία σύντομη γραπτή παρουσίαση του εαυτού τους, όπως έκαναν μαθητές 

παλαιότερων ετών σε αυτό το Padlet . 

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων (σύνδεσης, συσκευών κλπ) οι 

μαθητές μπορούν να εργαστούν όπως στο ακόλουθο padlet, όπου οι παραγωγές 

των μαθητών σκαναρίστηκαν και έπειτα «ανέβηκαν» στο padlet. 

Η όλη προσέγγιση του project  ακολουθεί τη φιλοσοφία  της βιωματικής 

μάθησης (approche actionnelle), μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στη 

δράση βασίζεται στη δράση, καθώς ο μαθητής δρα ως σε συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο  με στόχους σαφώς καθορισμένους και πάντα προσανατολισμένους στη 

δράση έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα έξω 

από την τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/zlwfdm2
https://padlet.com/mtopalid/ugw49kas98xx
https://padlet.com/mtopalid/2wn09trc5hnt
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saluer/ prendre congés / se présenter  
mars  2018 

ανακαλύπτω 
Στο πρώτο μέρος του βίντεο θα παρακολουθήσεις την παρουσίαση ενός νέου 

τρόπου παράδοσης του μαθήματος που θα δοκιμάσουμε φέτος. Το μάθημα θα 

παρουσιάζεται μέσα από βίντεο ή podcasts που υπάρχουν στο internet ή θα 

παίρνεις στο φλασάκι σου, αν δεν έχεις πρόσβαση στο  ίντερνετ. Θα 

παρακολουθείς την παράδοση του νέου μαθήματος στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ 

σου στο σπίτι και θα κρατάς σημειώσεις για απορίες και παρατηρήσεις. Την 

επόμενη μέρα στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές σου, θα βλέπουμε αν  έχεις 

κατανοήσει το μάθημα, θα λύνουμε τις απορίες και θα κάνουμε ομαδοσυνεργατικά 

τις αντίστοιχες εργασίες και ασκήσεις. 

ΑΣ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΛΟΙΠΟΝ! 

Βήμα 1ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 

Μπορείς να παρακολουθήσεις το βίντεο όσες φορές θέλεις, να το σταματήσεις, να 

γυρίσεις στην αρχή, να το δεις μαζί με τους φίλους σου ή τους γονείς σου, γενικά 

να το κάνεις ό,τι θέλεις. Μόνο σε παρακαλώ ΜΗΝ ΤΟ ΣΒΗΣΕΙΣ! 

Καλό θα είναι να έχεις μπροστά σου αυτό το φύλλο εργασίας. 

 

Βήμα 2ο :Αναγνωρίζω 

Στο βίντεο υπάρχουν διάφοροι μη λεκτικοί τρόποι χαιρετισμών στα γαλλικά 

(χειρονομίες ή κινήσεις). Παρατήρησέ τους! 

 
Ποιους από αυτούς χρησιμοποιείς κι εσύ, για να χαιρετήσεις κάποιον; 

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

Πιστεύεις ότι στα γαλλικά χαιρετάμε με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στα ελληνικά; 

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

Αναγνωρίζεις κάποιους από τους χαιρετισμούς που παρουσιάστηκαν στο βίντεο; 

Ποιους; 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cjoPgGWJ0AI&t=20s
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Βήμα 3ο :Καταλαβαίνω  

Στον παρακάτω σύνδεσμο https://quizlet.com/_4lc5es θα βρεις το λεξιλόγιο και 

πολλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να το μάθεις. 
 

 

 

Βήμα 4ο :Εξασκούμαι  

 

A. Βάζω Χ στη σωστή στήλη 

 

 

χαιρετίσω 
Να παρουσιάσω 
τον εαυτό μου 

Να ρωτήσω 
«Πώς πάει;» 

Bonjour.    

Coucou.    

Je m’appelle Louis.    

Moi, c’est Milla.    

C’est moi Bill Leclerc    

Moi, c’est Nicolas    

C’est Grizi    

Ca va?    

Salut.    

 

 

 

 

λέω… 

Για να… 

https://quizlet.com/_4lc5es
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COMMENT CA VA ? 
mars  2018 

Βήμα 1ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
 

Παρακολουθώ το βίντεο όσες φορές χρειαστεί. 

 

Βήμα 2ο :Αναγνωρίζω 
 

Μπορείτε να υποθέσετε σε τι αφορούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που 

βλέπετε στο βίντεο; 

 

Βήμα 3ο :Επαληθεύω τις υποθέσεις μου  

Στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.thinglink.com/scene/1031586090089185281 θα βρεις τι 

σημαίνουν οι εκφράσεις που συνάντησες στο βίντεο. 

 

Βήμα 4ο :Εξασκούμαι  

Comment ça va?  Τι κάνεις; 

 

 

Είμαι καλά Δεν είμαι καλά Είμαι έτσι κι έτσι 

Ça va bien.    

Comme ci comme ça.    

Super!    

Ça va pas trop mal.    

Ça va.    

Je vais bien.    

Ça va pas très bien.    

Ça ne va pas    

όταν 

Τι απαντώ 

https://www.youtube.com/watch?v=xoTNEsvU4ho
https://www.thinglink.com/scene/1031586090089185281
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c’est qui ?  c’est qui ? 
mars  2018 

Βήμα 1ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
 

Παρακολουθώ το βίντεο όσες φορές χρειαστεί. 

 

Βήμα 2ο :Αναγνωρίζω 
 

Κυκλώνω τις εθνικότητες που αναφέρονται στο βίντεο 

russe grec argentin 

syrien suédois américain 

italien libanais bulgare 

espagnol portugais mexicain 

 

Βήμα 3ο :Επαληθεύω τις υποθέσεις μου  

Στον σύνδεσμο: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5aad5539e860270019736073  μπορείς να 

κάνεις ένα κουίζ με τις εθνικότητες που αναφέρονται στο βίντεο 

 

Βήμα 4ο :Εξασκούμαι  

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο, πατώντας πάνω σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα γνωρίσεις το όνομα τους στα γαλλικά 

http://europa.eu/kids-corner/countries/index_fr.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=h1ToqGQPt9s
https://quizizz.com/admin/quiz/5aad5539e860270019736073
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_fr.htm
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Μην ξεχάσεις να σημειώσεις τις απορίες σου, για να τις συζητήσουμε στην τάξη 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
1.Απάντησε προφορικά στις ερωτήσεις του Σνούπυ. 

 

 

 

2.Τώρα θα επισκεφθείς τον παρακάτω σύνδεσμο και θα συμπληρώσεις το φύλλο 

εργασίας με τίτλο «bonjour». Μπορείς να συνεργαστείς με το διπλανό σου και να 

ζητήσεις τη βοήθεια της κύριας σου, όποτε τη χρειαστείς. 

https://app.wizer.me/learn/RXZD6W 

3. Παρακολουθήστε το ακόλουθο βιντεάκι 

https://www.youtube.com/watch?v=jbj4-Mp8NDM 

Πώς λέμε καλημέρα σε άλλες γλώσσες; Σε ποιες από αυτές τις γλώσσες το 

«καλημέρα» μοιάζει περισσότερο με τα γαλλικά 

Ελληνικά Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ισπανικά Ιταλικά Ρωσικά Τούρκικα 

        

 

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

4. Auto-évaluation / Αυτοαξιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

Στα γαλλικά μπορώ: 
   

 

 

 

A1 

1.1 Να χαιρετίσω κάποιον    

1.2 Να παρουσιάσω σύντομα τον εαυτό 

μου 
   

1.3 Να ρωτήσω κάποιον πώς λέγεται    

1. Ca va? 

2. Comment tu t’appelles? 

 

 

 

https://app.wizer.me/learn/RXZD6W
https://www.youtube.com/watch?v=jbj4-Mp8NDM
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FICHE DE TRAVAIL 2        Comment ça va? 

 

1.Μπες στον παρακάτω υπερσύνδεσμο (link) και κάνε το παζλ.  

https://learningapps.org/watch?v=pk3fsk8o318 

 

Αν το έκανες σωστά, σχηματίστηκε η εικόνα………………………… 

 

2. Πήγαινε στο    https://learningapps.org/watch?v=pknawzzgk18 και βάλε 

τις λέξεις στη σειρά , ώστε να σχηματιστεί σωστά η φράση. 

 

Η φράση που σχηματίστηκε είναι :………………………………………………………………………………… 
 

3. Ήρθε η ώρα να παίξουμε! Μπες στον παρακάτω σύνδεσμο και  παίξε τον 

εκατομμυριούχο https://learningapps.org/watch?v=pknawzzgk18 

 

4. Τα γραπτά μηνύματα είναι ένας τρόπος για να επικοινωνείς με τους φίλους 

σου. Όπως στα ελληνικά, έτσι και στα γαλλικά δε γράφουμε τα μηνύματα 

μας στο κινητό ή στο messenger με τον «συμβατικό» τρόπο.  

 

Πάτησε πάνω στο παρακάτω link https://app.wizer.me/learn/WDXQ0A 

και βρες σε τι αντιστοιχούν τα  «μηνύματα»; 

 

5. Τώρα μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτή τη συνομιλία; 

 

https://learningapps.org/watch?v=pk3fsk8o318
https://learningapps.org/watch?v=pknawzzgk18
https://learningapps.org/watch?v=pknawzzgk18
https://app.wizer.me/learn/WDXQ0A


Μικροσενάριο – Πρώτες επαφές 
 

 

FICHE DE TRAVAIL 3        C’est qui? 

 

 

1. Ας αρχίσουμε με μια δραστηριότητα σχετικά με τις εθνικότητες. Πήγαινε στο 

παρακάτω link  και βρες τη σωστή εθνικότητα 

https://learningapps.org/watch?v=p8x2iwd1t18 

 

2. Νομίζω ότι πλέον ξέρεις καλά τις εθνικότητες. Αλλά από μνήμη πώς πας; 

Πaίξε memory στον παρακάτω σύνδεσμο και θα το μάθουμε. 

https://learningapps.org/watch?v=pbd3i1ega18 

 

3. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Στον παρακάτω σύνδεσμο παίξε το παιχνίδι με την 

κούρσα των αλόγων και προσπάθησε να τερματίσεις νικητής. 

https://learningapps.org/watch?v=pyp8j4kna18 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p8x2iwd1t18
https://learningapps.org/watch?v=pbd3i1ega18
https://learningapps.org/watch?v=pyp8j4kna18
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