
Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:  

VIENS GOÛTER MES SPÉCIALITÉS !  Έλα να δοκιμάσεις τις σπεσιαλιτέ μου 

Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα 

Διδακτικό αντικείμενο: Γαλλικά Α γυμνασίου 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Διδακτικοί στόχοι και δεξιότητες 

 
Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

 
Ψηφιακοί πόροι  

Γενικοί στόχοι 
 

Επικοινωνιακοί 
στόχοι 

Γλωσσικοί στόχοι 

Λεξιλόγιο Γραμματική 

 Ο μαθητής  
μπορεί: 
  
- να προσκαλεί ένα 
φίλο  
 
-να συνεργαστεί 
με τα μέλη της 
ομάδας  με κοινό 
στόχο  
 
- Να 
αναστοχάζεται  και 
να αξιολογεί την 
εργασία του. 
 
- να 
χρησιμοποιήσει 

Ο μαθητής : 
 
-να εξοικειωθεί 
με το είδος του 
γραπτού λόγου 
(χρηστικά κείμενα 
– προσκλήσεις) 
- Να αναλύει και 
να συνθέτει 
πληροφορίες που 
του παρέχονται  
-Να αντιληφθεί το 
ρόλο της 
πρόσκλησης ως 
μέσο 
επικοινωνίας και 
παροχής 
πληροφοριών  

-χαιρετισμοί 
(salut, à 

demain, À ce 
soir!   κλπ) 

 
-σπεσιαλιτέ 

(tortilla/ 
tapas, pizzas, 
hamburgers 

κλπ) 
 

-συντομο-
γραφίες (PS, 

tél., h) 
 

-ρήματα 
σχετικά με 
το φαγητό 

- προστακτική 
(viens κλπ) 
 
-σχηματισμός 
ερώτησης (Tu es 
libre ce soir? 
κλπ) 
 
-έκφραση 
σκοπού (η 
πρόθεση 
«pour») 
 
 
 

Δραστηριότητα 1 
Εξοικείωση, ευαισθητοποίηση, εισαγωγή στο θέμα. 
Καταιγισμός ιδεών με το σύνολο της τάξης. 
 
Δραστηριότητα 2 
Παρουσίαση-ανάγνωση στη μητρική γλώσσα του εθίμου - 
συνήθειας (La pendaison de la crémaillère) και σύγκριση με 
αντίστοιχες συνήθειες στην ελληνική πραγματικότητα. 
Παρουσίαση  - ανάγνωση των  προσκλήσεων  της εφαρμογής 
και εισαγωγή του νέου λεξιλογίου. 
Απάντηση (ατομικά) στις ερωτήσεις κατανόησης και έλεγχος 
στην ολομέλεια της τάξης. 
 
Δραστηριότητα 3 (σε ομάδες) 
 
Δημιουργία πρόσκλησης με χρήση των εκφραστικών μέσων 
και των φορματ που παρουσιάστηκαν.  Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να δώσει στις ομάδες από μια κάρτα που να 
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www.canva.com 
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ηλεκτρονικά 
εργαλεία για το 
σχεδιασμό μιας 
πρόσκλησης 
  

 
- Να εκφέρει τον 
κατάλληλο λόγο 
για τη 
συγκεκριμένη 
περίσταση 
επικοινωνίας (να 
επιλέγει τα σωστά 
μέσα έκφρασης 
για το 
συγκεκριμένο 
κειμενικό είδος 
(πρόσκληση),  
να χρησιμοποιεί 
τον κατάλληλο 
τόνο (φιλική 
πρόσκληση) 
καθώς και τον 
ιδιαίτερο τρόπο 
σύνταξης σε μία 
πρόσκληση( 
ελλειπτικός 
λόγος, 
συντομογραφίες, 
ώρα, ημερ. κλπ)  
 

(goûter, 
dîner κλπ)  

εμπεριέχει βασικά στοιχεία της πρόσκλησης, π.χ. είδος  
γιορτής, στοιχεία αποστολέα – παραλήπτη, να ορίσει σε κάθε 
ομάδα το είδος της εκδήλωσης (για να πετύχει την γραφή 
προσκλήσεων με όλες τις περιπτώσεις των εκδηλώσεων) ή 
ακόμα μπορεί να αφήσει στους μαθητές να επιλέξουν ποιο 
είδος τους ενδιαφέρει. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός 
δίνει κατευθύνσεις και ωθεί όλα τα μέλη να συμβάλλουν με 
τον τρόπο τους στην παραγωγή λόγου και στη διακόσμηση 
της πρόσκλησης, στην επιλογή των εικόνων και στην τελική 
παρουσίαση της κάρτας τους μέσω της εφαρμογής 
www.canva.com 
 
 Δραστηριότητα 3 (σε ομάδες) 
Οι εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τις προσκλήσεις 
τους και δέχονται τα σχόλια και την ανατροφοδότηση του 
εκπ/κου και των συμμαθητών τους. Διορθώνουν τις κάρτες 
τους, εάν κριθεί αναγκαίο, και γίνεται η τελική εκτύπωση των 
προσκλήσεων.  
 
Δραστηριότητα 4 
Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει συζήτηση για τις 
δραστηριότητες της ημέρας, τι τους άρεσε και τι όχι, εάν 
δυσκολεύτηκαν σε κάποιο σημείο εάν είναι ικανοποιημένοι 
από τη συνεργασία τους και την τελική εργασία.  
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