
ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΦΑΣΗ 3 

Σύντοµη περιγραφή πλοκής σεναρίου: Η παραµονή σας στο νησί φθάνει στο τέλος µιας και η 
οικογένειά σας έρχεται να σας παραλάβει. Ναι, αλλά τελικά σε ποιο νησί ήσασταν; Θα µάθετε σε 
λίγο!  

Ξεκινήστε την εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας το προαναφερθέν αφηγηµατικό πλαίσιο ως 
αφόρµηση. Μπορείτε να κάνετε σύνδεση µε τις φάσεις 1 και 2 υπενθυµίζοντας την πλοκή. 

Διδακτικοί στόχοι:  
• Αξιολογώ την εκµάθηση ηµερών εβδοµάδας 
• Αξιολογώ την εκµάθηση βασικών φαγητών και ροφηµάτων 
• Αξιολογώ την ικανότητα να εκφράζω προτίµηση χρησιµοποιώντας δύο γλωσσικές εκφράσεις 

(j’aime, je préfère) 
• Μαθαίνω πληροφορίες για την ύπαρξη ενός γαλλόφωνου πολιτισµού εκτός Ευρώπης 
• Σχηµατίζω θετική στάση προς ένα ανοίκειο γαλλόφωνο πολιτισµό εκτός Ευρώπης 

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: εξοικείωση των µαθητών µε βασικές δεξιότητες χρήσης η/υ  

Υλικοτεχνική υποδοµή: η/υ, χρωµατιστό χαρτόνι 

Βασικός τύπος των προτεινόµενων δραστηριοτήτων είναι το ''παιχνίδι ρόλων’’. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων: 

Δραστηριότητα 1: Αυτοαξιολόγηση, ατοµική εργασία 
  
Ειδικός στόχος: αξιολογώ την εκµάθηση των ηµερών της εβδοµάδας 
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: τραγούδι 
Μαθησιακό υλικό: ηχητικό κείµενο 
Διάρκεια: 8 λεπτά  

Δραστηριότητα 2: Αυτοαξιολόγηση, ατοµική εργασία 
  
Ειδικός στόχος: αξιολογώ την εκµάθηση λεξιλογίου φαγητών/ροφηµάτων και την ικανότητα 
έκφρασης προτίµησης 
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: διαδραστικό παιχνίδι 
Μαθησιακό υλικό: πολυτροπικό κείµενο 
Διάρκεια: 8 λεπτά  



Δραστηριότητα 3: Εκµάθηση, σε δυάδες 
  
Ειδικός στόχος: µαθαίνω πληροφορίες για την ύπαρξη ενός γαλλόφωνου πολιτισµού εκτός 
Ευρώπης 
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: έρευνα 
Μαθησιακό υλικό: google maps  
Διάρκεια: 8 λεπτά  
Μόλις αποκαλυφθεί το όνοµα του νησιού, ανατρέχετε στο χαρτόνι όπου οι µαθητές είχαν γράψει τα 
υποτιθέµενα ονόµατα (φάση 2) και συγκρίνετε κατά πόσο προσέγγισαν στην πραγµατικότητα. 
Eπέκταση: Προφανώς οι µαθητές δεν γνωρίζουν πολλές πληροφορίες και θα χρειαστεί 
να επεκτείνετε τη δραστηριότητα κάνοντας µία σύντοµη έρευνα στο wikipedia για το νησί. 
Ζητήστε στις δυάδες µαθητών να παρουσιάσουν τα ευρήµατα στην τάξη προφορικά. Μπορείτε, 
εναλλακτικά, να έχετε ετοιµάσει εσείς µία διαδραστική παρουσίαση µε τις βασικές πληροφορίες 
για το νησί την οποία θα παρουσιάσετε.  

Δραστηριότητα 4: Εκµάθηση, σε δυάδες και ατοµική εργασία  

Ειδικοί στόχοι: µαθαίνω πληροφορίες για την ύπαρξη ενός γαλλόφωνου πολιτισµού εκτός 
Ευρώπης, σχηµατίζω θετική στάση προς ένα ανοίκειο γαλλόφωνο πολιτισµό εκτός Ευρώπης, 
µπορώ να εκφράσω προτίµηση για θεάµατα  
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: παρουσίαση 
Μαθησιακό υλικό: video 
Διάρκεια: 8-11 λεπτά  
Παρακολουθήστε το αυθεντικό διαδραστικό βίντεο χωρίς να εστιάσετε στη λεπτοµερή κατανόηση 
των διαλόγων αλλά στην παρουσίαση των τουριστικών θεαµάτων. 

Τελική αξιολόγηση όλων των φάσεων (στην επόµενη διδακτική συνάντηση) 
  
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: παραγωγή γραπτού λόγου και παιχνίδι ρόλων 
Μαθησιακό (υποστηρικτικό) υλικό: χαρτόνια, ενδυµασία µαγειρικής 

Ζητήστε από τους µαθητές να χωριστούν σε οµάδες chef οι οποίοι κατάγονται από τη Ρεϋνιόν και 
ήρθαν στην Ευρώπη για να παρουσιάσουν τα φαγητά του νησιού τους στην Παγκόσµια Γιορτή 
Γαστρονοµίας. Η κάθε οµάδα αναλαµβάνει το µενού διαφορετικής ηµέρας. Οι µαθητές 
κατασκευάζουν το µενού πάνω σε µία αφίσα γράφοντας ηµέρες/φαγητά/ροφήµατα, ζωγραφίζοντας 
και σκιτσάροντας. Μπορείτε να προτείνετε να έχουν µαζί τους άσπρες ποδιές, σκούφους µαγειρικής 
και γάντια κουζίνας για να υποδυθούν τους chef.


