ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΦΑΣΗ 1
Σύντοµη περιγραφή πλοκής σεναρίου: Η κυρία Bonnet προσλαµβάνει το διάσηµο επιθεωρητή
Renard για να τη βοηθήσει να βρει τη γάτα της, τη Biscotte, η οποία έχει εξαφανιστεί από το
σπίτι. Ο επιθεωρητής Renard θα χρειαστεί βοηθούς επιθεωρητές για την επίλυση της υπόθεσης.
Το µυστήριο αρχίζει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωριστείτε µε τους πρωταγωνιστές.
Το προαναφερθέν εισαγωγικό πλαίσιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αφόρµηση για να κεντρίσετε
το ενδιαφέρον της τάξης. Ρωτήστε τους µαθητές “Θέλετε να βοηθήσετε έτσι ώστε να βρεθεί η
Biscotte; Αρκεί µόνο να προσληφθείτε ως βοηθοί-ντετέκτιβ”.
Διδακτικοί στόχοι:
• Μπορώ να καταλαβαίνω την παρουσίαση ενός ατόµου στα γαλλικά
• Μπορώ να καταλαβαίνω την παρουσίαση ενός ζώου στα γαλλικά
• Μπορώ να παρουσιάζω γραπτά ή/και προφορικά τον εαυτό µου στα γαλλικά
• Μπορώ να παρουσιάζω γραπτά ένα κατοικίδιο ζώο στα γαλλικά

Προαπαιτούµενες δεξιότητες: Εξοικείωση των µαθητών µε βασικές δεξιότητες χρήσης H/Y
Υλικοτεχνική υποδοµή: H/Y, µικρά µπλοκ, κονκάρδες
Βασικός τύπος των προτεινόµενων δραστηριοτήτων είναι το ''παιχνίδι ρόλων” καθώς ο κάθε
µαθητής αναλαµβάνει το ρόλο του βοηθού επιθεωρητή. Ζητήστε από τους µαθητές να κρατούν
µικρά µπλοκ για να σηµειώνουν τα καινούρια στοιχεία που εµφανίζονται κάθε φορά. Επίσης,
ενισχύστε την αίσθηση του ρόλου “βοηθός-ντετέκτιβ” δίνοντας σε κάθε µαθητή µία κονκάρδα
(ταυτότητα επιθεωρητή) µε τα προσωπικά του στοιχεία.
Περιγραφή δραστηριοτήτων:
Δραστηριότητα 1: Αφόρµηση και εκµάθηση, εργασία σε οµάδες 3-4 µαθητών
Ειδικοί στόχοι: Μπορώ να καταλαβαίνω την παρουσίαση ενός ατόµου και ενός ζώου στα γαλλικά,
µπορώ να παρουσιάζω τον εαυτό µου στα γαλλικά.
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: Παρουσίαση
Μαθησιακό υλικό: Πολυτροπικό κείµενο
Διάρκεια: 10 λεπτά
Η κλίση των ρηµάτων που εµφανίζονται στη διαδραστική παρουσίαση (habiter, avoir etc) δεν
παρέχονται για στείρα αποµνηµόνευση αλλά για επιπρόσθετη βοήθεια των µαθητών. Οι υποδραστηριότητες κατανόησης κειµένου και γλωσσικών δοµών που εµφανίζονται στις σελίδες 6-7 της
διαδραστικής παρουσίασης είναι προαιρετικές.
Δραστηριότητα 2: Εµπέδωση, ατοµική εργασία
Ειδικός στόχος: Εµπεδώνω τη γλωσσική µικρο-λειτουργία “παρουσιάζω τον εαυτό µου”

!1

Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: Γλωσσική άσκηση
Μαθησιακό υλικό: Γλωσσικό κείµενο
Διάρκεια: 10 λεπτά

Δραστηριότητα 3 (προαιρετική): Εµπέδωση, ατοµική εργασία
Ειδικός στόχος: Εµπεδώνω τη γλωσσική µικρο-λειτουργία “παρουσιάζω ένα κατοικίδιο ζώο”
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: Παρουσίαση
Μαθησιακό υλικό: Πολυτροπικό κείµενο
Διάρκεια: 5 λεπτά
Δραστηριότητα 4: Εµπέδωση, εργασία σε οµάδες 3-4 µαθητών
Ειδικός στόχος: Eµπεδώνω τη γλωσσική µικρο-λειτουργία “παρουσιάζω ένα κατοικίδιο ζώο”
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: Παρουσίαση και project τάξης
Μαθησιακό υλικό: Διαδραστικό κείµενο
Διάρκεια: 10 λεπτά
Ετοιµάστε µία αφίσα εξαφάνισης στα γαλλικά όπου ο κάθε µαθητής συνεισφέρει µε τις δικές του
ικανότητες. Κάποιοι γράφουν το κείµενο, άλλοι σχεδιάζουν σκίτσο της Biscotte και άλλοι κολλούν
τη φωτογραφία της. Για τη βέλτιστη διεξαγωγή της δραστηριότητας θα ήταν χρήσιµο να έχετε
εκτυπώσει µία φωτογραφία της Biscotte έτσι ώστε να κολληθεί στο κεντρικό µέρος της αφίσας.
!2
Δραστηριότητα 5: Αυτοαξιολόγηση, εργασία σε οµάδες 3-4 µαθητών
Ειδικός στόχος: Αξιολογώ την ικανότητα παρουσίασης ενός κατοικίδιου ζώου
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: Γλωσσική άσκηση
Μαθησιακό υλικό: Πολυτροπικό κείµενο
Διάρκεια: 8-10 λεπτά
Δραστηριότητα 6: (στην επόµενη διδακτική συνάντηση): Αυτοαξιολόγηση
Ειδικός στόχος: Αξιολόγηση ικανότητας αυτοπαρουσίασης
Τύπος µαθησιακού αντικειµένου: Παιχνίδι ρόλων
Διάρκεια: 10 λεπτά
Ενηµερώνετε τους µαθητές ότι προσλήφθηκαν, επισήµως πλέον, ως βοηθοί επιθεωρητές και τους
καλείτε να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην αστυνοµία του Στρασβούργου µε την οποία
θα συνεργαστεί ο επιθεωρητής Renard για την εξαφάνιση. Μπορείτε να τους προτείνετε να
στείλουν email ή να τηλεφωνήσουν στην αστυνοµία.

