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ΘΕΜΑ 
Η κάθε ομάδα γράφει συνεργατικά ένα ρεπορτάζ  για να μιλήσει για την εμφάνιση ενός 

μυθολογικού θαλάσσιου τέρατος στην περιοχή της : 

«Tu es correspondant de presse à un journal de ton pays.  
Écris un reportage pour raconter l’apparition du « monstre »  
Είσαι ανταποκριτής μιας εφημερίδας της χώρας σου.  
Γράψε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το θαλάσσιο τέρας (συνθήκες εμφάνισης, περιγραφή, εντυπώσεις,…) 

Πριν αρχίσετε να γράφετε το κείμενό σας (δες το πλάνο της σελίδας 3), θα κάνετε πρώτα μια προετοιμασία : 

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : συζητήστε μεταξύ σας και αποφασίστε 
 

1. Où ?/ Πού ;  Choix du lieu / Επιλέγουμε την τοποθεσία /    dans le Golfe Saronique  = στο Σαρωνικό κόλπο 

 
Σε ποιο σημείο του κόλπου 
εμφανίστηκε το  
τέρας ; 
 
……………………………………..….…………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Quand ?/ Πότε ;  Choix d’une date /  Επιλέγουμε την ημερομηνία: le………..2021 

 
3. Le nom du journal /  Το όνομα της εφημερίδας   ……………………………………….………..….. 

 

4.  Qui écrit le reportage ? / ποιος γράφει το ρεπορτάζ ;    Un journaliste grec      

Επιλέγουμε ένα ονοματεπώνυμο ελληνικό : ………………………………………………………….. 

 

5. Quel monstre mythologique fait son apparition ? / Ποιο μυθολογικό τέρας εμφανίζεται ; 

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θαλάσσια τέρατα της ελληνικής μυθολογίας : 

□ les Sirènes  □ La Gorgone □ Charybde   □ Scylla  

groupe …. 
 ……………………….. 
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6. Qui sont les «témoins» de l’apparition du monstre ? /  Οι «μάρτυρες» του γεγονότος  

Le(s) personnage(s) / το/τα πρόσωπο/α που είδαν το τέρας 

(plusieurs possibilités : habitants, marins, pêcheurs,  scientifiques,  passagers d d’un bateau, 
touristes, enfants, ……) (πολλές δυνατές επιλογές : κάτοικοι, ναυτικοί, ψαράδες, επιστήμονες, επιβάτες πλοίου, τουρίστες, παιδιά,….) 

 
……………………………………………………………………………………….…………………..….……………………… 
 

7. Ils sont à bord d’un bateau ? / Μήπως βρίσκονται πάνω σε ένα πλοίο ; Αν ναι, να 
αναφέρετε το όνομά του, το όνομα του καπετάνιου, τον προορισμό του  κτλ.  

 
……………………………………………………………………………………….…………………..….……………………… 
 

8. Quel événement ? /  Διηγηθείτε το γεγονός  Φανταστείτε τη συνάντηση με το τέρας: 

……………………………………………………………………………………….…………………..….…………

…………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

Β. ΕΜΠΝΕΥΣΗ. Για να πάρετε ιδέες : 
 

1. vidéo  «Téle Floresti - des monstres mystérieux» 

https://www.youtube.com/watch?v=M22_NmNLIpQ&feature=emb_logo&ab_channel=BiancaBartos 
2. Αρχείο «άρθρα των βέλγων μαθητών για το τέρας»(Έγγραφα, φάκελος «γράφουμε ένα 

ρεπορτάζ για το τέρας»)  

 

3. αρχείο «κείμενο 3ο απαντήσεις ερωτήσεων» (στον ίδιο φάκελο με το προηγούμενο)  
που δουλέψαμε στο μάθημα. Για να εκφραστείτε, χρησιμοποιείστε λέξεις και 

προτάσεις από αυτό, π.χ. τις λέξεις του κειμένου που χαρακτηρίζουν το τέρας. 

 
 

Γ. Και τώρα, γράφετε το ρεπορτάζ  : 
Με βάση όσα έχετε ήδη επιλέξει στην ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, συμπληρώστε τα πεδία του 

πλάνου της επόμενης σελίδας : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M22_NmNLIpQ&feature=emb_logo&ab_channel=BiancaBartos
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Nom du journal / Όνομα της εφημερίδας  ………………………………………………… 

 

Titre de l’Article / Τίτλος του άρθρου σας: 
Απλός, σύντομος, αποτελεσματικός : ενημερώνει, τραβά την προσοχή  

………………………………………………………………………………………….. 

(Τόπος)………… , (ημερομηνία)  le ………………..2021 
 
De notre correspondant …………………………………. (το όνομά του) 
Του ανταποκριτή μας  

Le  Sous-titre /  Υπότιτλος  
Σύντομη εισαγωγική πληροφορία  γραμμένη με χοντρούς χαρακτήρες.  

Σκοπός : 1. να σε κάνει να το διαβάσεις, 2. Να δώσει συνοπτικά την πληροφορία για τον βιαστικό αναγνώστη  

 

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

L’Attaque / Η πρώτη φράση 
Μια πρώτη φράση στην αρχή του άρθρου για να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. Μπορεί  και να μην έχει ρήμα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

L’Information principale / Η κύρια πληροφορία του άρθρου 
Η πρώτη παράγραφος συνοψίζει τι συνέβη δίνοντας απάντηση στις ερωτήσεις " ποιός ; "," Τι; "," Πότε; ", " πού ; ", " Γιατί ; " και πώς ; " 

« qui ? », « quoi ? », « quand ? », « où ? », « pourquoi ? », « comment ? ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Εδώ θα δώσετε και  την περιγραφή του τέρατος. Θα την αντιγράψετε από την παρουσίαση που έκανε ο 
συμμαθητής σας ή από το σύνδεσμο  http://archaia-ellada.blogspot.com/2014/08/blog-post_35.html. 

L’Information additionnelle et Quelques Détails/ Πρόσθετη πληροφορία, διάφορες 
λεπτομέρειες Δίνετε συμπληρωματικές πληροφορίες πάνω στο θέμα και εξηγούν γιατί το γεγονός είναι σημαντικό 

Μερικές ιδέες ενδεικτικά (δε χρειάζεται να τις αξιοποιήσετε όλες) : 
Les habitants pensent que / Οι κάτοικοι πιστεύουν……………………………………………………………………………….. 
Les savants discutent beaucoup / Οι επιστήμονες συζητούν πολύ για το θέμα ……………………………………………………… 
Le maire/ Ο δήμαρχος ,la police du port/ το λιμεναρχείο …………………………………………………………………………………….. 
Dans les cafés / Στα καφενεία ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
La Chute/ Η φράση του τέλους 
Σύντομη σκέψη, προσωπική γνώμη, ερώτημα, ευχή, προειδοποίηση, σύγκριση, χιουμοριστική υποσημείωση που ολοκληρώνει το 
άρθρο… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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