
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ 

Τμήματα: Β1/Β2 

«Δίγλωσσος Οδηγός Γαστρονομίας» 

Ομάδα δράσης: Δεριζιώτη Βασιλική (ΠΕΟ5) / Μπετσιμέα Στυλιανή (ΠΕ06) 

Συντονίστρια δράσης: Δεριζιώτη Βασιλική 

Οι μαθητές των τμημάτων Β1/Β2 χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και τους ανατέθηκε να 

δημιουργήσουν έναν δίγλωσσο οδηγό γαστρονομίας στην γαλλική και στην αγγλική γλώσσα 

αντίστοιχα, σε excel και να την παρουσιάσουν σε ppt ή αφίσα. 

Τα θέματα των ομάδων εργασίας: 

Τμήμα Β1 

 Παραδοσιακές συνταγές από διαφορετικές περιοχές των δύο χωρών, Γαλλίας και 

Μεγάλης Βρετανίας. 

 Διατροφικές συνήθειες και γεύματα. 

 Τρόποι σερβιρίσματος / Savoir Vivre. 

Τμήμα Β2 

 Ονομασία γευμάτων, σκεύη μαγειρικής και σερβιρίσματος. 

 Τεχνική ορολογία στις οδηγίες συνταγών. 

 Ονομασία φρούτων και λαχανικών. 

 Ονομασία κρεάτων, γαλακτοκομικών, δημητριακών και θαλασσινών. 

 Διάλογοι σε εστιατόριο. 

Διδακτικοί στόχοι: 

Με αυτήν την εργασία, επιδιώχθηκε η καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικής αντίληψης  μεταξύ 

των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων (χρήση excel, Word, 

αφίσας, και PowerPoint). 

Επιδιώχθηκε, επίσης, οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα μία πλευρά του τρόπου ζωής και 

των παραδόσεων  των ανθρώπων που ζουν σε αυτές  τις δύο χώρες, να  

ευαισθητοποιηθούν ως προς τον ρόλο της ξένης γλώσσας και της κουλτούρας που αυτή 

εκπροσωπεί, να αναπτύξουν τον  σεβασμό για έναν άλλο πολιτισμό, γενικότερα για τον 

Άλλο και την διαφορετικότητά του και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της 

αφύπνισης ενός διαπολιτισμικού ήθους. 

 

  



 

 

 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
(ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ) 

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  

Τι θα θέλατε για πρωινο? 
Que desirez-vous pour le 
petit dejeuner? 

What would you like for 
breakfast? 

Εσείς τι θα θέλατε? 
Et toi?Qu'est-ce que tu 
voudrais? 

How about you?What 
would you like? 

Ορίστε κυρια μου!Σας προτείνω το 
πιάτο της ημερας 

Voilà Madame!Je vous 
conseille le plat du jour. 

That's it Madam!I 
recommend the dish of 
the day 

Παρακαλώ κύριε! Je vous en prie,Monsieur! welcome sir! 

Λοιπόν κυρία μου,θα θελατε 
επιδόρπιο? 

Bien madame,voulez-vous 
un dessert? 

Well madame,do you 
want a dessert? 

Ναι κυρία μου για δείπνο,τι θα θελατε?  
Oui madame,et pour le 
diner,que voudriez-vous? 

Yes madam,and for 
dinner,what would you 
like? 

Κυρία μου,τι θα επιθυμούσατε να 
παραγγείλεται? 

Madame,qu'est-ce que tu 
me conseilles? 

Madame,what would you 
like to order? 

Και τι θα πιητε? 
Et qu'est-ce que vous 
buvez? 

And what are you 
drinking? 

Και εσείς κύριε? Et vous Monsieur? And you sir? 

Πώς σας φαίνεται αυτό? ça vous plaît? Do you like it? 

Είναι αυτό το τραπέζι ελεύθερο? Ce tableau est-il gratuit ? Is this table free? 

Θα προτιμούσα το Τραπέζι νούμερο 5 
Je préférerais le tableau 
numéro 5 

I prefer the table number 
5 

Θα μπορώ να έχω τον λογαριασμό? 
Est-ce que je pourrai avoir 
le compte ? 

Could I have the check, 
please? 

θα ήθελα μια σαλάτα  je voudrais une salade I would like a salad 

Μπορούμε να δούμε τον κατάλογο Pouvons-nous voir la liste Could we see the menu, 



παρακαλώ? s'il vous plaît? please? 

Μπορείτε να μου φέρετε ένα ποτήρι 
νερό ? 

Pouvez-vous m'apporter 
un verre d'eau ? 

Could I have a glass of 
tap water? 

Πόσο μεγάλη είναι η μεριδα? 
Quelle est la taille de la 
portion ? How large is the portion? 

Μπορούμε να το πάρουμε Πακέτο? Pouvons-nous l'obtenir? Can we order this to go? 

θα ήθελα μια μερίδα παρακαλώ  
je voudrais une portion 
svp i want one portion please  

Απολαύστε το γεύμα σας  Bon appétit Enjoy your meal 

Έχει μενού για παιδιά? 
Y a-t-il un menu pour les 
enfants ? 

Do you have a kid's 
menu? 

Τι ώρα σταματάτε να σερβίρετε; 
À quelle heure arrêtez-
vous de servir ? 

What time do you stop 
serving? 

Μπορώ να έχω μια μπύρα από βαρέλι; 
Puis-je avoir un baril de 
bière? 

Could I have a draft 
beer, please? 

Θα ήθελα την μπριζόλα μου μεσαία 
προς ωμή 

Je voudrais mon steak 
moyen à cru 

I would like my steak 
medium rare 

Πόσο είναι ένα ποτήρι κρασί; 
Combien coûte un verre 
de vin ? 

How much is a glass of 
red wine? 

Μπορείτε να μου φέρετε ένα κουτάλι; 
Peux-tu m'apporter une 
cuillère ? 

Could you please bring 
me a spoon? 

Έχετε καρεκλάκι παιδιού; 
Avez-vous une chaise 
haute ? 

Do you have a 
highchair? 

Μπορώ να πληρώσω με χρεωστική; Puis-je payer par débit ? Can I pay by debit card? 

Παίρνετε Mastercard; 
Vous obtenez une 
Mastercard ? 

Do you take Mastercard 
here? 

Έχω μια κράτηση J'ai une réservation 
Do we need a 
reservation? 

Όποτε μπορείτε παρακαλώ 
Chaque fois que vous 
pouvez s'il vous plaît When you can, please. 

Έχει γλουτένη αυτό το πιάτο; 
Ce plat contient-il du 
gluten ? 

Does this dish have 
gluten? 

Έχετε Vegan επιλογές? 
Avez-vous des options 
végétaliennes ? 

Do you have Vegan 
suggestions? 

Θα ήθελα να κλείσω ένα τραπέζι για 
δύο άτομα 

Je souhaite réserver une 
table pour deux 

I would like to reserve a 
table for two 

Τι περιλαμβάνει; Ce qui est inclus ; What is included? 

Ποια είναι η σούπα της ημέρας; 
Quelle est la soupe du jour 
? 

What is the soup of the 
day? 

Ποιες είναι οι σπεσιαλιτέ της ημέρας; 
Quelles sont les 
spécialités du jour ? 

What are today’s 
specials? 

Που βρίσκεται η τουαλέτα? Où sont les toilettes? Where is the toilet? 

Χρειάζομαι μια πετσέτα j'ai besoin d'une serviette I need a napkin 

Μπορείτε να μου δώσετε το αλάτι; 
Pouvez-vous me donner le 
sel? 

Can you pass me the 
salt? 

Μπορώ να έχω κάποια φρούτα? Puis-je avoir des fruits ? 
Can you bring some 
fruits? 

Είναι πικάντικο; Est-ce épicé ? Is it spicy? 

Δεν θέλω πιπέρι je ne veux pas de poivre I do not want pepper 

Ήταν πολύ νόστιμο C'était délicieux That was delicious 

Ευχαριστώ για την καλή σας 
εξυπηρετήση  

Merci pour votre bon 
service 

Thank you for the good 
service 

 


