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Στόχος Μαθήματος Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να μελετήσει τη Γαλλική γλώσσα. Οι 
σπουδαστές θα αναπτύξουν τις στοιχειώδεις δεξιότητες ακούσματος, ομιλίας, 
ανάγνωσης και σύνταξης εγγράφου στα γαλλικά, και θα μελετήσουν τις 
πολιτιστικές, γεωγραφικές και ιστορικές πτυχές των γαλλικών και άλλων 
μεγάλων γαλλόφωνων πληθυσμών. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της 
συνειδητοποίησης και την κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών, και την μη 
επηρεασμένη στάση απέναντι στους πολιτισμούς. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

After completion of the course students are expected to be able to:  
 
Listening skills 
-understand basic spoken information with French speaking persons in 
professional situations provided the speakers are willing to repeat or 
rephrase  
- read menus and recipes 
- describe aspects of their everyday life  
- relate simple every day experiences and refer to future plans 
- ask simple questions in the present, and future  
 
Speaking skills 
- exchange basic spoken information with French speaking persons in 
professional situations provided the speakers are willing to help students 
formulate what they are trying to say 
- understand information on menus, recipes, restaurants 
- describe aspects of their everyday life  
- understand simple information on every day experiences and future plans 
- understand simple questions in the present, and future  
 
Reading skills 
- read simple recipes, menus and food shopping lists 
 
Writing skills 



-write French recipes and menus 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Επικοινωνία στη βασική καθημερινή ζωή των ανταλλαγών 
• Κάνοντας εισαγωγές 
• Συμπλήρωση μιας φόρμα με τα προσωπικά δεδομένα 
• Χαιρετισμοί 
• Κάνοντας ένα ραντεβού 
• Περιγράφοντας ένα πρόσωπο (τα συναισθήματα και χαρακτηριστικά) 
• Γαλλικά πιάτα και γεύματα 
• Γραμματική της γαλλικής γλώσσας 
• Γαλλικό Λεξιλόγιο 

Βασική καθημερινή επικοινωνία 
• Η δομή της γαλλικής γλώσσας 
• Γαλλικός Πολιτισμός, την νοοτροπία και τον τρόπο ζωής 
• Κάνοντας εισαγωγές στα γαλλικά 
• Πώς να συμπληρώσετε μια φόρμα 
• Χαιρετισμοί, ραντεβού 
• Γαλλικά πιάτα και γεύματα 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Interactive lectures, discussions with class participation, group work, 
multimedia techniques (video/audio/information technology). 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτική: 

 Tiziana Cignatta, Rue Mouffetard. Le français de l’alimentation et de la 
restauration Publisher Cideb 

 Guy Capelle, Noelle Gidon,Text and Exercise Book  

 

Αξιολόγηση Ατομική εργασία, Τελική εξέταση 

Γλώσσα Γαλλικά 

 


