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Κωδικός 
Μαθήματος 
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Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ος Κύκλος 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Τρίτο / Φθινοπωρινό 

Όνομα Διδάσκοντα Αγγελική Αντωνίου 

ECTS  6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος Για να επεκταθεί και να βελτιώσει τη γνώση του σπουδαστή γαλλικών. Για να 
εισαγάγει νέο λεξιλόγιο και γραμματική. Για να είναι σε θέση να μιλήσει και να 
διαβάσει τα γαλλικά σε ένα προηγμένο επίπεδο. Σχεδιασμένο για να 
προσφέρει μια ακολουθία εμπειρίας που επιτρέπει στους σπουδαστές να 
αποκτήσουν το άκουσμα και την ανάγνωση των δεξιοτήτων με ένα ουσιαστικό 
λεξιλόγιο αναγνώρισης για να καταλάβουν τις προφορικές και γραπτές 
προτάσεις σε οποιοδήποτε χρόνο και διάθεση ρήματος. Ικανότητα ομιλίας 
μέσω της χρήσης ενός λίγο πολύ περιορισμένου ενεργού λεξιλογίου, ενός 
κοινού χρόνου, και απλούστερων δομών. Ικανότητα σύνταξης εγγράφου που 
ταιριάζει με την ικανότητα ομιλίας με λογική ακρίβεια και πληροφορίες για τους 
γαλλόφωνους κόσμο-ανθρώπους, τόπους, τις τοποθετήσεις, τα έθιμα και τη 
γεωγραφία. 

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 



Προαπαιτούμενα FREN-101 Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Γαλλική γραμματική 
• Γαλλικό λεξιλόγιο 
• Αγορές 
• Ρούχα 
• Αυτοκίνητο, και τα τροχαία ατυχήματα 
• Διακοπές 
• Προσανατολισμός 
• Ο καιρός 
• Ο κινηματογράφος 
• Μετακίνηση 
• Αγορές 
• Ρούχα 
• Αυτοκίνητα 
• Διακοπές 
• Ο καιρός 
• Ο κινηματογράφος 
• Μετακίνηση 

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, Genova 2005, ISBN 9788853005748 

- Guy Capelle, Noelle Gidon,Text (ISBN 2-01-01-5320-0) and Exercise 
Book (ISBN 2-01-0-15321) Paris 1990 
 

Αξιολόγηση Ατομική εργασία, Τελική εξέταση 

Γλώσσα Γαλλικά 

 


