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Κωδικός 
Μαθήματος 

FREN-102 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ος κύκλος 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Δεύτερο/Εαρινό 

Όνομα Διδάσκοντα Μαρίνα Χριστοφή 

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 

   

Μετά την ολοκλήρωση της μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 
 
Ακουστικές δεξιότητες 
-Κατανοούν βασικές προφορικές πληροφορίες με γαλλόφωνα άτομα σε  
επαγγελματικές καταστάσεις, εφόσον οι ομιλητές είναι πρόθυμοι να 
επαναλάβουν ή να αναδιατυπώσουν 
- Διαβάσουν τα μενού και τις συνταγές 
- Περιγράφουν τις πτυχές της καθημερινής τους ζωής 
- Να συνδέουν απλές κάθε μέρα εμπειρίες και αναφέρονται σε μελλοντικά 
σχέδια 
- Να ζητήσει από απλές ερωτήσεις στο παρόν και το μέλλον 
 
Ικανότητες ομιλίας 
- Ανταλλάσουν βασικές προφορικές πληροφορίες με γαλλόφωνα άτομα σε 
επαγγελματικές καταστάσεις, εφόσον οι ομιλητές είναι πρόθυμοι να 
βοηθήσουν τους μαθητές να διαμορφώσουν αυτό που προσπαθούν να πουν. 
- Κατανοούν πληροφορίες σχετικά με τα μενού, τις συνταγές και τα εστιατόρια 
- Περιγράφουν τις πτυχές της καθημερινής τους ζωής 



- Κατανοούν απλές πληροφορίες για κάθημερινές εμπειρίες και μελλοντικά 
σχέδια 
- Να κατανοούν απλές ερωτήσεις στο παρόν και το μέλλον 
 
Ικανότητες ανάγνωσης 
- Διαβάσουν απλές συνταγές, μενού και λίστες για ψώνια τροφίμων 
 
Δεξιότητες γραφής 
-Γράφουν γαλλικές συνταγές και μενού 

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 

Διαδραστικές διαλέξεις, συζητήσεις με συμμετοχή στην τάξη, ομαδική 
εργασία, τεχνικές πολυμέσων (βίντεο / ήχου / τεχνολογίας πληροφοριών). 

Βιβλιογραφία 
     Υποχρεωτική: 

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

 “Noelle Gidon Guy Capelle”, Text and Exercise Book  

 

Αξιολόγηση 
Ατομική εργασία, τελική εξέταση 

Γλώσσα Γαλλικά 

 


