
ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΓ0206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΟΤΕ Γαλλικά: Ζθςιμοποφλου Ακαναςία, PhD  – ΕΕΠ Γαλλικισ Γλϊςςασ 
 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Διαλζξεισ, ςεμινάρια 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 3 ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Ακαδθμαϊκϊν Δεξιοτιτων 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΓΛΩΑ 
 
Γαλλικά - Επίπεδο: Μεσαίο (B1) 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των φοιτθτϊν ςτο τμιμα γαλλικϊν είναι θ γνϊςθ τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ 

τουλάχιςτον τριϊν χρόνων (επιπζδου Β1). Η απόκτθςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ κρίνεται 
απαραίτθτθ. 

 
 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Γαλλικά, 
ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  ΝΑΙ (ςτθ γαλλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
Τπό καταςκευι 
 
ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 
ε γενικζσ γραμμζσ, ο φοιτθτισ αναμζνεται: 

 να αποκτιςει, να εμβακφνει και να διευρφνει προαποκτθκείςεσ και νζεσ γνϊςεισ ςτθν εκάςτοτε 
γλϊςςα  

 να εξοικειωκεί με τθν αλλόφωνθ βιβλιογραφία που ςχετίηεται άμεςα με τα γνωςτικά αντικείμενα 
του Σμιματοσ Γεωγραφίασ. 

Γενικζς Ικανότητες 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ, ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
 Αυτόνομθ εργαςία, ομαδικι εργαςία 
 Λιψθ αποφάςεων, προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ, άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Εργαςία ςε διεκνζσ αλλά και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Οι φοιτθτζσ/τριεσ διδάςκονται και εξαςκοφνται ςε ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ επιςτθμονικϊν κειμζνων 
των οποίων το περιεχόμενο και θ ορολογία είναι ςυναφι με το γενικό περιεχόμενο ςπουδϊν του 
τμιματοσ Γεωγραφίασ. Επιπλζον, πραγματοποιείται εξάςκθςθ ςτθ ςφνκεςθ γραπτοφ λόγου με τθ 
μορφι εκκζςεων. Σζλοσ, πραγματοποιείται εξάςκθςθ ςτθν κατανόθςθ του προφορικοφ λόγου μζςω 
θχογραφθμζνου και βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 Πρόςωπο με πρόςωπο 

 Παραδόςεισ ςτθν τάξθ 

 Εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ eclass 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ προγράμματοσ παρουςιάςεων Power Point κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (e-mail) 



 Χριςθ οπτικοαουςτικϊν μζςων (Βίντεο, CD) 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες) 
ΔΙΑΛΕΞΕΙ 26 
ΑΚΗΕΙ 35 
ΓΡΑΠΣΕ ΕΡΓΑΙΕ 35 
ΜΕΛΕΣΗ 29 
ΤΝΟΛΟ 125 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ, τα προαπαιτοφμενα και θ φλθ του μακιματοσ γνωςτοποιοφνται  ςτουσ 

φοιτθτζσ με τθ διανομι πλθροφοριακοφ φυλλαδίου ςτθν αρχι του εξαμινου κακϊσ και ςε θλεκτρονικι 

μορφι μζςω e-class. 

 Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει δφο εκδοχζσ  (Ι ι ΙΙ) . Ετςι, 

I. Για τον τελικό βακμό του μακιματοσ λαμβάνονται υπόψθ: 

α) οι γραπτζσ εργαςίεσ των φοιτθτϊν (40%), οι οποίεσ και παραδίδονται πριν το τζλοσ του εξαμινου (και 

μζςω e-class) κακϊσ και 

β) ο βακμόσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ - προόδου (60%). 

ι 

IΙ. Για τον τελικό βακμό του μακιματοσ λαμβάνονται υπόψθ: 

α) θ παρακολοφκθςθ - ςυμμετοχι μζςα ςτθν τάξθ (10%), β) οι γραπτζσ εργαςίεσ των φοιτθτϊν (40%), οι 

οποίεσ και παραδίδονται πριν το τζλοσ του εξαμινου (και μζςω e-class) κακϊσ και 

γ) ο βακμόσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ  (50%).  

 

Η γραπτι ξζταςθ γίνεται ςτα Γαλλικά και περιλαμβάνει: 

- Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ, 

- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, 

- Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίων. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

-Πποηεινόμενη Βιβλιογπαθία (Παπέσεηαι μέζω ηος e-class) 

 

 Dangon F., Roques-Tesson J. (2007): La grammaire du Delf 1
er

 degré. Éditions Kauffmann: Ακινα. 

 Dupleix, D. Mègre, B. (2007): Production écrite – niveaux B1/ B2 du Cadre européen commun de 

référence. Éditions Didier: Paris. 

 Kosvoyanni, M, Karra, A. (2012): Sorbonne B1. Éditions nouvel esprit – A. Kosvoyannis: Ακινα. 

 Vidos, J. (2000): Règles et exercices de grammaire (2ème édition). Éditions Vidos: Ακινα. 

 Ζθςιμοποφλου, Α (2000-2018): Πανεπιςτημιακζσ Σημειώςεισ για το μάθημα τησ Γαλλικήσ 

Γλώςςασ ςτο Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο. Εκτφπωςθ: διάγραμμα αε: Ακινα. 

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 
Το διδακτικό υλικό, διαφορετικό ςε κάθε εξάμηνο, ζχει τη μορφή ανοικτοφ φακζλου, ζτςι ώςτε να 
επιδζχεται προςαρμογζσ με βάςη τα εκάςτοτε ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των φοιτητών. Αντλείται 



κυρίωσ από αυθεντικά κείμενα: βιβλία, παιδαγωγικά λεξικά, επιςτημονικά περιοδικά, γαλλόφωνα 

περιοδικά, ηλεκτρονικζσ πηγζσ, κ.τ.λ. και είναι διαβαθμιζμένηρ δςζκολίαρ ανάλογα με ηο 

εξάμηνο και ηο επίπεδο ηων θοιηηηών. 

 


