ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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ΓΑΛΛΙΚΑ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ Ι, ΙΙ, ΜΕΑΙΟΙ Ι, ΙΙ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Γαλλικά για
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ακαδθμαϊκοφσ ςκοποφσ (Français sur objectifs universitaires)
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ
π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται
ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και
το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά
ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν γνϊςεων,
γενικοφ υποβάκρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι και Γαλλικι
Ναι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων
του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ΑΡΧΑΡΙΟΙ Ι, ΙΙ
Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ των δφο πρϊτων επιπζδων διδαςκαλίασ τθσ γαλλικισ, οι
φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ, μζςα από τθν εκμάκθςθ βαςικϊν γραμματοςυντακτικϊν
φαινομζνων, να παρουςιάηονται – να παρουςιάηουν μία γαλλόφωνθ προςωπικότθτα του
γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου, να περιγράφουν τθν πόλθ φοίτθςθσ/προζλευςθσ, να απαντοφν
ςε απλζσ ερωτιςεισ που αφοροφν κζματα τθσ φοιτθτικισ τουσ ηωισ, να κατανοφν και να
παράγουν απλά μθνφματα, κείμενα, πλθροφορίεσ και να επικοινωνοφν χρθςιμοποιϊντασ απλζσ
κακθμερινζσ εκφράςεισ.
ΜΕΑΙΟΙ Ι, ΙΙ

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των επιπζδων διδαςκαλίασ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα
είναι ςε κζςθ μζςα από τθν εκμάκθςθ πιο ςφνκετων γραμματοςυντακτικϊν φαινομζνων να
μποροφν να κατανοoφν και να εκφράηουν απόψεισ και επιχειριματα ςε κζματα που ςχετίηονται
με το γνωςτικό τουσ αντικείμενο και να ςυντάςςουν απλά κείμενα που αφοροφν ςτθν
ειδικότθτά τουσ, ςυμμετζχοντασ ςε ανάλογεσ ςυηθτιςεισ. τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου κα
ςυμβάλει ζνα ςφντομο γαλλοελλθνικό ‘’παιδαγωγικό γλωςςάρι ‘’ κακϊσ επίςθσ και θ
γραμματικι μασ: Αλικιϊτθ, Α. & ιοφτθ, Α., Le Grenier de la Grammaire – Η Σοφίτα τθσ
Γραμματικισ, Παν/ο Ιωαννίνων 2015 (ISBN 978-960-233-218-4)
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του επιπζδου τθσ Επάρκειασ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε
κζςθ να κατανοοφν επιςτθμονικά και λογοτεχνικά κείμενα, να παρακολουκοφν διαλζξεισ, να
ςυντάςςουν περιλιψεισ γαλλόφωνων άρκρων που αφοροφν ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο, να
μεταφράηουν από τθ γαλλικι ςτθν ελλθνικι και αντίςτροφα και να εκπονοφν/παρουςιάηουν
ςυνκετικζσ εργαςίεσ ςτθ γαλλικι γλϊςςα. τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ κα ςυμβάλει θ
ανάγνωςθ και απόδοςθ ςτα ελλθνικά τίτλων από γαλλικζσ μελζτεσ ςχετικζσ με τον τομζα των
Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ, όπωσ και θ κατανόθςθ γαλλικϊν άρκρων και βιβλιοπαρουςιάςεων –
αναφορϊν ςε επιςτθμονικά κείμενα που αφοροφν ςτα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφονται
ςτο Σμιμα, μζςα από τθν αναηιτθςθ των ελλθνικϊν αντιςτοιχιϊν των όρων από το
‘’παιδαγωγικό γλωςςάρι ‘’ που είχε προτακεί ςε προθγοφμενο επίπεδα.

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα
Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και
ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία, εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα,
κατανόθςθ και επεξεργαςία κειμζνων με παιδαγωγικοφσ όρουσ και ανάπτυξθ και χριςθ
αντίςτοιχου λεξιλογίου.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΑΡΧΑΡΙΟΙ:
Actes de parole / Activités proposées à titre indicatif :
Saluer/prendre congé/remercier, Se présenter/présenter un scientifique
francophone de son domaine disciplinaire (portrait physique et moral), Demander
l’heure/dire l’heure, Parler de ses études et de sa profession, Parler de ses goûts et
loisirs, Parler de sa vie universitaire, Parler de ses projets, Proposer/accepter/refuser,
Décrire des choses/formes/couleurs, Décrire sa ville d’études ou d’origine,
Dire/demander le chemin, Ecrire un petit texte (p.ex. carte de visite), Raconter au
passé. Lexique enseigné : Pays/nationalités, Age/profession, Jours/mois/saisons.
Phénomènes morphosyntaxiques : Les articles définis/indéfinis/partitifs, formation
des verbes au présent et au futur proche, au futur simple, au passé récent et au
présent continu, au Passé composé et à l’imparfait. L’interrogation simple. Adjectifs
démonstratifs, possessifs. Parler de sa nourriture. Faire des achats/expression de la
quantité, Verbes pronominaux, Pronoms personnels/objet direct, Pronoms
personnels/objet indirect, Les pronoms y et en, Pronoms possessifs.
ΜΕΑΙΟΙ:
Activités proposées à titre indicatif: Ecrire une lettre à un étudiant Erasmus
francophone, Ecrire son CV. Lexique de spécialité: interculturel, vie à l’université,
système éducatif (organisation d’études, violence et agressivité). Phénomènes
morphosyntaxiques: Les pronoms relatifs, Adjectifs et pronoms indéfinis, Exprimer la
durée, la supposition, le but, la cause, la conséquence, Raconter au passé/ Passé
composé/Imparfait/Plus-que-parfait, Futur/Futur Antérieur, La voix passive,
Organisation du discours (D’abord/ensuite/en plus etc..), Dérivation, Discours
direct/indirect, Les pronoms interrogatifs, Subjonctif I, Subjonctif II, Comparaison.
ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
Activités proposées à titre indicatif: Ecrire le résumé d’un article scientifique. Faire la
synthèse des textes relatifs à leur objet d’études. Traduire des textes de spécialité.
Domaines de spécialité : sociolinguistique, pédagogie, psychologie, littérature,
techniques de narration. Grammaire : Approfondissement aux phénomènes
grammaticaux abordés aux niveaux précédents. Stratégies d’apprentissage:
application des stratégies de compréhension du discours scientifique.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με
τουσ φοιτθτζσ

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι Άςκθςθ

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
35
32

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Διαδραςτικιδιδαςκαλία
Μελζτθ και Ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ

28
30

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολοΜακιματοσ

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Γραπτι εξζταςθ/Προφορικι εξζταςθ.

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Μάθημα *ΔΕΕ075+: Γαλλικά Αρχάριοι Ι
1. Bιβλίο [22771929]: PREPADELF A2 ECRIT Nouvelle edition, VERONIQUE
ANTONIADIS,MARIA PIA MANETTI
2. Βιβλίο [12614620]: PREPADELF A1 ECRIT-ORAL Nouvelle edit., VERONIQUE
ANTONIADIS,MARIA PIA MANETTI,STAMATINA PATRIKIOU
Μάθημα *ΔΕΕ076+: Γαλλικά Αρχάριοι ΙΙ
1. Bιβλίο *22771929+: PREPADELF A2 ECRIT Nouvelle edition, VERONIQUE
ANTONIADIS,MARIA PIA MANETTI
2. Βιβλίο [12614739]: PREPADELF B1 ECRIT Nouvelle edit., VERONIQUE ANTONIADISMARIA PIA MANETTI
Μάθημα *ΔΕΕ077+: Γαλλικά Μεςαίοι Ι
1. Βιβλίο *22771941+: PREPADELF B2 ECRIT Nouvelle edition, VERONIQUE
ANTONIADIS,MARIA PIA MANETTI
2. Βιβλίο *12614739+: PREPADELF B1 ECRIT Nouvelle edit., VERONIQUE ANTONIADISMARIA PIA MANETTI
Μάθημα *ΔΕΕ078+: Γαλλικά Μεςαίοι 2
1. Βιβλίο *21163+: PREPADELF C1 ORAL, NOELL BERTIN
2. Βιβλίο *22769841+: Γαλλοελλθνικό λεξικό Πατάκθσ – Larousse, Εκδόςεισ Πατάκθ –
Larousse
Μάθημα *ΔΕΕ082+: Γαλλικά Επάρκεια
1. Βιβλίο *21155+: PREPADELF C1 ECRIT, VERONIQUE ANTONIADIS,MARIA PIA,BABIS
PETRAKIS Λεπτομζρειεσ
2. Βιβλίο *21163+: PREPADELF C1 ORAL, NOELL BERTIN

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Jacky Beillerot & Nicole Mosconi (dir.), Traité des sciences et des pratiques de l’éducation,
Paris, Dunod, 2006
Les Rêves d'enfants, tome 1, Albin Michel, coll. Bibliothèque jungienne , 2002 (ISBN 9782226142382)
première publication en 1936 - 1941
Les Rêves d'enfants, tome 2, Paris, Albin Michel, coll. Bibliothèque jungienne , 2004,
352 p. (ISBN 978-2226134967)
Raymond Perrin, Un siècle de fictions pour les 8 à 15 ans, Paris, L'Harmattan, 2001.
Raymond Perrin, Littérature de jeunesse et presse des jeunes au début du XXIe siècle, Paris,
L'Harmattan, 2007.
Raymond Perrin, Fictions et journaux pour la jeunesse au XXe siècle, Paris, L'Harmattan,
2009.
Raymond Perrin, Histoire du polar jeunesse. Romans et bandes dessinées, Paris,
L'Harmattan, 2011.

