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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

                                                 

Πειραιάς, 15 Μαΐου 2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

H εξεταστέα ύλη για το μάθημα γλωσσικές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα 1ου 

εξαμήνου ορίζεται ως εξής:  

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., Βλάχου Μ., Le français sur objectifs spécifiques: 

Les voyages d’un diplomate 

 

TEXTES : Unités 1, 5, 6, 7, 9 

  

GRAMMAIRE : όλη η γραμματική που αναφέρεται στο βιβλίο μέχρι και την 

ενότητα 11 

  

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: 

√ Ασκήσεις κατανόησης επί γνωστού κειμένου 

√ Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

√ Σύντομη διατύπωση γνώμης {60 λέξεις} 

 

 

H εξεταστέα ύλη για το μάθημα επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα 2ου 

εξαμήνου των περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως εξής:  

 

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., Βλάχου Μ., Le français sur objectifs spécifiques: 

Les voyages d’un diplomate 

 



TEXTES 

Une visite aux musées  

Une lettre de réclamation  

On va au cinéma ? 

Lettre d’un lecteur au journal 

Les jeunes et l’Internet 

 

GRAMMAIRE 

La phrase négative 

La comparaison 

Pronoms personnels 

Pronoms possessifs 

Pronoms démonstratifs 

Pronoms relatifs simples et composés 

 

 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 

√ Ασκήσεις κατανόησης επί γνωστού κειμένου 

√ Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

√ Σύντομη διατύπωση γνώμης {80 λέξεις} 

 

 

 

H εξεταστέα ύλη για το μάθημα παραγωγικές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα 3ου 

εξαμήνου της περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως εξής:  

 

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., Βλάχου Μ., Le français sur objectifs spécifiques: 

L’Europe et le monde dans les relations internationales 



 

TEXTES – GRAMMAIRE 

 

Unité 1: texte à étudier, grammaire 

 

Unité 2: texte à étudier 

 

Unité 3: texte à étudier 

 

Unité 4: texte à étudier, grammaire  

 

Unité 6: grammaire 

  

Théorie: Power Point  

 

 

Production écrite : 

1.  La crise migratoire: un cercle vicieux? 

2.  Le chômage: comment peut-on remédier au problème? 

3.  le terrorisme : Qu’en pensez-vous ? 

 

 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 

√ Ασκήσεις κατανόησης επί γνωστού κειμένου 

√ Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

√ Production écrite {100 λέξεις} 

 



H εξεταστέα ύλη για το μάθημα γαλλική γλώσσα και διαπολιτισμική συνείδηση 4ου 

εξαμήνου των περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως εξής:  

 

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., Βλάχου Μ., Le français sur objectifs spécifiques: 

L’Europe et le monde dans les relations internationales 

 

Dossier : Les pays émergents (définition) page 87 consigne 1 

Textes : La Chine, le Brésil 

 

Dossier : La Diplomatie (définition) pages 181,182 

Texte : Les archives diplomatiques françaises 

 

Dossier : Soft power et diplomatie culturelle (définition) page 194 

Textes : Pour une nouvelle diplomatie culturelle, L’Inde a fait yoga part de sa 

diplomatie culturelle 

 

Dossier : Image de marque nationale (définition) page 206 

Texte : La Grèce doit raconter son histoire 

 

Grammaire 

Pages 88 : le discours indirect au passé,  p.97 : Le conditionnel, p.123 : Le participe 

présent et le gérondif, p.136 : Le subjonctif 

Από σελ. 136 και κάτω η γραμματική θα είναι μόνο ό,τι αφορά το subjonctif 

                

 

 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 

√ Ασκήσεις κατανόησης επί γνωστού κειμένου 

√ Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

√ Production écrite {120 λέξεις} 

 

 

 



H εξεταστέα ύλη για το μάθημα τα γαλλικά ως γλώσσα ειδίκευσης του 6ου εξαμήνου 

των περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως εξής:  

 

Εγχειρίδιο: Γκούσιος Χ., le français des relations internationales : une 

vue hexagonale sur la Grèce  

 

Textes: pages: 115,155, 169, 187, 201, 229, 303, 348. 

 

Théorie: L’Union Européenne, Fédération-Confédération, La stratégie de 

Lisbonne, la déclaration de Thessalonique, Le FMI, Le sommet de Bucarest. 

 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 

√ Ασκήσεις κατανόησης επί γνωστού κειμένου 

√ Ασκήσεις ορολογίας 

√ Απάντηση σε ένα θέμα από τη θεωρία {100 λέξεις} 

√ Production écrite {120 λέξεις} 

 

 

H εξεταστέα ύλη για το μάθημα γαλλική ορολογία στις διεθνείς σχέσεις  του 8ου 

εξαμήνου των περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως εξής:  

Dossier : BRIC 

 

Power point (définition) 

Texte : Malgré les accusations de Tramp la Chine promet un yuan relativement stable   

            La Chine avocate e la mondialisation  

Devoir : La Chine et la mondialisation. Qu’ en pensez-vous ? 

 

Dossier : RELATIONS BILATERALES 

 Power point (définition) 

Texte : L’axe Russie-Iran- Turquie émerge au Moyen-Orient 

 

Dossier : UE 



Power point (définition) 

Texte : L’échec patent de la politique économique de l’UE 

Devoir : L’ UE une invention américaine 

 

Dossier: BRAND NAME 

Power point (definition) 

Texte : Étrillé pour sa rigidité et ses méthodes l’Allemagne s’inquiète pour son image  

 

Dossier : RHETORIQUE DE  LA PEUR 

 

Power point (définition) 

Texte : Macron élu président 

Devoir : la manipulation des masses en Grèce. Qu’en pensez-vous ? 

 

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 

√ Ασκήσεις κατανόησης επί γνωστού κειμένου 

√ Ασκήσεις ορολογίας 

√ Απάντηση σε ένα θέμα από τη θεωρία {100 λέξεις} 

√ Production écrite {120 λέξεις} 

 

 

Υπεύθυνος μαθήματος 

Γκούσιος Χαράλαμπος 

Αναπλ. Καθηγητής τμ. ΔΕΣ 


