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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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων 
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1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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 

1. ΓΝΩΗ: οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να ςυνδυάςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθ 
γαλλικι γλϊςςα για να περιγράψουν καταςτάςεισ και ςυνκικεσ ςτο 
χϊρο του τουριςμοφ. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: κα είναι ςε κζςθ να διακρίνουν ςτοιχεία τθσ γαλλικι 
γλϊςςασ που να ςχετίηονται με τθν νοοτροπία και τθν καλφτερθ 
εξυπθρζτθςθ γάλλων πελατϊν. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να εξετάςουν και να 
ταξινομιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθ γαλλικι, ανακαλφπτοντασ διαφλουσ 
επικοινωνίασ με γάλλουσ πελάτεσ. 

4. ΑΝΑΛΤΗ: οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςουν και να αναπτφξουν 
τουριςτικά κείμενα ςτα γαλλικά 

5. ΤΝΘΕΗ: οι φοιτθτζσ κα μποροφν να προτείνουν και να οργανϊςουν 
υποκετικοφσ διαλόγουσ ςτα γαλλικά ςχετικοφσ με τθν εξυπθρζτθςθ 



 

 

1. Γαλλική γλώζζα ζε επιζηημονικά κείμενα 
2. Διασείπιζη και διαμόπθωζη ύθοςρ επιζηολών 

3. Διάλογοι και διασείπιζη ύθοςρ γαλλικήρ γλώζζαρ 

4. Τηλεθωνικέρ επικοινωνίερ ζηα γαλλικά 

5. παισνίδια πόλων ζηη γαλλική μεηαξύ ηων θοιηηηών-1 
6. παισνίδια πόλων ζηη γαλλική μεηαξύ ηων θοιηηηών-2 

7. παισνίδια πόλων ζηη γαλλική μεηαξύ ηων θοιηηηών-3 

8. Οπολογία Ξενοδοσείων και Τοςπιζηικών Μονάδων 

9. Οπολογία Κπαηήζεων 
10. Οπολογία Μεηαθοπών 

11. Εξειδικεςμένη οπολογία και μελέηη πεπιπηώζεων 

12. Σύνηαξη βιογπαθικού ζημειώμαηορ ζηα γαλλικά 

13. Σύνηαξη ηοςπιζηικού κειμένος ζηα γαλλικά 

 

3.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙ, ΠΡΟΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΩΠΟ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΧΡΗΗ ΣΠΕ ΣΗΝ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ομαδικι ι ατομικι 
εργαςία 

50 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ 

61 

πελατϊν. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: με τθν ολοκλιρωςθ του κφκλου μακθμάτων οι φοιτθτζσ κα 

είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξουν μελζτεσ περιπτϊςεων ςτα γαλλικά 
 

Γενικές 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… 
……. 

 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  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 



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

  

  

  

  
ύνολο Μαθήματος 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
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. 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτα γαλλικά 
και είναι ςφνκετθ. 
Περιλαμβάνει γραπτό λόγο με τθν εκπόνθςθ μίασ 
εργαςίασ ςτα γαλλικά, ενϊ παράλλθλα υπάρχει 
μία προφορικι εξζταςθ με παιχνίδια ρόλων 
μεταξφ φοιτθτϊν ςε ομάδεσ. 
 
Μετά τθν διαδικαςία τθσ εξζταςθσ, επιςιμανςθ 
των λακϊν των εργαςιϊν και διόρκωςθ από τουσ 
ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ των λακϊν τουσ με τθν 
επίβλεψθ του διδάςκοντα.  
Διάκεςθ ςτουσ φοιτθτζσ των ςωςτϊν 
απαντιςεων ϊςτε να προβοφν ςτθν 
αυτοαξιολόγθςθ και να κατανοιςουν τθ 
βακμολογία τουσ.  
Διάκεςθ χρόνου (αναρτθμζνα θμζρα και ϊρα 
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ) ϊςτε οι φοιτθτζσ να 
μποροφν να δουν τα γραπτά τουσ. 
Διαφφλαξθ των αποδεικτικϊν εξζταςθσ ςε όλθ τθ 
διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ βίου του φοιτθτι ζωσ 
τθ λιψθ του πτυχίου του. 
 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΛΕΞΙΚΟΠΑΤΑΚΗΣ-LAROUSSE. 2012 
VITE ET BIENΙ, CLE INTERNATIONAL, 2018 
GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS, NIVEAU DEBUTANT, CLE INTERNATIONAL, 2018 
 
 

 
 

 

 


