CJC 2019 |6η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά

ΘΕΜΑΤΑ
A. ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ – Προσχεδιασμένος και Αυθόρμητος Λόγος (επίπεδο Α2)*
1. SOCIÉTÉ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ
À votre avis, les ados grecs sont-ils sensibilisés à l’écologie ? Proposez votre projet écologique dans
le cadre scolaire.
Κατά τη γνώμη σας, οι έφηβοι Έλληνες είναι ευαισθητοποιημένοι στην οικολογία; Να προτείνετε το
δικό σας οικολογικό πρότζεκτ, στο πλαίσιο του σχολείου σας.
2. ÉCOLE – ΣΧΟΛΕΙΟ
Livre papier ou livre numérique en classe ?
Έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο στην τάξη;
3. ΑMIS ET FAMILLE – ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Les jeunes, apprennent-ils à suivre une alimentation équilibrée au sein de leur famille ?
Οι νέοι μαθαίνουν να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή μέσα στην οικογένειά τους;
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ – Διττός και Προτρεπτικός Λόγος (επίπεδο B1)*
1. CITOYENNETÉ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Pour ou contre l’intégration des immigrés au sein de l’Union Européenne ?
Υπέρ ή κατά στην ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ;
2. ÉCOLOGIE – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Êtes-vous pour ou contre l’interdiction de la circulation des voitures dans le centre-ville ?
Είστε υπέρ ή κατά στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της πόλης;
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ – Διττός και Προτρεπτικός Λόγος (επίπεδο B2)*
3. CADRE DE VIE – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ
Dans la famille contemporaine les membres se sentent-ils proches et unis ? Ou vivons-nous une
époque où les parents et les enfants n’entretiennent pas de bonnes relations ?
Τα μέλη της σύγχρονης οικογένειας αισθάνονται ενωμένα και κοντά μεταξύ τους; Ή ζούμε σε μια
εποχή όπου γονείς και παιδιά δεν έχουν καλές σχέσεις;
4. SOLIDARITÉ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
La solidarité : s’agit-il d’un simple sentiment ou d’une responsabilité ?
Αλληλεγγύη: πρόκειται για ένα απλό συναίσθημα ή για μία ευθύνη;
5. CULTURE – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
La lecture sur tablette : avantages et inconvénients.
Διάβασμα στο τάμπλετ: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
*Η ένδειξη αφορά το ανώτερο επίπεδο γνώσης γαλλικών για το συγκεκριμένο θέμα.
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