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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ – Προσχεδιασμένος και Αυθόρμητος Λόγος (Επίπεδο Α2)*
1. SOCIÉTÉ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Les jeunes/ados peuvent vraiment aider les seniors dans l’apprentissage des nouvelles technologies ?
Οι νέοι/έφηβοι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους στην εκμάθηση των νέων
τεχνολογιών;
2. ÉCOLE – ΣΧΟΛΕΙΟ
Une mauvaise note et te voilà découragé(e) et parfois puni(e). Pourtant, cette note ne reflète pas toujours le
niveau de tes connaissances. Face au «choc des notes», comment doit-on réagir ?
Ένας χαμηλός βαθμός αποθαρρύνει και, κάποιες φορές, επιφέρει τιμωρία. Ωστόσο, δεν αντανακλά πάντοτε
το επίπεδο των γνώσεων. Ποια είναι η σωστή αντίδραση απέναντι στο «σοκ» των βαθμών;
3. AMIS ET FAMILLE – ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
La famille doit-elle interdire aux enfants de voir des émissions de télé-réalité?
Θα πρέπει η οικογένεια να απαγορεύει στα παιδιά να βλέπουν τις εκπομπές ριάλιτι;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ - Διττός και Προτρεπτικός Λόγος (Επίπεδο Β1)*
1. CITOYENNETÉ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Vous êtes pour ou contre l’insertion de l’Instruction Civique dès la 6e ?
Είστε υπέρ ή κατά της εισαγωγής του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής από την Α’ Γυμνασίου;
2. ÉCOLOGIE – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Vous êtes pour ou contre l’interdiction totale de l’utilisation de toutes sortes de plastique dans la
restauration (assiettes et verres jetables, pailles, emballages, sacs plastiques)?
Είστε υπέρ ή κατά της πλήρους απαγόρευσης χρήσης κάθε είδους πλαστικού στον χώρο της εστίασης
(πλαστικά πιάτα και ποτήρια, καλαμάκια, συσκευασίες, πλαστικές σακούλες);
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ - Διττός και Προτρεπτικός Λόγος (Επίπεδο Β2)*
3. CADRE DE VIE – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ
Certains proposent l’interdiction de l’inscription sur les réseaux sociaux pour les mineurs de 16 ans. Vous
êtes pour ou contre ?
Ορισμένοι προτείνουν την απαγόρευση εγγραφής των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Είστε υπέρ ή κατά;
4. SOLIDARITÉ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
La compétition est partout! Οn nous impose d’être les meilleurs. Cette course à la réussite a-t-elle toujours
des effets positifs ? Vous êtes pour ou contre l’esprit compétitif à l’école?
Ο ανταγωνισμός είναι παντού! Επιβάλλεται να είμαστε οι καλύτεροι. Αυτός ο αγώνας για την επιτυχία έχει
πάντα θετικά αποτελέσματα; Είστε υπέρ ή κατά του πνεύματος ανταγωνισμού στο σχολείο;
5. CULTURE – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Certains considèrent la diversité culturelle comme un risque de perdre son identité. Vous êtes pour ou
contre la promotion de la diversité culturelle au sein de l’école ?
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Μερικοί θεωρούν την πολιτιστική πολυμορφία ως κίνδυνο για την απώλεια της ταυτότητάς τους. Είστε υπέρ
ή κατά της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας μέσα στο σχολείο;

*Η ένδειξη αφορά το ανώτερο επίπεδο γνώσης γαλλικών για το συγκεκριμένο θέμα.
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