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Διδάσκουσα: Ε. Τατσοπούλου
Κατά το εαρινό εξάμηνο 2016, μελετήθηκαν τα εξής αντιπροσωπευτικά κείμενα:
•

Alain-Fournier, « Une rencontre fugitive », Le Grand Meaulnes

•

Marcel Proust, « Un univers dans une tasse de thé », À la Recherche du temps perdu,
t. I, Du côté de chez Swann

•

Guillaume Apollinaire, « Le pont Mirabeau », Alcools

•

Paul Valéry, « Les grenades », Charmes

•

Paul Éluard, « La Dame de carreau », Les Dessous d’une vie

•

André Breton, Extrait de Nadja

•

Jean-Paul Sartre, Extrait de La Nausée

•

Albert Camus, « Gens de justice», L’Étranger

•

Alain Robbe-Grillet, « Des personnages sans qualités », La Jalousie

Τα παραπάνω διδαχθέντα κείμενα, τα οποία αποτελούν την εξεταστέα ύλη της γραπτής
και προφορικής εξέτασης, βρίσκονται στο e-class του μαθήματος 1028.
Τρόπος εξέτασης: Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική.
Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τις κυριότερες τάσεις της γαλλικής λογοτεχνίας του 20ού
αιώνα.
Η γραπτή εξέταση συνίσταται στο commentaire composé ενός εκ των παραπάνω κειμένων,
υπό την καθοδήγηση ορισμένων ερωτήσεων. Το commentaire composé βαθμολογείται στα
δέκα (10).
Όσοι φοιτητές πάρουν τουλάχιστον πέντε (5/10) στην γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα να
παρουσιαστούν στην προφορική εξέταση. Επομένως, εφόσον ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τον τόπο και τις
ημερομηνίες διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης.
Στην προφορική εξέταση, οι φοιτητές εξετάζονται κατά ομάδες 4-5 ατόμων και καλούνται
να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν ένα εκ των παραπάνω κειμένων, το οποίο
κληρώνεται για κάθε ομάδα. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν και σε

θεωρητικές ερωτήσεις σχετικά με τις τάσεις της γαλλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Η
προφορική εξέταση βαθμολογείται στα δέκα (10).
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο της γραπτής και της
προφορικής εξέτασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει πάρει τουλάχιστον πέντε
(5/10) στα γραπτά και πέντε (5/10) στα προφορικά.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν πάρει τουλάχιστον πέντε (5/10) στα γραπτά και
πέντε (5/10) στα προφορικά, καλείται να παρουσιαστεί εκ νέου στη γραπτή και την
προφορική εξέταση του μαθήματος κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.

