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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε επιστημονικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, το 

μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία 

στις απαιτήσεις του ακαδημαϊκού αλλά και του μελλοντικού εργασιακού τους χώρου. Συγκεκριμένα, το μάθημα 

στοχεύει α) στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων  συγγραφής ακαδημαϊκού λόγου έτσι ώστε οι φοιτητές να 

χρησιμοποιούν με άνεση και ακρίβεια τον γραπτό λόγο λαμβάνοντας υπόψη τους  ακαδημαϊκούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες, β) στην βελτίωση της γνώσης και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή 

γραπτού αγγλικού κειμένου σε επιστημονικά αλλά και επιχειρησιακά θέματα. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

1. Αναγνωρίζει και  κατανοεί αυθεντικά επιστημονικά και επιχειρησιακά κείμενα 

2. Κατανοεί τη σημασία των κανόνων που διέπουν ένα επιστημονικό κείμενο και αφορούν στην 

τεκμηρίωση, στην ανάλυση, στη σύνθεση, στην κριτική σκέψη, στη λογική οργάνωση και δόμηση του 

κειμένου 

3. Χρησιμοποιεί με άνεση συναφείς λεκτικές αλυσίδες  

4. Αναπτύξει ακρίβεια και ευχέρεια στην παραγωγή δομημένων κειμένων 

5. Εξασκεί και χρησιμοποιεί τεχνικές γραφής στην παραγωγή ακαδημαϊκών, επιστημονικών και 

επιχειρησιακών εγγράφων 

6. Ανταποκρίνεται στις γραπτές απαιτήσεις μιας επιχείρησης 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί σε: 

1. Αυτόνομη εργασία 

2. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

6. Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

7. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Παρουσίαση, ανάλυση και συγγραφή κειμένων με βάση τα παρακάτω στοιχεία του ακαδημαϊκού λόγου: 

1. Προσεκτική τεκμηρίωση με παραπομπές σε έγκυρες πηγές  



2. Σωστή και τεκμηριωμένη χρήση της κατάλληλης ορολογίας  

3. Σαφήνεια  

4. Ακρίβεια  

5. Σύνθεση  

6. Οργάνωση και δόμηση του κειμένου  

7. Κριτική προσέγγιση  

8. Αντικειμενικότητα στην περιγραφή 

9. Παρουσίαση  Γλωσσικών Δομών 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής     

πλατφόρμας e-class και χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται συχνά με χρήση Power Point. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω e-

mail. 

Διάθεση  παρουσιάσεων διδασκαλίας στους φοιτητές μέσω e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Ώρες 

Διαλέξεις από έδρας για το θεωρητικό τμήμα του 

μαθήματος, επικουρούμενη από παρουσιάσεις σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

50 

Πρακτικές Ασκήσεις μέσα στην αίθουσα με σκοπό την 

κατανόηση και ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων. 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας Εξαμήνου Μαθήματος  125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού): Οι φοιτητές καλούνται 

να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που θα καλύπτουν το 

σύνολο της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος. Αυτές θα 

περιλαμβάνουν: 

1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

2. Ερωτήσεις Σωστού / Λάθους 

3. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

4. Γραπτή Εργασία 

5. Έκθεση 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς για 

επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να ξαναπροσδιορίζονται στην 

αρχή κάθε εξαμήνου μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

Βιβλιογραφία:   
1. Academic Writing Skills 1 | Academic Writing Skills | Cambridge University Press, Peter Chin, Samuel 

Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki 
2. Success in Academic Writing, Macmillan, Trevor Day 

 

 


