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ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

Υποχρεωτικό 
Αγγλικά για ειδικοφσ και ακαδθμαΪκοφσ ςκοποφσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα μακιματα αλλά το επίπεδο γλϊςςασ των φοιτθτϊν 
κακορίηει το επίπεδο που κα παρακολουκιςουν. 
Αγγλικά για Ειδικούσ και Ακαδημαϊκούσ ςκοπούσ Επίπεδο Προχωρημζνο (Β2-Γ1) 
Οι φοιτθτζσ που κα παρακολουκιςουν το μάκθμα χρειάηεται να ζχουν γνϊςεισ  
γενικϊν Αγγλικϊν τουλάχιςτον πζντε - ζξι χρόνων (επιπζδα B2 – Γ1) και πρζπει να  
προςκομίςουν τα πτυχία των Αγγλικϊν μαηί με τθν αίτθςθ κατάταξισ τουσ. 
Πςοι όμωσ από αυτοφσ δεν ζχουν αποκτιςει κάποιο πτυχίο ςτα Αγγλικά και επικυμοφν 
να παρακολουκιςουν τθν ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα πρζπει να  
εξεταςτοφν ςτα Αγγλικά (Placement test) τθν θμζρα ζναρξθσ του μακιματοσ. 
Αγγλικά για Ειδικούσ και Ακαδημαϊκούσ ςκοπούσ Επίπεδο Προχωρημζνο (Γ2) Portfoglio  
Οι φοιτθτζσ χρειάηεται να ζχουν πρόςφατο πτυχίο επιπζδου Γ2 ( των τελευταίων τριϊν 
ετϊν από τθν θμερομθνία αίτθςισ τουσ) το οποίο πρζπει να προςκομίςουν 
μαηί με τθν αίτθςι τουσ.  
 
Επιςημαίνεται ότι: 

 Η τελικι διαμόρφωςθ των τμθμάτων για τθν Ξζνθ γλϊςςα  γίνεται  
         λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τον αρικμό των φοιτθτϊν.  

 Αλλαγι τμιματοσ ξζνθσ γλϊςςασ και επιπζδου δεν γίνεται.  

 Η επιλογι τθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ παραμζνει ίδια για όλα τα εξάμθνα ςτα οποία  
διδάςκεται θ Ξζνθ Γλϊςςα. 

 Οι κάτοχοι πιςτοποιθτικϊν γλωςςομάκειασ υποχρεοφνται να προςκομίςουν 
ακριβζσ αντίγραφο των πιςτοποιθτικϊν τουσ μαηί με τθν αίτθςθ κατάταξισ  
τουσ ςτθ γραμματεία του τμιματόσ τουσ και ςτισ διδάςκουςεσ. 

 
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 



ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.hua.gr/courses/GEO149 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

ο φοιτθτισ αναμζνεται: 

 να αποκτιςει, να εμβακφνει και να διευρφνει προαποκτθκείςεσ και νζεσ γνϊςεισ ςτθν 
Αγγλικι 

 να εξοικειωκεί με τθν αλλόφωνθ βιβλιογραφία που ςχετίηεται άμεςα με τα γνωςτικά 
αντικείμενα του Τμιματοσ Γεωγραφίασ. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Οι φοιτθτζσ διδάςκονται 
να οργανϊνουν πλθροφορίεσ και να δίνουν παραδείγματα 
να κατθγοριοποιοφν βαςιςμζνοι ςε διαγράμματα 
να παρζχουν πλθροφορίεσ ςε λίςτεσ 
να δίνουν ακαδθμαϊκοφσ οριςμοφσ  
να αναφζρονται ςε προθγοφμενεσ ζρευνεσ χρθςιμοποιϊντασ ςωςτζσ γραμματικζσ δομζσ 
να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τισ ακαδθμαϊκζσ πθγζσ 
να κάνουν ακαδθμαϊκζσ παρουςιάςεισ 

 

4.  ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Διαλζξεισ και ςεμινάρια, πρόςωπο με πρόςωπο και εξ αποςτάςεωσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ  Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 
(powerpoint, e class, e mail) 
Β2-Γ1 επίπεδο 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 20 
Σεμινάρια  6 
Ρροςωπικι ςυνεργαςία 25 
Εργαςία ςτο ςπίτι  37 
Ρροςωπικι μελζτθ  37 
Σφνολο Μακιματοσ  125 

 
Γ2 επίπεδο 

Διαλζξεισ 10 
Σεμινάρια  6 
Ρροςωπικι ςυνεργαςία 35 
Εργαςία ςτο ςπίτι  30 
Ρροςωπικι μελζτθ  44 
Σφνολο Μακιματοσ  125 

 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ Αγγλικά 
Επίπεδο Β2 - Γ1 
Συμμετοχι ςτθν τάξθ: 10% 
Εργαςίεσ εξαςκθςθσ: 10% 
Ατομικι προφορικι παρουςίαςθ : 30% 
Γραπτζσ εξετάςεισ:  50% 
Σφνολο: 100% 

http://eclass.hua.gr/courses/DIET177/
http://eclass.hua.gr/courses/DIET177/


Επίπεδο Γ2 
Συμμετοχι ςτθν τάξθ: 10% 
Ατομικι προφορικι παρουςίαςθ : 30% 
Ρακζτο Εργαςιϊν 60% 
Σφνολο: 100% 

 
5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Σθμειϊςεισ ςτο e class απο τισ διδάςκουςεσ 

 Jordan, R.R. (1999) Academic Writing Course UK: Longman 

 Morley, J., Doyle, P. and Pople, I. (2007) University Writing Course UK: Express Publishing 

 Trzeciak, J. and Mackay, S.E. (1995) Study Skills For Academic Writing UK: Phoenix ELT 


