
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΓ100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήρια Αγγλικών I και ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

__ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY261/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Η ειδική φύση του μαθήματος καθορίζει και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Με το 

πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν βελτιώσει την γενικότερη 

γλωσσική τους επάρκεια στα Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα (English as a Second 

Language) και να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις λεξιλογίου στα Αγγλικά για 

Επιχειρήσεις (Business English) ώστε να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη 

παρακολούθηση του μαθήματος Αγγλικά Α’. 

Οι φοιτητές-τριες των επιπέδων Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση» και 

Β1 «μέτρια γνώση» στην Αγγλική Γλώσσα είναι ένα μαθησιακό γκρουπ που 

παρουσιάζει τις δικές του δυσκολίες όσον αφορά την διδασκαλία των Αγγλικών για 

Ειδικούς Σκοπούς. Πρόκειται συνήθως για ψευδο-αρχάριους (false beginners) που 

πάσχουν από γλωσσική κόπωση, με άλλα λόγια είναι μαθητές που έχουν περάσει από 

μακροχρόνια επίσημη διαδικασία εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας χωρίς να έχουν 

(κατά την γνώμη τους) κανένα εφόδιο να επιδείξουν μετά από τόσο καιρό. Για αυτό 

τον λόγο, με δεδομένο το Επικοινωνιακό Πλαίσιο Εκμάθησης της Γλώσσας, 

εμπλουτισμένο μάλιστα με την προσθήκη ανάθεσης συνεργατικών και 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, την χρήση αυθεντικών κειμένων και την εκπόνηση 

αυθεντικών εργασιών, το μάθημα είναι κατά τα λοιπά μαθητοκεντρικό και το μοντέλο 

του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συμμετοχή των μαθητών που καλούνται να 

αποφασίσουν ποιες μέθοδοι λειτουργούν για εκείνους και ποιες όχι. Αυτό φυσικά 

προϋποθέτει στενή συνεργασία μαζί τους, την διάθεση να δουλεύει κανείς υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας, μια πλατιά γκάμα από μαθησιακά υλικά άμεσα προσβάσιμα 

και αυξημένο φόρτο εργασίας για τον Διδάσκοντα. 
 

Γενικές Ικανότητες 



 

 
 

 

  

Εκμάθηση σε ανώτερο επίπεδο σκέψης 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα εργαστήρια Αγγλικών απευθύνονται στους φοιτητές-τριες που, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα τους στο Κατατακτήριο Τεστ δεν διαθέτουν τα απαραίτητα γλωσσικά 

εφόδια για να παρακολουθήσουν το μάθημα Αγγλικά ‘ (Αγγλικά για Ειδικούς 

Ακαδημαϊκούς Σκοπούς) Πρόκειται λοιπόν για ένα υβριδικό μάθημα μεταξύ ενός 

μεταβατικού μαθήματος (transitional course) κι ενός εισαγωγικού μαθήματος 

Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς.  Το μάθημα συνίσταται σε ένα πρόγραμμα Αγγλικών 

ως Ξένης Γλώσσας με στοιχεία Ειδικών Αγγλικών. Μετά το πέρας του μαθήματος οι 

φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα Αγγλικά Α. 

 

Το μάθημα αποτελεί μια διαρκή εναλλαγή μεταξύ περιεχομένου του σχετικού με τα 

Αγγλικά για Επιχειρήσεις (όπως ορίζεται εν γένει από το βιβλίο) και γλωσσικού 

περιεχομένου Γενικών Αγγλικών που διδάσκεται από σημειώσεις της Διδάσκουσας 

και αυθεντικό υλικό. Ο πίνακας που παρατίθεται είναι ενδεικτικός και η τελική 

κατάρτιση του γίνεται σε συνεννόηση με τους διδασκόμενους και ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. 

 

 Ειδικό Περιεχόμενο 

(Αγγλικά για 

Επιχειρήσεις) 

Γλωσσικό Περιεχόμενο 

Εβδομάδα 1 Συστάσεις και Χαιρετισμοί Verb Tenses (Revision and 

Consolidation) 

Εβδομάδα 2 Επαγγέλματα Grammar Banging 

(Diagnostic Test and 

Revision) 

Εβδομάδα 3 Εταιρείες Phrasal Verbs 

Εβδομάδα 4 Ο χώρος εργασίας Conditionals  

Εβδομάδα 5 Η καθημερινή εργασιακή 

ρουτίνα 

Gerund vs Infinitive 

Εβδομάδα 6 Το περιβάλλον Εργασίας The Present Perfect 

Εβδομάδα 7 Μελλοντικά Σχέδια How to write Business 

Letters 

Εβδομάδα 8 Επαγγελματικά Ταξίδια Finding out about hotels 

Εβδομάδα 9 Καριέρα Talking about your career  

Εβδομάδα 10 Περιγραφή Προϊόντων Making Suggestions 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Ηλεκτρονικά και Πρόσωπο με πρόσωπο ανάλογα 

με τις συνθήκες 

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Εκμάθησης (eclass, 

BBB etc). 

Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Skype για 

την εκπόνηση των εργασιών και την επίβλεψη 

τους 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Εκμάθησης (eclass, 

BBB etc). 

 Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video 

 Multimedia 

 Ποικιλία από Διαδικτυακά Διαδρασιτκά 

Εργαλεία Εκμάθησης Γλώσσας όπως το 

Quizlet (http://quizlet.com/) 

 Μαγνητοφώνηση και Μαγνητοσκόπηση 

των εργασιών 

 Χρήση Νέων Τεχνολογιών για τον 

εντοπισμό και την ανάκτηση πληροφορίας, 

για την καλλιέργεια διαπολιτιστικής 

ευαισθησίας και για την εξέλιξη με 

αποτελεσματικό τρόπο της επικοινωνιακής 

δεξιότητας  (ενδεικτικά: corpus analysis για 

εξειδικευμένο λεξιλόγιο, διαδικτυακά 
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http://www.lextutor.ca etc.) 

 Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου,  

Skype και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 

την εκπόνηση των εργασιών,  την επίβλεψη 

και την δημοσιοποίηση τους 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Εκπόνηση Εργασιών 

σε Εβδομαδιαία Βάση 

40 ώρες 

Εκπόνηση Τελικών  

Εργασιών 

46 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 
 

Τελική Εξέταση (100%) 

Γλώσσα: Αγγλικά 

http://www.lextutor.ca/
http://www.lextutor.ca/


Επειδή το μάθημα δεν φέρει διδακτικές μονάδες, η 

αξιολόγηση γίνεται ανάλογα με την επιτυχία ή όχι 

στο τελικό τεστ. Οι φοιτητές εκπονούν εργασίες 

ωστόσο για τις οποίες αξιολογούνται μέσα στην 

τάξη με την ποιοτική μέθοδο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
Getting Ahead, A communication Skills Course for Business English by Sarah Jones-

Macziola and Greg White 

Packet of Photocopies 

 

(6)  

(7)  

 

 


