
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) Γενικά

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα: Γεωγραφίας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Κωδικός Μαθήματος: ΓΕΩ 150 Εξάμηνο σπουδών: Α

Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικά Ι (ESP: English for Specific Purposes)

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες
Διδασκαλίας

Πιστωτικές
Μονάδες

Διάλεξη 3

Σύνολο Μαθήματος 5

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Αγγλική (και όταν απαιτείται Ελληνική)

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές
Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://geography.aegean.gr
/pps/index.php?content=0&lesson=150

(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (ESP), μέσα από μια πληθώρα διδακτικού υλικού, δραστηριοτήτων εντός της
αίθουσας διδασκαλίας και ομαδικών εργασιών, επιδιώκουν να βοηθήσουν τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες:

1. Να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στα Ειδικά (και Γενικά) Αγγλικά, μέσα
από την εκμάθηση τεχνικών ανάγνωσης μικρών και μεγάλων αποσπασμάτων επιστημονικών
κειμένων (εντύπων ή/και ηλεκτρονικών κειμένων), γραμμένων στα αγγλικά, έτσι ώστε:

α) Να εμβαθύνουν και να κατανοούν μικρά, μεγάλα και δύσκολα επιστημονικά κείμενα (έντυπης
ή/και ηλεκτρονικής μορφής),

β) Να εξοικειώνονται με τη συγγραφή περιλήψεων στα αγγλικά και στα ελληνικά δύσκολων
επιστημονικών κειμένων,

γ) Να συμμερίζονται τις γνώσεις που αποκτούν μέσω των περιλήψεων με τους υπόλοιπους
συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους προφορικά και γραπτά στην αγγλική γλώσσα.

2. Να μάθουν πώς να διεξάγουν έρευνα στα διάφορα επιστημονικά πεδία της Γεωγραφίας στην
αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη βιβλιοθήκη και το Διαδίκτυο
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αντίστοιχα),

3. Να βρίσκουν ηλεκτρονικά και μη λεξικά ώστε να:

α) δημιουργούν τη δική τους ηλεκτρονική δίγλωσση Βάση Δεδομένων Ορολογίας (ΒΔΟ)
[αγγλικά: ελληνικά], και

β) να διατηρούν, βελτιώνουν και χρησιμοποιούν αυτή την ηλεκτρονική δίγλωσση ΒΔΟ στα
επόμενα φοιτητικά τους χρόνια και στην κατοπινή επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Γενικές Ικανότητες

Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών1. 

Λήψη αποφάσεων2. 

Αυτόνομη εργασία3. 

Ομαδική εργασία4. 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον5. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον6. 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα7. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης8. 

(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Μέσα από μια πληθώρα διδακτικού υλικού, δραστηριοτήτων εντός της αίθουσας διδασκαλίας και ομαδικών εργασιών,
οι φοιτητές/-τριες:

(1)  Μαθαίνουν  πως  να  κατανοούν  μικρά  και  μεγάλα  επιστημονικά  κείμενα  (έντυπα  ή  ηλεκτρονικά)  γραμμένα  στα
αγγλικά

(2) Εξοικειώνονται στη συγγραφή περιλήψεων στα αγγλικά και στα ελληνικά δύσκολων επιστημονικών κειμένων,

(3) Μαθαίνου να συμμερίζονται τις γνώσεις που αποκτούν μέσω των περιλήψεων με τους υπόλοιπους συμφοιτητές και
συμφοιτήτριές τους προφορικά στην αγγλική γλώσσα.

(4) Διδάσκονται  πώς  να  διεξάγουν έρευνα  στην  ειδικότητά  τους  στην  αγγλική  γλώσσα  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική
μορφή, και

(5) Μαθαίνουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην ζωή τους και την επαγγελματικής
τους  σταδιοδρομία  (Knowledge  management),  με  τη  δημιουργία  και  χρήση  της  ηλεκτρονικής δίγλωσσης  Βάσης
Δεδομένων Ορολογίας (ΒΔΟ) [αγγλικά: ελληνικά].

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Με φυσική παρουσία

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας &
Επικοινωνιών:

Χρήση: Η/Υ, διαδικτύου, μονόγλωσσων,
δίγλωσσων και πολύγλωσσων ηλεκτρονικών
λεξικών, οπτικοακουστικών μέσων.
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Οργάνωση Διδασκαλίας: Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διάλεξη 39

Εκπαιδευτική εκδρομή 3

Εκπόνηση εργασιών 100

Αξιολόγηση
προόδου/Εξετάσεις

3

Σύνολο Μαθήματος 145

Αξιολόγηση Φοιτητών Οι φοιτητές/-τριες έχουν την δυνατότητα να
περάσουν το παρόν μάθημα: (1) Είτε με το να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες εντός της
αίθουσας διδασκαλίας, στις ατομικές και/ή
ομαδικές εργασίες, προφορικές παρουσιάσιες και
στη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας
τελικής εργασίας, (2) Είτε με το να συμμετέχουν
στις τελικές εξετάσεις, ή   (3) Και με τους δύο
ανωτέρω τρόπους (εάν οι φοιτητές/-τριες δεν
έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις εν γένει
δραστηριότητες εντός της αίθουσας διδασκαλίας,
τις εργασίες στο σπίτι και τη τελική εργασία, είτε
εάν οι φοιτητές/-τριες επιθυμούν την βελτίωση της
τελικής βαθμολογίας τους στο μάθημα).
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