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2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σα μάκθμα αποτελεί μία ειςαγωγι για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων γραπτοφ και προφορικοφ λόγου
ςτθν Αγγλικι γλώςςα, οι οποίεσ κα καταςτιςουν τουσ ςπουδαςτζσ ικανοφσ να επικοινωνοφν με
αποτελεςματικότθτα ςε επιχειρθςιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, το μάκθμα επικεντρώνεται ςε
κζματα ενδοεπιχειρθςιακισ και διεπιχειρθςιακισ επικοινωνίασ και παρζχει (α) πρακτικζσ οδθγίεσ
που αφοροφν ςτθ μεκοδολογία ςφνταξθσ αναφορών και επιςτολών και (β) εξάςκθςθ ςτθν
ανάπτυξθ του προφορικοφ λόγου για παρουςιάςεισ επιχειρθςιακών κεμάτων και ςυμμετοχι ςε
επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ.
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ/ρίεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να:
 ςυντάςςουν επιχειρθςιακζσ επιςτολζσ, υπομνιματα και εκκζςεισ, χρθςιμοποιώντασ το
κατάλλθλο λεξιλόγιο, φφοσ, και δομι


ςυντάςςουν

επιχειρθςιακζσ

εκκζςεισ

με

ανάλυςθ

ςτοιχείων

και

παρουςίαςθ

αποτελεςμάτων


οργανώνουν μια παρουςίαςθ χρθςιμοποιώντασ οπτικοακουςτικά μζςα




ςυντάςςουν βιογραφικό ςθμείωμα και ςυνοδευτικι επιςτολι
ςυμμετζχουν ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ και ςυνεντεφξεισ



αντιλαμβάνονται πώσ θ γλώςςα ωσ μζςο επικοινωνίασ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν
εφαρμογι του κώδικα εππαγγελματικισ δεοντολογίασ
 αναγνωρίηουν πωσ οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ επθρεάηουν τθν επικοινωνία ςτο εργαςιακό

περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες
 εμπειρία ςυνεργαςίασ μεςω ομαδικισ εργαςίασ


ικανότθτα προςαρμογισ ςε νζεσ καταςτάςεισ

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν:
Business communication skills :
 Business letters: Format, Style and Content
 Letters of Inquiry, Quotations and Offers
 Orders, Order acknowledgements
 Sales promotion letters
 Banking and Credit letters
 Memoranda, Telephone conversations and E-mails
 Βusiness meetings
 Business reports (dealing with numbers, interpreting graphics)
 Questionnaire compilation
 Business presentations
Career skills



Job adverts and Job descriptions
Job interviews



Letters of application, Cover letters and CV writing

4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διδαςκαλία ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία των
φοιτθτών
Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ ιδρυματικισ
πλατφόρμασ διαχείρθςθσ θλεκτρονικισ τάξθσ MOODLE
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Οδθγίεσ και πρακτικζσ
εφαρμογζσ που αφοροφν
ςτθν ςυγγραφι εργαςιών
και ςφνταξθ εμπορικών
επιςτολών και ειδικών
κειμζνων.
Γλωςςικζσ αςκιςεισ και
δραςτθριότθτεσ για τθν
ανάπτυξθ του
προφορικοφ λόγου
Προετοιμαςία για
ςυγγραφι και
παρουςίαςθ ενόσ
επιχειρθςιακοφ κζματοσ.
Αυτοτελισ Μελζτθ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52

46

52

ύνολο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

150

Γλώςςα Αξιολόγθςθσ: Αγγλικι
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80% του βακμοφ) που αποτελείται από
δφο μζρθ:
-Μζροσ Α (40%): Ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθν γλωςςικι
δομι και χριςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ
-Μζροσ Β (40%): φνταξθ επιχειρθςιακισ επιςτολισ ι/και
περιγραφι γραφικών παραςτάςεων
ΙΙ. Γραπτι εργαςία και παρουςίαςθ ενόσ επιχειρθςιακοφ
κζματοσ (20% του βακμοφ)
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