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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ.
Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το
ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ
εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων
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Διαλζξεισ
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Υποβάκρου , Γενικϊν
Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου

Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ
να:
-Αποκτιςουν ςε βάκοσ γνϊςθ των αρχϊν τθσ προφορικισ και τθσ γραπτισ επικοινωνία και
γνϊςθ των αρχϊν τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ.
-Κατανοιςουν τθ λειτουργία των δθμοςίων ςχζςεων και τθσ μαηικισ επικοινωνίασ και το
ρόλο τθσ επικοινωνίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων
-Περιγράφουν και να διακρίνουν τισ ιδιομορφίεσ των διαφόρων επικοινωνιακϊν μζςων.
-υνκζςουν αποτελεςματικά επιχειρθςιακά μθνφματα χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο
επικοινωνιακό μζςο
-Αναπτφξουν αποτελεςματικι επικοινωνία με επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ με διαφορετικό
πολιτιςμικό υπόβακρο
-χεδιάςουν ςτρατθγικό ςχζδιο επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Ομαδικι εργαςία
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα



3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν:
1. Επικοινωνία: Ζννοια, περιεχόμενο, προςεγγίςεισ.
2.Ιςτορία τθσ επικοινωνίασ. Η επικοινωνία ςαν κοινωνικό φαινόμενο.
3.Σο διαδραςτικό μοντζλο επικοινωνίασ. Επικοινωνιακά μζςα. Διαπροςωπικι επικοινωνία.
4.Προφορικι επικοινωνία. Ρυκμόσ ομιλίασ, παφςεισ, ζνταςθ & τόνοσ φωνισ. Η τεχνικι τθσ
πεικοφσ.
5.Γραπτι επικοινωνία. Η χριςθ των λζξεων.
6.Η γλϊςςα του ςϊματοσ. Διαπολιτιςμικι επικοινωνία.
7. Δεοντολογία τθσ επικοινωνίασ, κοινι γνϊμθ και ΜΜΕ.
8.Επιχειρθςιακι επικοινωνία. Επιλογι και χριςθ επικοινωνιακϊν μζςων.
9.Διαμόρφωςθ επιχειρθςιακϊν μθνυμάτων. Δθλϊςεισ οράματοσ και αποςτολισ τθσ
επιχείρθςθσ.
10.Δθμόςιεσ ςχζςεισ.
11.Αμφίδρομθ εταιρικι επικοινωνία. Επαγγελματικζσ ςυςκζψεισ.
12.Διαχείριςθ κρίςεων. Αξιολόγθςθ κινδφνων. χεδιαςμόσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ.
13.Μελλοντικζσ προκλιςεισ. Νζεσ τεχνολογίεσ και νζεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Μεταβολζσ
ςτθ ςφνκεςθ του κοινοφ.
4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ KAI ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ τθν αίκουςα διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία των
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ φοιτθτϊν
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Παρουςίαςθ με power point
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class.
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία,
ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ,
ςτθν Επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ,
Σεμινάρια,
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ /
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ
εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να
αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ με
παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.

30

Προετοιμαςία για

24

 Μελζτεσ περιπτϊςεων
 Διάκεςθ θλεκτρονικϊν
παρουςιάςεων
διδαςκαλίασ ςτουσ
φοιτθτζσ.
Αυτοτελισ Μελζτθ

36

Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ
(π.χ. Ομαδικι ι Ατομικι
Εργαςία ςε μελζτθ
περίπτωςθσ,
εκπαιδευτικι εκδρομι,
διαλζξεισ εξωτερικϊν
ςυνεργατϊν κ.λπ.)

10

Σφνολο Μαθήματος
100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι ι
Συμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
80% γραπτι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
-Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου
- Θζματα κριτικισ ςκζψθσ.
- Ερωτιςεισ λιψθσ απόφαςθσ.
20% ςφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ που γίνεται ςτο

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι τζλοσ των παραδόςεων
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Αναφζρονται
ρθτά
προςδιοριςμζνα
κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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