Τίτλος
Μαθήματος

Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου

Κωδικός
Μαθήματος

ΓΛΩ 100

Τύπος
μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο

1ο επίπεδο (Β1)

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

1ο εξάμηνο, 1 έτος

Όνομα
Διδάσκοντα

------------------

ECTS

5

Στόχοι
Μαθήματος

-Προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διαχωρίζουν κύριες και
δευτερεύουσες ιδέες σε διάφορα κείμενα

Διαλέξεις /
εβδομάδα

2
διαλέξεις
Χ 90
λεπτά

Εργαστήρια /
εβδομάδα

---------

-Βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τον σκοπό του συγγραφέα και
να εντοπίζουν τις μεθόδους ανάπτυξης παραγράφου
-Βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν ακαδημαϊκό λεξιλόγιο για να
εκφραστούν σε διάφορα εννοιολογικά πλαίσια
- Προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δίνουν προφορικές
παρουσιάσεις επιλέγοντας τις κατάλληλες πληροφορίες από διάφορες
πηγές
-Αναπτύσσει τις ακουστικές και προφορικές δεξιότητες των φοιτητών
- Βοηθά τους φοιτητές να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη σε
διάφορα θέματα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

-Να διαβάζουν κείμενα από διαφορετικά είδη, να διαφοροποιούν
μεταξύ κύριων ιδεών και να εντοπίζουν τις λεπτομέρειες σε ένα
κείμενο.
-Να αναγνωρίζουν τον σκοπό του συγγραφέα σε ένα κείμενο και να
εντοπίζουν τις μεθόδους ανάπτυξης της παραγράφου
-Να εκφράζουν προσωπικές θέσεις/απόψεις/σκέψεις παρουσιάζοντας
διαρκή βελτίωση
-Να επιδεικνύουν σταδιακή ικανότητα σε κατανόηση γραπτού και
προφορικού λόγου.
-Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο για να εκφράζουν ιδέες με
συνοχή.
-Να επιδεικνύουν γνώση κοινωνικο-γλωσσολογικών ιδεών στην
γλώσσα και τον πολιτισμό.

-Να επιλέγουν και να αξιολογούν κατάλληλες πληροφορίες για μια
πληροφοριακή παρουσίαση και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά μια
παρουσίαση σε PowerPoint για να διευρύνουν την παρουσίαση τους.
-Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν δραστηριότητες για να
ετοιμάζουν εργασίες.
Προαπαιτούμενα

--------------

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με διάφορες τεχνικές που θα τους
βοηθήσουν να διαβάζουν ακαδημαϊκά κείμενα πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων σφαιρικής και εστιασμένης
ανάγνωσης, καθώς και την κατανόηση λεξιλογικών στοιχείων από τα
συμφραζόμενα. Θα ληφθεί υπόψη η δομή ακαδημαϊκής συγγραφής στα
Αγγλικά και οι φοιτητές θα μάθουν πώς να εντοπίζουν τις κύριες ιδέες
και τις λεπτομέρειες ενός κειμένου. Θα εξετάσουν μεθόδους
οργάνωσης της παραγράφου και διάφορες συνδετικές φράσεις που
χρησιμοποιούνται στα Αγγλικά. Οι φοιτητές αναμένονται να
εφαρμόσουν αυτές τις φράσεις με αυξανόμενα ελεγχόμενο τρόπο τόσο
στην ομιλία όσο και στην γραφή. Θα δοθεί έμφαση στο λεξιλόγιο, και
συγκεκριμένα στο πώς λειτουργούν ρίζες και επιθέματα λέξεων, και
πώς να διερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν σωστά πληροφορίες σε
διαδικτυακά λεξικά. Εξετάζεται η σημασία της φωνής, προφοράς και
γλώσσας σώματος, ενώ οι φοιτητές δουλεύουν στην δημιουργία μιας
πληροφοριακής παρουσίασης που θα δοθεί προς το τέλος του
εξαμήνου.
Διδασκαλία μέσω Θεμάτων Εργασίας, Επικοινωνιακή μάθηση,
Συνεργατική μάθηση. Κατά την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου
δίνεται το Συμβόλαιο του μαθήματος από τον διδάσκοντα που
περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος,
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, την αξιολόγηση και τις ώρες
γραφείου.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Βιβλιογραφία
Αξιολόγηση
Γλώσσα

Συναπαιτούμενα

---------------------

Reading and All That Jazz, Mather, P. & McCarthy, R. (5TH Edition)
(2013)
Ενδιάμεση εξέταση, Τελική εξέταση, Προφορικές παρουσιάσεις,
Εργασίες
Αγγλικά

