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Τίτλος Μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ I 

Κωδικός 
Μαθήματος 

PEENG101 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πτυχίο 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο   / χειμερινό 

Όνομα Διδάσκοντα Καθηγητής/καθηγήτρια Αγγλικών 

ECTS 5 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχοι Μαθήματος Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για τη κατανόηση και ανάλυση του γραπτού και 
προφορικού λόγου. Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει επίσης να αποκτήσουν τις 
αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να αναλύουν 
ιδέες, να αξιολογούν πηγές και να εκφράζουν τις σκέψεις τους με σαφήνεια 
και ακρίβεια σε βασικό επίπεδο. Το συγκεκριμμένο μάθημα περιλαμβάνει 
στοιχεία γραμματικής και σύνταξης που οδηγούν στη βελτίωση του γραπτού 
και προφορικού λόγου. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

▪ Να επικοινωνούν με επιτυχία τόσο προφορικά όσο και γραπτώς σε 
βασικό επίπεδο. 

▪ Να συντάσσουν κείμενα. 
▪ Να επικοινωνούν τις σκέψεις και ιδέες τους με σαφήνεια και ακρίβεια. 
▪ Να χρησημοποιούν σχετικό λεξιλόγιο για αποτελεσματική 

επικοινωνία. 
▪ Να κατανοούν και να αναλύουν αυθεντικά κείμενα. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα 
 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Συγκεκριμμένα το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα: 

 
 

▪ Μέρη του λόγου 

▪ Προθέσεις 

▪ Αντωνυμίες 

▪ Ρήματα: βασικά και βοηθητικά 

▪ Δηλώσεις (Καταφατικές, Αρνητικές, Ερωτηματικές, Προστακτικές) 

▪ Χρόνοι: Ενεστώτας απλός / διαρκείας (Present simple, Present 
Continuous), Αόριστος (Past Simple), Παρατατικός (Past 



 

 

 Continuous), Παρακείμενος απλός / διαρκείας (Present Perfect 
simple / continuous), Υπερσυντέλικος (Past Perfect). 

▪ Παραγωγή σύνθετων προτάσεων με χρήση σωστής γραμματικής 
που οδηγούν στη γραφή παραγράφου και έκθεσης. 

▪ Γραφή παραγράφων και εκθέσεων (αφηγηματική, περιγραφική, υπέρ 
και κατά) 

▪ Εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσω ανάγνωσης και ακρόασης κειμένων 
που βασίζονται σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης συνωνύμων, αντωνύμων και φραστικών ρημάτων. 

▪ Κατανόηση: ανάγνωση κειμένων σε διάφορα θέματα, κατανόηση και 
ανάλυση περιεχομένου. 

▪ Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από διαλόγους, παιχνίδι 
ρόλων, συζητήσεις κειμένων, άρθρα, βιβλία, ταινίες και επίκαιρα 
θεμάτα. 

▪ Κανόνες ορθογραφίας και στίξης 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές μέσω διαλέξεων που διεξάγονται 
από τον καθηγητή. Η βασική μέθοδος διδασκαλίας είναι η διαδραστική 
επικοινωνιακή προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές της λειτουργικής 
εκμάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας. Τα οπτικοακουστικά βοηθήματα, οι 
ενδοτμηματικές συζητήσεις, η ατομική και ομαδική συνεργασία καθώς και 
άλλες επικοινωνιακές τεχνικές, συγκαταλέγονται στα εργαλεία του καθηγητή 
για να διατηρήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των φοιτητών και να επιτύχουν 
τη μέγιστη συμμετοχή τους. Επίσης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν εκτεταμένα το Διαδίκτυο και άλλες πηγές. 

Βιβλιογραφία 
Απαιτούμενα Εγχειρίδια 

 

• Douglas, N. & Bohlke, D. (2015). Reading Explorer, Book 3 (2nd 

Edition. National Geographic Learning, Cengage Learning: USA 

• PEENG101  BOOKLET  (Instructor’s booklet) 

• Selection of newspaper, magazine and book extracts 

 
 
Πηγές 

• Fuchs, M and Bonner, M. (2007). Express Grammar, Longman 

• Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use (4th edition) 
Cambridge University Press: UK 

 
Προτεινόμενα Λεξικά 

• Longman Active Study Dictionary 

• The Concise Oxford Dictionary (Latest edition), Oxford University 

Press, UK 

Αξιολόγηση 
Υιοθετείται διπλή μέθοδος αξιολόγησης. Η ενδιάμεση εξέταση, η οποία 
αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού βαθμού και η τελική εξέταση που 
αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού βαθμού. 

 
Συγκεκριμένα: 



 

 

 Ενδιάμεση Εξέταση 40% 

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου 10% 

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου 14% 

Εργασία 8% 

Ενδοτμηματική Εργασία 8% 

Τελική Εξέταση 60% 

Γλώσσα Αγγλικά 


