
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΥ-23 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Eclass 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στην κατανόηση και χρήση της επιστημονικής 
αγγλικής ορολογίας στη Γλωσσολογία αλλά και σε επιμέρους τομείς της (π.χ., 
Φωνητική/Φωνολογία, Μορφολογία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Γλωσσολογία 
Σωμάτων Κειμένων). Ταυτόχρονα αποσκοπεί στην κατανόηση των χαρακτηριστικών 
συγκεκριμένων κειμενικών ειδών του γραπτού και προφορικού ακαδημαϊκού λόγου στην 
αγγλική γλώσσα (π.χ., επιστημονικό δοκίμιο, παρουσίαση/ανακοίνωση συνεδρίου, 
ερευνητικό άρθρο, βιβλιογραφική ανασκόπηση). Επίσης, παρουσιάζονται οι συμβάσεις για 
τη σύνταξη παρενθετικών και βιβλιογραφικών αναφορών (In-text citations, References). 
Με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και κατάλληλα προσαρμοσμένων ασκήσεων ο 
φοιτητής/τρια στο τέλος του εξαμήνου είναι αρκετά προετοιμασμένος/η είτε για σπουδές 
γλωσσολογίας στην αγγλική γλώσσα (π.χ. μεταπτυχιακό) είτε για ερευνητική 
δραστηριότητα (ανάγκη για μελέτη αγγλόφωνης βιβλιογραφίας και παρουσίαση 
πορισμάτων σε διεθνές επίπεδο). Σε κάθε περίπτωση, έχει τα εφόδια για την 
παρακολούθηση των παγκόσμιων επιστημονικών εξελίξεων.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

- κατανοεί και να χρησιμοποιεί την επιστημονική αγγλική ορολογία στη Γλωσσολογία αλλά 
και σε επιμέρους τομείς της (π.χ., Φωνητική/Φωνολογία, Μορφολογία, Σημασιολογία, 
Πραγματολογία, Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων).  
- αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του γραπτού και προφορικού ακαδημαϊκού λόγου 
στην αγγλική γλώσσα (π.χ., επιστημονικό δοκίμιο, παρουσίαση/ανακοίνωση συνεδρίου, 
ερευνητικό άρθρο, βιβλιογραφική ανασκόπηση) 
-συντάσσει Παρενθετικές Παραπομπές (In-text citations) και Βιβλιογραφικές Παραπομπές 
(References). Ιδιαίτερα θα εξοικειωθεί με τα πρότυπα του American Psychological 
Association (APA Style). 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων  
- Αυτόνομη εργασία 
-  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία  και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες (1,56 ECTS) 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες (3,32 ECTS) 
Τελική εξέταση 3 ώρες (0,12 ECTS) 

  
  

Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS ) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης: Αγγλική 
 
Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή αξιολόγηση 
(συμπερασματική) με ερωτήσεις 

- πολλαπλής επιλογής 
- συμπλήρωσης κενού 
- τύπου Σωστό/Λάθος 
- σύντομης απάντησης 
- αντικατάστασης ή μετάφρασης 
γλωσσολογικών όρων 



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
 
American Psychological Association (2001). Publication manual of the American 
Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association.  
 
Devitt, A. J., Reiff, M. J. & Bawarshi, A. (2004). Scenes of writing: Strategies for composing 
with genres. New York, NY: Longman. 
 
Hickey, R. (2019). Levels of Language. Available at https://www.uni-due.de/ELE/ 
 
Nesi, H. & Gardner, S. (2012). Genres across the Disciplines: Student writing in higher 
education. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Swales, J.M. Feak, C.B (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and 
Tasks (3rd Edition). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 
 
Xydopoulos, G. (2007). Online Glossary of Linguistics Terminology: Greek-English & English-
Greek. Available at http://users.uoi.gr/gjxydo/lexicon/glossary.html 

 

	


