
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών   

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Υπολογιστών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
o
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ξένη Γλώσσα Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Θεωρία 2 2 

   

   
ΣΥΝΟΛΟ 2 2 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Γενικού υποβάθρου/Κορμού (Προαιρετικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ελληνική. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/ECE220/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο τέλος αυτής της σειράς μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει και τις τέσσαρες 
γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή ανάγνωση, γραφή, ομιλία και κατανόηση του προφορικού λόγου σε 
ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, καθώς και να έχουν ευρύνει το ακαδημαϊκό και ειδικό λεξιλόγιό τους. 
Πιο συγκεκριμένα:  

• Να έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους να κατανοούν διαφορετικά είδη κειμένων του 
πεδίου όπως εγχειρίδια και εκλαϊκευμένα άρθρα.  
• Να έχουν εξοικειωθεί με τη δομή, τη μικρο-δομή και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των 
επιστημονικών άρθρων και να μπορούν να εξάγουν τα κύρια σημεία, να εντοπίζουν τα σημεία 
που βρίσκονται σημαντικές πληροφορίες, να αναγνωρίζουν τη στάση του συγγραφέα (θετική –
αρνητική /υποκειμενική-αντικειμενική κλπ.) και το επίπεδο βεβαιότητας /αβεβαιότητας των 
αναφερομένων πληροφοριών από άλλους συγγραφείς καθώς και των δικών τους ισχυρισμών.  
Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να γίνουν κριτικοί και αποτελεσματικοί αναγνώστες και να 
βελτιωθεί η ικανότητά τους στη συγγραφή παρόμοιων κειμένων. 
• Να έχουν βελτιώσει την ικανότητα να παράγουν προφορικό λόγο σχετικό με την επιστήμη 
γενικότερα και το συγκεκριμένο πεδίο ειδικότερα, να απαντούν σε ερωτήσεις και να κάνουν 
ερωτήσεις και διευκρινίσεις με τον αποδεκτό τρόπο σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα κλπ. 
• Να μπορούν να περιγράψουν μαθηματικούς τύπους και σχήματα και να κατανοούν 
ηχογραφημένες διαλέξεις σχετικά με το αντικείμενο σπουδών 
• Να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους ιστότοπους για αυτόνομη μάθηση 
• Να γράφουν τη βιβλιογραφία ακολουθώντας τους αποδεκτούς τρόπους στο συγκεκριμένο 
πεδίο. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναλυση Και Συνθεση Πληροφοριων Me Th Χρηση Των Απαραιτητων Τεχνολογιων 
• Αυτονομη Εργασια 
• Ομαδικες Εργασιες Στην Ταξη Και Προετοιμασια/Παρουσιαση Προτζεκτ 
• Προετοιμασια Για Εργασια Σε Διεθνες Περιβαλλον 
• Σεβασμος Στη Διαφορετικοτητα Και Πολυπολιτισμικοτητα 
• Προαγωγη Της Κριτικης Και Επαγωγικης Σκεψης. 



 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Electrical- electronic engineering: history, content 
• Electricity/electric current 
• Magnetic and electric circuits and components 
• Conductors 
• Electric power, generation, transmission and distribution 
• The computer 
• Telecommunications 
• Signal processing 
• The television 
• Research articles: 1. Robot appearance; 2. Sociable robots 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 25 

Ασκήσεις 15 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

20 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  60 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξέταση (100%) 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ibbotson M. (2008) Professional English in Use Engineering: CUP. 

• Smith H.C. R (2014) English for Electrical Engineering in Higher Education Studies.  

• Research articles  

 


