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(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
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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