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Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να αναπτύξει τις ικανότητες
επικοινωνίας των φοιτητών επιπέδου intermediate έτσι ώστε να επιτύχουν
επαγγελματικά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από θέματα
επιχειρήσεων και να αυξήσουν τις προοπτικές καριέρας τους. Γίνεται χρήση
πληθώρας αυθεντικού υλικού, αντανακλώντας τις τελευταίες εξελίξεις στο
χώρο διαχείρισης προμηθειών και αγορών καθώς και της ναυτιλίας. Δίνεται
έμφαση στους τέσσερεις τομείς γλώσσας. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικό
λεξιλόγιο Αγγλικών για επιχειρήσεις μέσω από προσεκτικά διαλεγμένο
υλικό. Θα μάθουν πως να παράγουν σύντομα κείμενα (Europass CV,
περιλήψεις, emails, επαγγελματικές επιστολές) καθώς και να εφαρμόζουν
πρακτικές για σύντομες επαγγελματικές παρουσιάσεις (πληροφοριακές/
πειστικές). Τέλος, θα μάθουν να δουλεύουν ομαδικά. Αυτό θα τους
βοηθήσει στο να αυξήσουν την κατανόηση τους γύρω από θέματα
πολυπλοκότητας και δυναμικότητας ομάδων.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν βασικό λεξιλόγιο για ορολογία σχετική με
1. τη διαχείριση αγορών και προμηθειών και
2. ναυτιλιακά.
2. Χρησιμοποιήσουν μέρος του βασικού αυτού λεξιλογίου κατά τη
συζήτηση συναφών θεμάτων.
3. Παράξουν σύντομα κείμενα (παράγραφος, περίληψη, emails,
επαγγελματικές επιστολές) σε απλά θέματα χρησιμοποιώντας τη
σωστή μορφή και γλώσσα.
4. Παράξουν Europass CV και συνοδευτική επιστολή καθώς και να
προετοιμαστούν για συνεντεύξεις πρακτικής/ εργασίας.
5. Εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία της δημόσιας αγόρευσης ( με
σκοπό την πληροφόρηση ή την πειθώ) για σύντομες επαγγελματικές
παρουσιάσεις.
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6. Αναπτύξουν μερικές βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες χρήσιμες
στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως συμμετοχή σε συναντήσεις,
τηλεφωνική επικοινωνία και Αγγλικά για κοινωνικές ευκαιρίες.
7. Εργαστούν σε ομάδες και να εξοικειωθούν με την πολυπλοκότητα
και τη δυναμική των ομάδων.
Προαπαιτούμενα

PSM 0103

Συναπαιτούμενα

δ/ε

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει διάφορα επιχειρηματικά θέματα όπως διαφήμιση,
οικονομικά, κουλτούρα και διαχείριση ανθρώπινου προσωπικού. Επίσης,
καλύπτει βασικό λεξιλόγιο σχετικά με Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
και Ναυτιλιακά.
Το μάθημα ακουμπά βασικές τεχνικές δημόσιας αγόρευσης και οι φοιτητές
παραδίδουν σύντομες παρουσιάσεις (πληροφόρησης και πειθούς) πάνω σε
επιχειρηματικά θέματα. Επίσης, παράγουν σύντομα επιχειρηματικά κείμενα,
όπως Europass CV, παραγράφους επιχειρηματολογίας, περιλήψεις, emails
και επιστολές.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας
Βιβλιογραφία

Ποικίλες ασκήσεις που εστιάζουν στους 4 τομείς γλώσσας με παράλληλη
χρήση πολυμέσων.
Αυθεντικό Υλικό
1. Άρθρα (εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο)
2. Διαλέξεις/ Videos (youtube)

Βιβλία
1. Cotton, David, et al. Intermediate Market Leader: Business English
Course Book. Pearson Longman: 2010, 3rded.
2. Cotton, David, et al. Intermediate Market Leader: Business English
Practice File. Pearson Longman: 2010, 3rded.
Επιπρόσθετο υλικό:





Τοπικές και διεθνείς ειδήσεις
Ναυτιλιακές ειδήσεις (e.g. http://csc-cy.org)
Business English online dictionary
(http://www.businessdictionary.com/)
Emmerson, Paul. Essential Business Grammar Builder. McMillan:
2010 (or any other grammar book)
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Αξιολόγηση

Γλώσσα

Αξιολόγηση:
Παρουσίες

10%

Συνεχής αξιολόγηση

20%

Ενδιάμεση Εξέταση

30%

Τελική Εξέταση

40%

Αγγλικά
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