
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Τίτλος Μαθήματος Αγγλικά Ι 

Κωδικός 
Μαθήματος 

NETW 0101 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό 

Επίπεδο  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο  Έτος, Α΄ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα  

ECTS 3 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος Οι σπουδαστές/στριες, μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος, να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι 
ώστε να καταστούν ικανοί/ές να : 

• Τηρούν τις τεχνικές οδηγίες του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
που χειρίζονται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην αγγλική γλώσσα 
και  

• Παρέχουν ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη, σε 
πελάτες και στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση εξοπλισμού 
συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής στην αγγλική γλώσσα. 

Σημείωση: Τα πιο πάνω θα εμπλουτιστούν και θα αναπτυχθούν σε 

μεγαλύτερο βάθος με το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ». 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα Στο τέλος των μαθημάτων, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• Παρέχει ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη σε 

πελάτες και στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση του εξοπλισμού 

επικοινωνιών. 



• Παρέχει ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη σε 

πελάτες και στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση του εξοπλισμού 

δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• Παρέχει ικανοποιητική και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη στα 

αγγλικά σε πελάτες και στελέχη ενός οργανισμού, για τη χρήση του 

εξοπλισμού συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής. 

• Τηρεί τις τεχνικές οδηγίες του εποπτεύοντος μηχανικού 

επικοινωνώντας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

• Τηρεί τις τεχνικές οδηγίες των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων 

που χειρίζεται, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα. 

Προαπαιτούμενα  Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Grammar (2 hours per week): 
Introduction to the English language. Word order, sentence structure, and 
meaning. Affirmative and negative statements. Quantifiers (many, much, 
some, several, etc.). Suffixes (-ful, -ity, -ly). Plural forms (regular and 
irregular). 

Verb Tenses: Present time tenses, past time tenses, present and past time 
tenses, and future time tenses.  Irregular verbs. Passives 

Modals and related verbs. 

Conditionals: Types of conditionals, modal verbs in conditionals and wish. 

Verbs with –ing and or infinitive. 

Phrasal Verbs. Separable/inseparable phrasal verbs. Phrasal verbs with 
preposition. 

Relative clauses and relative pronouns. Combining sentences. 

Nouns, pronouns and articles: Countable and uncountable nouns, pronouns, 
determiners, possessive nouns, compound nouns, and articles. 

Adjectives and adverbs: Comparing, adverbs of degree and time adverbs. 

Prepositions: prepositions of place, verbs + preposition, adjective + 
preposition, noun + preposition. 
 

Vocabulary (1 hour per week):  



Readings and discussions aiming to enrich students’  vocabulary (colour, 
shape, size, Place, position, location, means, quantifiers, time, reason, 
frequency, people, jobs, places to visit, festivals/celebrations, 
disasters/accidents, eating habits, sports/hobbies, environment, education, 
entertainment, transport, crime, etc.) 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

 

Βιβλιογραφία • D. Bolton, N. Goodey, “English Grammar in Steps: English Grammar 

Presented, Explained and Practiced in Context”, Richmond 

Publications, 1996. 

• P. Emmerson, “Business Grammar Builder”, MacMillan, 2006 

Αξιολόγηση Συμμετοχή στο Μάθημα 10% 

Συνεχής Αξιολόγηση (Εκπόνηση εργασιών στο 
σπίτι) 

20% 

Ενδιάμεση Εξέταση  30% 

Τελική Εξέταση 40% 
 

Γλώσσα Αγγλική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


