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Ειςαγωγή 
 

Η ανάπτυξθ του πλαιςίου εκμάκθςθσ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν για πρόγραμμα 

μακθμάτων.  

Με βάςθ τθν ζρευνα που διεξιχκθ από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ, δθμιουργικθκε 

ζνα πλαίςιο εκμάκθςθσ για το πρόγραμμα μακθμάτων ςχετικό με τισ δεξιότθτεσ που 

απαιτοφνται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα. Γενικά, θ ομιλία, θ ανάγνωςθ και θ 

γραφι κεωροφνται ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ και επιχειριςεισ που 

ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα. Για κάκε δεξιότθτα, υπιρχαν υποδεξιότθτεσ που  απαιτοφνταν 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ που ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια που ςτάλκθκαν από τουσ 

Άγγλουσ, Πορτογάλουσ, Κφπριουσ, Μαλτζηουσ, Ρουμάνουσ και Ιςπανοφσ εταίρουσ ςτισ 

χϊρεσ τουσ.  

Μερικζσ από τισ διδακτικζσ ενότθτεσ αλλθλοεπικαλφπτονται ςε περιεχόμενο και κζμα, αν 

και αυτό ζχει ωσ ςκοπό να εδραιϊςει τθ γνϊςθ που κα αποκτθκεί από αυτζσ τισ ενότθτεσ. 
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Ενότθτα 1: Προετοιμαςία για Εργαςία 

κοπoί  Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να προετοιμάςει τουσ άνεργουσ ςυμμετζχοντεσ για 

αναηιτθςθ εργαςίασ. κοπεφει να βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να διαχειρίηονται το ςχετικό 

περιβάλλον ςυμπεριλαμβανομζνων και γραφείων εφρεςθσ εργαςίασ. Ζχει ωσ ςτόχο να διδάξει 

ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ πωσ να κάνουν αίτθςθ και να ψάξουν για εργαςία μζςω 

απρόκλθτων τθλεφωνθμάτων (‘cold calling’), αποςτολι βιογραφικϊν ςθμειωμάτων γενικά αλλά και 

πιο ςτοχευμζνα, ανάγνωςθ αγγελιϊν εργαςίασ, γραφι ςυνοδευτικϊν επιςτολϊν και βιογραφικϊν 

ςθμειωμάτων, ςυμπλιρωςθ αιτιςεων εργαςίασ, ςυγγραφι αυτοπεριγραφικισ ζκκεςθσ, θ τεχνικι 

ΚΔΑ (Κατάςταςθ, Δράςθ, Αποτζλεςμα), ςυμπεριφορικά ερωτθματολόγια, βιομετρικά τεςτ 

ικανοτιτων και αντιμετϊπιςθ “ανόθτων” ερωτιςεων ςε ςυνεντεφξεισ.  Ζχει επίςθσ ςκοπό να 

διδάξει τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ τεχνικζσ ςυνζντευξθσ, προςωπικι προςζγγιςθ και τι 

αναμζνεται από αυτοφσ/αυτζσ ςε μια ςυνζντευξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και κϊδικα ενδυμαςίασ. 

Αυτό το μάκθμα ςτοχεφει να αποτελζςει μια χριςιμθ, πρακτικι βοικεια για όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ που αναηθτοφν εργαςία είτε για κζςεισ όπου θ επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι είτε 

ςε αγγλόφωνεσ χϊρεσ/εταιρείεσ.   

τόχοι  Οι ςτόχοι αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: εξερεφνθςθ τρόπων με του οποίουσ ο/θ  υποψιφιοσ/α 

μπορεί να αποκτιςει εργαςία, κατανόθςθ του πωσ  αυτόσ/αυτι να λειτουργεί αποτελεςματικά ςε 

ζνα γραφείο εξεφρεςθσ εργαςίασ, παροχι ςυμβουλϊν ςχετικά με τθν οργάνωςθ/προγραμματιςμό, 

ςχεδιαςμόσ και γραφι ςυνοδευτικισ επιςτολισ και βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, προετοιμαςία 

του/τθσ υποψθφίου/ασ για επιτυχι ςυνζντευξθ. 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα  Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ ςυγγραφισ 

ςυνοδευτικισ επιςτολισ και τεχνικζσ ςυγγραφισ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, πωσ να διεξάγουν 

τθλεφωνικι ςυνζντευξθ, πωσ να προςεγγίςουν μια επιτροπι επιλογισ, ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ και 

ςυνεντεφξεισ δια ηϊςθσ. 

  



Ενότθτα 2: Πολιτιςτική ευαιςθηςία ςτην επικοινωνία 

κοποί Ο ςκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ τθν 

ζννοια των “διεκνϊν” Αγγλικϊν, να καταπιαςτεί με ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ ευαιςκθςίασ όςον 

αφορά τουσ ςυναδζλφουσ, διεφκυνςθ και πελάτεσ. Ζχει ωσ ςκοπό να διδάξει τουσ/τισ 

εκπαιδευόμενουσ/εσ τθ χριςθ λεξιλογίου για τθν επίδειξθ ςεβαςμοφ ςε κατϊτερουσ και ανϊτερουσ 

(honorifics),  χαιρετιςμοφσ, φιλοφρονιςεισ και αποχαιρετιςμοφσ/τζλοσ ςυνομιλίασ ςτθν εργαςιακι 

κουλτοφρα του αγγλόφωνου κόςμου. Θα επικεντρωκεί επίςθσ ςε κζματα όπωσ θ γλϊςςα του 

ςϊματοσ και οι χειρονομίεσ.   

τόχοι Οι ςτόχοι αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: κατανόθςθ τθσ αγγλόφωνθσ εργαςιακισ κουλτοφρασ, 

αποτελεςματικι χριςθ λεξιλογίου για τθν επίδειξθ ςεβαςμοφ ςε κατϊτερουσ και ανϊτερουσ 

(honorifics), χαιρετιςμοφσ, φιλοφρονιςεισ, και αποχαιρετιςμοί ςε διάφορα πλαίςια, παροχι 

ςυμβουλϊν για τθν καταλλθλότθτα τθσ γλϊςςασ ςϊματοσ και προετοιμαςία των υποψθφίων για 

τθν πρϊτθ τουσ μζρα ςτθ δουλειά. 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα κατανοιςουν τθν εργαςιακι κουλτοφρα ςε 

ζνα αγγλόφωνο περιβάλλον. Θα κατανοιςουν επίςθσ τα δικαιϊματα και τισ ευκφνεσ τουσ ωσ 

υπάλλθλοι.  

  

  



 

Ενότθτα 3: Δεξιότητεσ ανάπτυξησ αυτοπεποίθηςησ για παρουςιάςεισ, ςεμινάρια και 

εκπαιδευτικά μαθήματα  

κοποί Ο ςκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ δεξιότθτεσ 

παρουςίαςθσ και υπό-δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν παράδοςθ αποτελεςματικϊν και 

ενδιαφζρουςων παρουςιάςεων ςε διάφορα κοινά. Αυτζσ οι δεξιότθτεσ καλφπτουν πολλά κζματα 

όπωσ θ δομι παρουςιάςεων, επίςθμο λεξιλόγιο, ο τόνοσ τθσ φωνισ, θ γλϊςςα του ςϊματοσ, χριςθ 

εργαλείων παρουςίαςθσ, προςχεδιαςμζνεσ προςφωνιςεισ ςε ςυνζδρια, ταπεινότθτα και χιοφμορ 

ςε μια παρουςίαςθ, διατιρθςθ δυναμικισ παρουςίασ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ, 

ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ, ανταπόκριςθ και ευελιξία ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ του 

κοινοφ, αντιμετϊπιςθ απροςδόκθτων καταςτάςεων, δομι παρουςιάςεων για μεγάλο αντίκτυπο, 

δθμιουργία κατάλλθλων ςθμειϊςεων, δθμιουργία ενδιαφζρουςων παρουςιάςεων PowerPoint με 

τθ χριςθ κατάλλθλθσ γλϊςςασ.    

τόχοι Οι ςτόχοι αυτισ τθσ ενότθτασ είναι να παρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τα απαραίτθτα 

εργαλεία για να παραδϊςουν καλά δομθμζνεσ και με τθ κατάλλθλθ γλϊςςα παρουςιάςεισ ςε 

φυςικοφσ και μθ φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ.  

Μαθηςιακά Αποτελζςματα  Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να παραδϊςουν μια παρουςίαςθ 

ςτα Αγγλικά με το ςωςτό ρυκμό, προφορά και τονιςμό.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότθτα 4: Δεξιότητεσ τηλεφωνικήσ επικοινωνίασ 

τόχοι Ο ςτόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ 

δεξιότθτεσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, να βελτιϊςει τισ ικανότθτεσ ακρόαςθσ μζςω τθσ γνϊςθσ 

αγγλικισ προφοράσ, τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ενεργόσ ακρόαςθσ (αναγνϊριςθ του ομιλθτι, 

εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, παρζμβαςθ και διάλογοσ με τθ ςειρά), ζκφραςθ αποριϊν (το να ηθτάσ 

διευκρινίςεισ, ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου με ςκοπό τθ δθμιουργία διαλόγου), ανάπτυξθ 

ςτρατθγικϊν οργάνωςθσ κλιςεων, εξζταςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, 

οργάνωςθ αποτελεςματικϊν δομϊν κλιςεων για τα πιο κοινά και δφςκολα είδθ κλιςεων 

ςυμπεριλαμβανομζνων ειςερχόμενων κλιςεων εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, ζναρξθ κλιςεων με 

αυτοπεποίκθςθ και ςκοπό, το να κινείσ το ενδιαφζρον του ςυνομιλθτι και δθμιουργία κετικοφ 

κλίματοσ για τθν κλιςθ, αντιμετϊπιςθ αντίςταςθσ και μετάβαςθ τθσ κλιςθσ ςτο επόμενο ςτάδιο 

(όπωσ για παράδειγμα κλιςεισ για πωλιςεισ), τεχνικζσ ανάκριςθσ, δθμιουργία ενςυναίςκθςθσ και 

καλϊν ςχζςεων, δθμιουργία δυνατϊν ςχζςεων με πθγζσ που βαςίηονται ςτθν ανταλλαγι αξίασ, 

ςυνεργαςία με το γραφείο υποδοχισ, τισ γραμματείσ και προςωπικοφσ βοθκοφσ για τθν παροχι 

πρόςβαςθσ ςε επαφζσ, εξάςκθςθ με τα ζτοιμα κείμενα που χρθςιμοποιοφνται από τθν εταιρεία με 

ςκοπό να ακοφγεται πιο φυςικόσ ο διάλογοσ, καλλιζργεια τθσ τθλεφωνικισ ςασ προςωπικότθτασ 

και χριςθ κακαρά ομιλοφμενθσ γλϊςςασ με βάςθ το κατάλλθλο φφοσ, καταλλθλότθτα και τονιςμό, 

προφορά και ευφράδεια ςε αργι ομιλία.   

κοποί  Οι ςκοποί αυτισ τθσ ενότθτασ είναι:  να παρζχει ςτον/ςτθν εκπαιδευόμενο/θ πρακτικά 

εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ οποιοδιποτε ςεναρίου κλιςθσ, κατανόθςθ του πωσ να 

χρθςιμοποιοφν επιτυχϊσ αυτζσ τισ τεχνικζσ ςτθν αγγλόφωνθ εργαςιακι κουλτοφρα, 

αποτελεςματικι χριςθ λεξιλογίου επίδειξθσ ςεβαςμοφ ςε ανϊτερουσ και κατϊτερουσ (honorifics), 

χαιρετιςμϊν, φιλοφρονιςεων και αποχαιρετιςμϊν ςε διαφορετικά πλαίςια μιασ τθλεφωνικισ 

κλιςθσ.  

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα κατανοιςουν διάφορεσ προςεγγίςεισ λιψθσ 

και διεξαγωγισ τθλεφωνικισ κλιςθσ, κα μποροφν να κάνουν μια ποικιλία από κλιςεισ και να 

προςαρμόςουν τθν επιςθμότθτα και το τόνο τθσ γλϊςςασ ανάλογα. 

  



 

Ενότθτα 5: Δεξιότητεσ διαδικτυακϊν διαςκζψεων  

τόχοι Αυτι θ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τον/τθν εκπαιδευόμενο/θ να ςυμμετζχει ενεργά 

ςε διαδικτυακά ςεμινάρια, ςυνζδρια και παρουςιάςεισ, να αναπτφξει και να βελτιϊςει τισ 

δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ τουσ για ςυναντιςεισ, ςεμινάρια, ςυνζδρια και προωκθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ,  οργάνωςθ και παράδοςθ επίςθμων ςυνεδριάςεων με τθ χριςθ κατάλλθλου 

λεξιλογίου και ςφνταξθσ, αναγνωρίςιμθ οργάνωςθ, κακαρι προφορά, μθ-λεκτικά ςτοιχεία και 

κατάλλθλο ρυκμό, ζνταςθ φωνισ και τονιςμόσ, κατάλλθλεσ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ, ευφράδεια 

λόγου με τθ χριςθ ςφνκετου και ακριβοφσ λεξιλογίου, κακαρι προφορά και ςτοιχεία προςωδίασ 

όπωσ κατάλλθλοσ τονιςμόσ, ρυκμόσ και ζμφαςθ ςε λζξεισ και προτάςεισ, επίδειξθ ικανότθτασ 

χριςθσ εφρουσ επίςθμου και ανεπίςθμου λεξιλογίου ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, 

ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ ςε επίςθμο και ανεπίςθμο πλαίςιο με τθ χριςθ δεξιοτιτων ενεργοφσ 

ακρόαςθσ και ζκφραςθ κατάλλθλων και εκτενϊν ςχολίων, επικοινωνία για ςυνζδρια, 

επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ κλπ., χριςθ ςτρατθγικϊν αυτό-ρφκμιςθσ όπωσ αναδιατφπωςθ, 

ανακατεφκυνςθ, διευκρινίςεισ, και περίφραςθ, αντιμετϊπιςθ κακυςτερθμζνων απαντιςεων, 

διάλογοσ με τθ ςειρά κλπ.  

κοποί Οι ςκοποί αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: πλθροφόρθςθ των υποψθφίων ςχετικά με δεξιότθτεσ 

τιλε-διάςκεψθσ, παρουςίαςθ ςε ςυνζδριο εξ αποςτάςεωσ. Θα παρζχει ςτον/ςτθν 

εκπαιδευόμενο/θ με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι ενόσ διαδικτυακοφ ςυνεδρίου/μιασ 

διαδικτυακισ διάςκεψθσ και τθν καταλλθλότθτα και επιςθμότθτα που απαιτείται.   

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να παραδϊςουν επιτυχείσ 

παρουςιάςεισ ςε τθλεδιαςκζψεισ και ςυναντιςεισ.  

  



 

Ενότθτα 6:  Ομιλία: χρήςεισ ςτην επιχειρηματική/επαγγελματική επικοινωνία  

τόχοι Ο ςτόχοσ  αυτισ τθσ ενότθτασ να υιοκετιςει μια λειτουργικι προςζγγιςθ ςτθ γλϊςςα που 

απαιτείται ςτο χϊρο εργαςίασ με μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν προφορά. Θα επικεντρωκεί ςε 

ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ/χριςεισ. Η λειτουργία/χριςθ είναι ο κφριοσ λόγοσ που επικοινωνοφμε 

ςε οποιαδιποτε γλϊςςα και ο ςτόχοσ αυτισ τθσ ενότθτασ είναι θ καλφτερθ κατανόθςθ και χριςθ 

λειτουργιϊν για απολογία, χαιρετιςμό, διευκρίνιςθ, ςυμβουλι, ςυμφωνία, διαφωνία, άρνθςθ, 

ευχαριςτία, διακοπι, ζκφραςθ υποχρεϊςεων, προτιμιςεων και επικοινωνία εποικοδομθτικισ 

κριτικισ με τθν αποφυγι χριςθσ αργκό και δεξιότθτεσ διεξαγωγισ προςφορϊν, αιτθμάτων και 

διευκρίνιςθσ νοιματοσ. Η ενότθτα αυτι κα προςφζρει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα επίπεδα 

επιςθμότθτασ ςχετικά με επίςθμεσ και πιο ςθμαντικζσ καταςτάςεισ. Η ανεπίςθμθ (ςε κακθμερινό 

επίπεδο) γλϊςςα ςυχνά χρθςιμοποιείται ςε χαλαρζσ καταςτάςεισ, μεταξφ φίλων, ατόμων που 

γνωρίηονται καλά μεταξφ τουσ ι ςυμπεριφζρονται με πιο χαλαρό τρόπο. Η ανεπίςθμθ γλϊςςα 

μερικζσ φορζσ είναι θ κακομιλουμζνθ, πιο κακθμερινι και οικεία και θ πιο ουδζτερθ γλϊςςα που 

χρθςιμοποιοφμε  όταν δεν κζλουμε να δείξουμε υπερβολικό ςεβαςμό ι υπερβολικι χαλαρότθτα. 

Αυτό ονομάηεται καταλλθλότθτα.    

κοποί Οι ςκοποί αυτισ τισ ενότθτασ είναι: διερεφνθςθ τρόπων με των οποίων ο/θ υποψιφιοσ/α 

μπορεί να βελτιϊςει τισ δεξιότθτεσ ομιλίασ και ακρόαςθσ επικεντρϊνοντασ ςτθ λειτουργικι γλϊςςα 

που απαιτείται ςτο χϊρο εργαςίασ.  

Μαθηςιακά αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ζνα ευρφ 

φάςμα λειτουργικισ γλϊςςασ ςτο χϊρο εργαςίασ.  

  

  



 

Ενότθτα 7: Κοινωνική ομιλία 

τόχοι Οι ςτόχοι αυτισ τθσ ενότθτασ είναι να παρουςιάςει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ τθν  

κοινωνικι ομιλία και να αναπτφξει τισ επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ.  Θα αναφερκεί ςε κζματα 

όπωσ θ ‘ψιλοκουβζντα’ (‘small talk’) ι κοινωνικι επικοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει τθν παροχι 

επιπρόςκετων πλθροφοριϊν για τθ ςυνζχιςθ του διαλόγου και ελάφρυνςθ αρνθτικϊν ςχολίων, 

χριςθ καταφατικϊν απαντιςεων, επιφωνθμάτων, φωνθτικϊν παφςεων και γεμιςμάτων όπωσ για 

παράδειγμα “um”, “I understand,” “really,” “I see,” και “yes, of course”  για να αναγνωρίςουμε ότι 

κατανοιςαμε τα λεγόμενα των άλλων, κατανόθςθ των αςτεϊςμϊν (banter), ευκυμίασ, χιοφμορ και 

βωμολοχίασ, χριςθ φατικϊν εκφράςεων ωσ τρόποσ για να αρχίςεισ ςυηιτθςθ όπωσ “Hi”, "hello", 

"how are you?", “Howzitgoin?”, και "good afternoon". 

κοποί Οι ςκοποί αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: να παρζχει ςτον/ςτθν εκπαιδευόμενο/θ τισ 

απαραίτθτεσ αγγλικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και λειτουργικι γλϊςςα που κα τουσ δϊςει τθ 

δυνατότθτα να χειριςτοφν κοινωνικζσ καταςτάςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ και κατά τθ διάρκεια 

κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν ςτο χϊρο εργαςίασ και εργαςιακζσ λειτουργίεσ, κατανόθςθ τθσ 

προφορικισ εκιμοτυπίασ ςτθν παραδοςιακι γραπτι επικοινωνία και προφορικι επικοινωνία με τθ 

χριςθ επίςθμθσ, θμι-επίςθμθσ και ανεπίςθμθσ γλϊςςασ, γραφι ςυγκεκριμζνων ειδϊν: νομικι, 

ακαδθμαϊκι και επιβολι νόμου.   

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να μιλοφν με ευκολία ςε διάφορεσ 

κοινωνικζσ καταςτάςεισ και κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν διάφορεσ τεχνικζσ οφτωσ ϊςτε να 

επιτρζψουν τθν άνεςθ ςτθν επικοινωνία με τουσ ςυναδζλφουσ.  

  

  



Ενότθτα 8: Επικζντρωςη ςτην Ανάγνωςη 

τόχοι Ο ςτόχοσ αυτοφ το μακιματοσ είναι να παρουςιάςει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ  

προθγμζνεσ δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ. Θα αναφερκεί ςε υπο-δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ όπωσ 

προεπιςκόπθςθ και πρόβλεψθ, γριγορθ ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου (skimming) για κατανόθςθ του 

γενικοφ νοιματοσ, ςάρωςθ κειμζνου, ανάγνωςθ με ςκοπό τθν αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνων 

πλθροφοριϊν (scanning), ανάγνωςθ κειμζνου και απάντθςθ βαςικϊν ερωτιςεων κατανόθςθσ, 

κατανόθςθ λεξιλογίου από το περιεχόμενο με τθ διάκριςθ μεταξφ γεγονότοσ και άποψθσ, κριτικι 

ανάγνωςθ, αναγνϊριςθ γεγονότων που ζχουν δθλωκεί ι υπονοοφνται, περίλθψθ και διεξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων από ζνα κείμενο και ςυνζχεια και ςυνεκτικότθτα ςε ζνα κείμενο. Η κατανόθςθ 

διαφορετικϊν ειδϊν κειμζνου είναι κάτι που οι καλοί αναγνϊςτεσ πρζπει να μποροφν να κάνουν. 

Μερικά παραδείγματα ειδϊν γραπτοφ κειμζνου είναι προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, ενθμερωτικά 

ζντυπα, επιςτολζσ, επαγγελματικά άρκρα, αναφορζσ, διαφθμιςτικά φυλλάδια και ςυμβόλαια. Όλα 

αυτά τα είδθ κειμζνου διαφζρουν μεταξφ τουσ.   

κοποί ΟΙ ςκοποί αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: παροχι δεξιοτιτων ανάγνωςθσ που απαιτοφνται από 

επιχειριςεισ, κατανόθςθ κειμζνων οδθγιϊν, πλθροφοριϊν, πειςτικότθτασ και ςυναλλαγϊν, 

εκιμοτυπία γραφισ ςτθν παραδοςιακι γραπτι επικοινωνία και γραπτι επικοινωνία για 

θλεκτρονικά μζςα όπωσ Slack, μθνφματα και email. Χριςθ επίςθμθσ, θμι-επίςθμθσ και ανεπίςθμθσ 

γλϊςςασ, κείμενα ςυγκεκριμζνων ειδϊν όπωσ νομικά, ακαδθμαϊκά και επιβολι νόμου. 

Παρουςίαςθ μια ποικιλίασ κειμζνων ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ όπωσ ο τφποσ, emails, 

διαφθμίςεισ, όπου το ςυγκεκριμζνο λεξιλόγιο για κάκε είδοσ μπορεί να παρατθρθκεί ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ. Παρουςίαςθ θχθτικϊν όπου θ χριςθ μοτίβων τονιςμοφ και άλλα 

φωνολογικά ςτοιχεία μποροφν να παρατθρθκοφν ςε αυκεντικζσ καταςτάςεισ.    

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ κατάλλθλεσ 

δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ για οποιαδιποτε κείμενο, κα μποροφν να εφαρμόςουν κριτικι ςκζψθ, να 

ςυμπεράνουν και να εντοπίςουν πλθροφορίεσ γριγορα και κα μποροφν να κατανοιςουν ζνα ευρφ 

φάςμα γραπτοφ κειμζνου που πικανόν να ςυναντιςουν ςτο χϊρο εργαςίασ.  

  

  



 

Ενότθτα 9: Επικζντρωςη ςτη γραφή 

τόχοι Ο ςτόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ δεξιοτιτων γραφισ. Η γραφι όπωσ και 

θ ομιλία είναι παραγωγικι δεξιότθτα. Η ενότθτα αυτι κα αναφερκεί ςε κείμενα οδθγιϊν, 

πλθροφοριϊν, πειςτικότθτασ και ςυναλλαγϊν, εκιμοτυπία γραφισ ςτθν παραδοςιακι γραπτι 

επικοινωνία και γραπτι επικοινωνία για θλεκτρονικά μζςα όπωσ Slack, μθνφματα και email. Χριςθ 

επίςθμθσ, θμι-επίςθμθσ και ανεπίςθμθσ γλϊςςασ, κείμενα ςυγκεκριμζνων ειδϊν όπωσ νομικά, 

ακαδθμαϊκά και επιβολι νόμου.  Θα παρουςιάςει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ τα ςυςτατικά 

τθσ αποτελεςματικισ επαγγελματικισ γραφισ μζςω ενόσ ξεκάκαρου, απλοφ και ακριβι τρόπου. Θα 

εξετάςει τθ γραφι από τθν τεχνικι τθσ πλευρά. Θα αναλφςει τθν επιλογι λζξεων και λεξιλογίου, κα 

παρουςιάςει τθν αποτελεςματικι γραφι παραγράφων ςυμπεριλαμβανομζνων τθ χριςθ κεματικϊν 

προτάςεων, ςυνδετικϊν λζξεων και ςυνζχειασ και ςυνοχισ ςτθ γραφι. Θα αναπτφξει τθ γνϊςθ των 

εκπαιδευομζνων ςτθ χριςθ προτάςεων- ενεργθτικζσ και πακθτικζσ προτάςεισ, απλζσ, ςφνκετεσ και 

πολυςφνκετεσ δομζσ και ςτίξθ. Θα αρικμιςει διάφορουσ τρόπουσ οργάνωςθσ πλθροφοριϊν όπωσ θ 

δομι του κειμζνου, χριςθ διαφορετικϊν διατάξεων και διάφορα επίπεδα πολυπλοκότθτασ τθσ 

γραμματικισ, φφουσ και εφρουσ λεξιλογίου που χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε μια αίτθςθ εργαςίασ, 

επίςθσ κα αναφερκεί ςε υπο-δεξιότθτεσ όπωσ θ ακρίβεια με τθ χριςθ των ςωςτϊν γλωςςικϊν 

τφπων. 

Οι υπόλοιπεσ δεξιότθτεσ ςχετίηονται με τθν επικοινωνία ιδεϊν. Οι ςχετικζσ με τθν ακρίβεια γραπτζσ 

υπο-δεξιότθτεσ είναι: ςωςτι ορκογραφία, ςωςτι γραφι και ςυνδυαςμόσ γραμμάτων, 

ευανάγνωςτθ γραφι, ςωςτι ςτίξθ, ςωςτι δομι κειμζνου, επιλογι του κατάλλθλου λεξιλογίου, 

ςωςτι χριςθ γραμματικισ, ςωςτι χριςθ παραγράφων (μζροσ ενόσ μεγαλφτερου κειμζνου, που 

ξεκινά ςε καινοφργια γραμμι και ςυνικωσ επικεντρϊνεται ςε μια ιδζα). Οι γραπτζσ υπο-δεξιότθτεσ 

που ςχετίηονται με τθν επικοινωνία ιδεϊν αποτελοφνται από τθν χριςθ κατάλλθλου ςτυλ και 

φφουσ, οργάνωςθ ιδεϊν με χριςιμο τρόπο, χριςθ χαρακτθριςτικϊν που κεωροφνται τυπικά για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ κειμζνου που γράφουμε, ξεκάκαρθ ζνωςθ λζξεων και προτάςεων και χριςθ 

κατάλλθλων λειτουργιϊν για να εκφράςουμε νόθμα πχ αφιγθςθ (διιγθςθ ιςτορίασ), παράπονο, 

παράκλθςθ, ευχαριςτία, περίλθψθ (ζκφραςθ των κφριων ςθμείων ι ιδεϊν με λίγεσ, ξεκάκαρεσ 

λζξεισ), επίλογοσ και κα παρζχει ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/εσ μια ςυμπαγι βάςθ του μοντζρνου 

αγγλικοφ λεξιλογίου που χρθςιμοποιείται ςτο χϊρο εργαςίασ.  Αυτό το μάκθμα κα ειςάγει τθν 

ζννοια των ςυμφράςεων και phrasal verbs (ριματα που ακολουκοφνται από πρόκεςθ), τυπικι 

αντιςτροφι ρθμάτων και εκφράςεισ με προκζςεισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτον αγγλικό 

γραπτό και προφορικό λόγο.  

κοποί Οι ςκοποί αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: παροχι ςτον/ςτθν εκπαιδευόμενο/θ γραπτϊν 

δεξιοτιτων που απαιτοφνται για επαγγελματικι χριςθ και κατανόθςθ τθσ τεχνικισ πλευράσ γραφισ 

για εργαςιακοφσ ςκοποφσ.  

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να παράξουν μια ποικιλία γραπτϊν 

κειμζνων που είναι πικανόν να ζρκουν ςε επαφι ςτο χϊρο εργαςίασ, κα μποροφν να παράξουν 

ςυνεχζσ και ςυνεκτικό κείμενο με τθν χριςθ κατάλλθλων δομϊν και ςτίξθσ.  

  

  



Ενότθτα 10: Επικζντρωςη ςτην ακρόαςη 

τόχοι Ο ςτόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των μακθτϊν ςε προθγμζνεσ δεξιότθτεσ 

ακρόαςθσ. Θα αναφερκεί ςε κζματα όπωσ: ακρόαςθ με ςκοπό τθν κατανόθςθ του γενικοφ 

νοιματοσ και με ςκοπό τθν κατανόθςθ λεπτομερειϊν, ακρόαςθ και απάντθςθ βαςικϊν ερωτιςεων 

κατανόθςθσ, πρόβλεψθ νοιματοσ λεξιλογίου από τα ςυμφραηόμενα, διάκριςθ μεταξφ γεγονότοσ 

και άποψθσ, κριτικι ακρόαςθ, αναγνϊριςθ γεγονότων και απόψεων που ζχουν δθλωκεί ι 

υπονοοφνται, περίλθψθ κειμζνου ακρόαςθσ και αναγνϊριςθ ςτοιχειϊν προφοράσ ςτα προφορικά 

Αγγλικά. 

κοποί Οι ςκοποί αυτισ τθσ ενότθτασ είναι: να παρζχει ςτον/ςτθν εκπαιδευόμενο/θ τισ δεξιότθτεσ 

ακρόαςθσ που απαιτοφνται από τισ επιχειριςεισ, κατανόθςθ θχθτικϊν οδθγιϊν, πλθροφοριϊν, 

πειςτικότθτασ και ςυναλλαγϊν, αναγνϊριςθ επίςθμθσ, ιμι-επίςθμθσ και ανεπίςθμθσ γλϊςςασ, 

αναγνϊριςθ λειτουργικϊν ςτοιχειϊν τθσ ικανότθτασ ακρόαςθσ για προςοχι και επίδειξθ ςτον 

ομιλθτι ότι τον ακοφτε, παροχι κατάλλθλθσ ανατροφοδότθςθσ, ςεβαςμόσ τθσ γνϊμθσ των άλλων, 

κατανόθςθ και υιοκζτθςθ δεξιοτιτων εκτίμθςθσ, ενςυναίςκθςθσ, κατανόθςθσ και κριτικισ 

ακρόαςθσ.   

Μαθηςιακά Αποτελζςματα Οι εκπαιδευόμενοι/εσ κα μποροφν να εφαρμόςουν ζνα εφροσ 

δεξιοτιτων ακρόαςθσ κακϊσ και κριτικι ςκζψθ,  γριγορθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων και 

εντοπιςμό πλθροφοριϊν. Θα μποροφν επίςθσ να κατανοιςουν μια ποικιλία ειδϊν προφορικοφ 

λόγου που πικανόν να ζρκουν ςε επαφι ςτο χϊρο εργαςίασ. 

  

 


