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ΣΤΟΧΟΙ:  

Τα θέµατα των παρουσιάσεων πηγάζουν από και βασίζονται σε υλη που έχει διδαχτεί κατά 

την διάρκεια του εξαµήνου. Οι αρχικοί στόχοι αφορούν στην αναζήτηση και κατανόηση 

πληροφοριών στην Αγγλική γλώσσα είτε/και στην απόδοση από την Ελληνική ή άλλη γλώσσα 

στην Αγγλική. Μέσω αυτού αναµένεται αφενός η περαιτέρω εµπέδωση Αγγλικής ορολογίας 

που έχει διδαχτεί, αφετέρου η διεύρυνση του λεξιλογίου σχετικού µε τα συγκεκριµένα 

τεχνολογικο-επιστηµονικά πεδία που έχουν παρουσιαστεί στην τάξη. 

 

Ο πλέον ουσιώδης, όµως, και απώτερος στόχος είναι η επί τόπου, άµεση παραγωγή και 

ανάπτυξη προφορικού λόγου, χωρίς την βοήθεια κειµένου, αλλά βασιζόµενη αποκλειστικά 

στις εικόνες και σχεδιαγράµµατα που απεικονίζουν το θέµα προς παρουσίαση, µε την 

δυνατότητα µιας αυστηρά επιγραµµατικής αναφοράς κάποιων κύριων σηµείων ή λέξεων-

κλειδιων µόνον, διπλά σε κάποιες εικόνες. [Βλ. “Note 2” στο τέλος των θεµάτων.] Ένας 
επιπλέον, στόχος αφορά στον ορθότερο τρόπο παρουσιάσεων και ρητορικής εν γένει, 

χρησιµοποιώντας, βεβαία, για τις ανάγκες του µαθήµατος, την Αγγλική Γλώσσα.  

 

Όπως είναι κατανοητό, πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρηµα για τους φοιτητές 

(επαγγελµατικού, σχεδόν, επιπέδου), στο οποίο η συντριπτική πλειοψηφία ανταποκρίνεται 

ανέλπιστα καλά, παρά τα πιθανά λάθη και κενά που ενδεχοµένως να έχουν στη Γλώσσα. 

 

Σηµ.1: Το επίπεδο γενικών γνώσεων της Αγγλικής της πλειονότητας των φοιτητών 

χαρακτηρίζεται ως µεσαίο [Intermediate / Upper-Intermediate]. 

Σηµ.2: Μεταξύ των εργασιών που παρατίθενται, υπάρχουν κάποιες που έγιναν από φοιτητές 

µε διαγνωσµένη δυσλεξία. 
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PRESENTATION TOPICS 

 

1. “Present a relatively new (and preferably pioneer) aspect of Multimedia, 

 OTHER THAN those which comprise part of the course material in the 

 related unit.” 

 

    ALTERNATIVELY 

 

“Select a branch of Engineering and/or a Job in Engineering OTHER 

THAN the ones discussed in class and present it.” 

 

� Note 1: an on-screen presentation is imperative 

� Note 2: students can have the main points of their presentation in note form (e.g. bullets), 

 but NO text is allowed (it would be advisable to present the same notes/main points on 

 screen) 

� Note 3: the students who deliver a presentation are expected to explain to their audience in 

plain English any difficult word or specialized term they may use! 

� Note 4: the sources should also be mentioned 


