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Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές,

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές του Κέντρου Γραφής 

για τον Α΄ κύκλο του χειμερινού εξαμήνου 2021.

Περίοδος εγγραφών Α΄ κύκλου: 27 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΦΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Περίοδος εγγραφών Α΄ κύκλου: 27 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2021

Μπορείτε να εγγραφείτε στις ενότητες του Α΄ κύκλου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/c9AYdi5ucs3N9K4E8

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όσες ενότητες θέλετε κατά τη διάρκεια του κάθε κύκλου, ακόμη και αν έχετε 

συμμετάσχει στα Εργαστήρια Γραφής του προηγούμενου έτους.

Θα υπάρχει όριο 20 φοιτητών/φοιτητριών για τις διά ζώσης ενότητες. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά δήλωσης στις εγγραφές. 

Όσοι/Όσες δεν επιλεγούν για τον Α΄ κύκλο σπουδών θα έχουν προτεραιότητα στον Β΄ κύκλο (15 Νοεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου).

Κύκλοι και ενότητες χειμερινού εξαμήνου

Θα λειτουργήσουν δύο κύκλοι θεματικών ενοτήτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

• Α΄ κύκλος: 4 Οκτωβρίου - 13 Νοεμβρίου

• Β΄ κύκλος: 15 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου

Ο κάθε θεματικός κύκλος έχει διάρκεια 6 τρίωρων συναντήσεων.

Οι εγγραφές για τον Β΄ κύκλο θα ανακοινωθούν στα μέσα του χειμερινού εξαμήνου.

Οι περισσότερες ενότητες του Α΄ κύκλου θα επαναληφθούν κατά τη διάρκεια του Β΄ κύκλου με αλλαγές στις μέρες ή ώρες. Επομένως, αν δεν

μπορέσετε να παρακολουθήσετε κάποια ενότητα του Α΄ κύκλου, είναι πιθανό να μπορέσετε να τη δηλώσετε στον Β΄ κύκλο.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ κύκλου θα προσφερθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες

Διαδικτυακές ενότητες

Ενότητα 1: Ακαδημαϊκή ακεραιότητα (λογοκλοπή-πλαγιαρισμός) / Προφορική παρουσίαση (ΤΡΙΤΗ, 08.30-11.30)

Ενότητα 2: Συγγραφή ακαδημαϊκού κειμένου (ΤΕΤΑΡΤΗ, 08.30-11.30)

Διά ζώσης ενότητες

Ενότητα 3: Δεξιότητες ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08.30-11.30)

Ενότητα 4: Κριτική Σκέψη 1 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11.30-14.30)

Η ενότητα 4 απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακού επιπέδου και τελευταίων ετών προπτυχιακού επιπέδου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για κάθε ενότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Απαιτείται προεγγραφή για κάθε ενότητα.

• Θα δοθεί «Βεβαίωση Παρακολούθησης» στο τέλος της κάθε ενότητας υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες δεν

θα ξεπεράσουν το ανώτατο όριο απουσιών και θα έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες.

• Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση σε κάθε ενότητα, καθώς οι εργασίες για το σπίτι θα είναι συνέχεια των δραστηριοτήτων

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Γραφής, 

καθώς και για τους τρόπους επικοινωνίας, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

http://writingcenter.phl.uoc.gr/

https://forms.gle/c9AYdi5ucs3N9K4E8
http://writingcenter.phl.uoc.gr/2021/09/26/periechomeno-enotiton-a%ce%84kyklou-cheimerinou-examinou-2021-2022/
http://writingcenter.phl.uoc.gr/

