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HOW TO
call your professor
write a professional email

Μερικές πρακτικές συμβουλές
Προσφωνήσεις
Emails
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Όνομα: Μαίρη Παναγιωταρά

Κυρία
Κυρία, κυρία
Κυρία Παναγιωταρά
Κυρία Παναγιωτάρα, ή Κ. Παναγιωτάτου
Κυρία Μαίρη
Μαίρη
Παναγιωταρά
Κυρία Καθηγήτρια/Κύριε Καθηγητά
Καθηγήτρια Παναγιωταρά
Καθηγήτρια/Καθηγητή

Προσφωνήσεις
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Όνομα: Mary Panagiotara

Ms., (Sir) Miss
Ms. Panagiotara
Ms. Mary
Mary
Panagiotara
Miss/Mister Professor
Professor Panagiotara
Professor

Προσφωνήσεις
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Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό μας 

Πάντα συμπληρώνουμε το πεδίο subject
▪ Με κάτι σύντομο που περιγράφει με ακρίβεια το 

αντικείμενο/περιεχόμενο του μηνύματος

Email
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Ξεκινάμε με την κατάλληλη προσφώνηση (το πόσο 
τυπική θα είναι εξαρτάται από τη σχέση μας με τον 
παραλήπτη)

Παραδείγματα

Hi, Hello, Dear Prof. Panagiotara, Dear Mary

Αγαπητή κ. Παναγιωταρά, Καλημέρα κ. Παναγιωταρά, 
Καλημέρα Μαίρη

Email
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Αν δεν μας γνωρίζει ο παραλήπτης είναι ευγενικό 
(όχι απαραίτητο) να συστηθούμε

Παράδειγμα
Ονομάζομαι Κώστας Παπαδόπουλος (ΑΜ 9999) και 
παρακολουθώ το μάθημα σας «Ανάκτηση 
Πληροφορίας».

Email
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Βάζουμε τόνους

Δεν κάνουμε ορθογραφικά και άλλα λάθη (speller!)

Διαβάζουμε το μήνυμα πριν το στείλουμε τουλάχιστον τρεις 
(3) φορές.

Διατυπώνουμε με σαφήνεια την ερώτηση ή το αίτημά μας.

Είμαστε σύντομοι (η πλειοψηφία διαβάζει μόνο τις πρώτες 
παραγράφους)

Email
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Μη ρωτάτε πράγματα τα οποία 
▪ Υπάρχουν στις διαφάνειες
▪ Υπάρχουν στην εκφώνηση της άσκησης ή στην ιστοσελίδα
▪ Τα έχω εξηγήσει στο μάθημα
▪ Η απάντηση είναι  ένα “google search” μακριά

▪ Υπάρχουν στον οδηγό σπουδών ή στη σελίδα του 
Τμήματος

▪ Υπεύθυνη είναι η γραμματεία

Έλειπα στην προηγούμενη διάλεξη. Έχασα τίποτα 
σημαντικό;
Έλειπα στην προηγούμενη διάλεξη. Μήπως είπατε 
τίποτα για το project;

Email
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Κλείνουμε το μήνυμα (ανάλογα με τη σχέση μας με 
το παραλήπτη) με:

Σας ευχαριστώ, Με τιμή, Φιλικά, κλπ

Υπογράφουμε

Email
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“hey professor!!! noticed that im getting a D- in the 
class, any chance you could make that a B+, 
otherwise i wont be able to graduate this spring and 
my entire life will be literally ruined forever. ps i
probably won’t be in class tomorrow my hands are 
kind of cramping up”

Email
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“Hi professor X! Before the exam tomorrow, do you mind 
answering these 47 very specific questions I have about the 
material that I’ve been meaning to ask you all semester? If 
you do not help me I will fail and lose my scholarship and 
probably die, thank you in advance.”

“hey professor can you meet sometime this week to answer 
some questions? none of your office hours work for me, can 
you pick another time?”

Email
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“hey I just realized that since I didnt show up for the 
midterm or do any of the homework im probably failing 
the class, is there any extra credit i can do between now 
and tomorrow to make sure I get at least an A?”

Email
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https://medium.com/@lportwoodstacer/how-to-email-your-
professor-without-being-annoying-af-cf64ae0e4087

Δείτε και αυτό:

https://medium.com/@lportwoodstacer/how-to-email-your-professor-without-being-annoying-af-cf64ae0e4087

