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ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του
μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υπόβακρου

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα:
1. ζχουν αποκτιςει χρονολογικό πλαίςιο εξζλιξθσ τθσ Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ
2. ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τουσ παράγοντεσ, εςωτερικοφσ και διεκνείσ που
διαμόρφωςαν ςε διαφορετικζσ εποχζσ το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα.
Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν



Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, χριςθ






τεχνολογιϊν.
Προςαρμογι ςτισ εκάςτοτε καταςτάςεισ, εκπαιδευτικζσ και γενικότερεσ.
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα.
Επαγωγικι ςκζψθ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Περιλαμβάνει τθ γνϊςθ τθσ εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν από τθν Ελλάδα
ςτο πλαίςιο τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, και τθν περίοδο τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ, μζχρι και τον 21ο αιϊνα. Γίνεται προςπάκεια εςτίαςθσ ςτα ειδικά
χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιόδου. Ειδικότερα ενδιαφζρει: το πζραςμα από το
Διαφωτιςμό τθσ επαναςτατικισ Ελλάδασ ςτο Ρομαντιςμό τθσ πρϊτθσ περιόδου του
ελλθνικοφ κράτουσ, θ μετάβαςθ από τθν εκπαίδευςθ ωσ μζςο οικονομικισ και
καινωνικισ ανάπτυξθσ του τζλουσ του 19ου αιϊνα ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Ελλάδασ του
μεςοπολζμου όπου το ςχολείο γίνεται χϊροσ πνευματικϊν και κοινωνικϊν
ηυμϊςεων και ςυγκροφςεων, και ακόμα οι μεταπολεμικοί εκπαιδευτικοί κεςμοί,
μζχρι και τθν εποχι τθσ ευρωπαικισ ενοποίθςθσ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Γίνεται χριςθ του e course, τθσ πλατφόρμασ
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων, οι φοιτθτζσ πολφ ςυχνά παραπζμπονται ςε
ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ με το μάκθμα, οι διαλζξεισ
αναπτφςςονται γφρω από ζνα προβαλλόμενο κάκε
φορά power point, ενϊ γίνεται και χριςθ του internet
όπου αυτό κρίνεται ςκόπιμο

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ

70
52
3

φνολο Μακιματοσ

125

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.



Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Παντελισ Κυπριανόσ (2009), ‘υγκριτικι Ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ’, Ακινα:
ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ
ιφθσ Μπουηάκθσ (2011), ‘Πανόραμα Ιςτορίασ τθσ Εκπαίδευςθσ-Όψεισ και Απόψεισ, τόμοσ
Νεοελλθνικι Εκπαίδευςθ 1821-2010, Ακινα: GUTENBERG
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ιφθσ Μπουηάκθσ (2005), ‘Νεοελλθνικι Εκπαίδευςθ (1821-1998)’, Ακινα: GUTENBERG
Αλζξθσ Δθμαράσ (2013), ‘Ιςτορία Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ, το «ΑΝΑΚΟΠΣΟΜΕΝΟ ΑΛΜΑ»,
1830-2000’, Ακινα: ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ
οφία Βοφρθ (1992), ‘Εκπαίδευςθ και Εκνικιςμόσ ςτα Βαλκάνια, 1870-1904’, Ακινα:
ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ
Χάρθσ Ακαναςιάδθσ (2001), ‘Δάςκαλοι και Εκπαιδευτικόσ Δθμοτικιςμόσ’ , Ακινα: ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ
Δζςποινα Καρακατςάνθ (2012), ‘Εκπαιδευτικι Θεωρία και Διδακτικι Πράξθ ςτθ
Μεταπολεμικι Ελλάδα’, Ακινα: ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ
Χαράλαμποσ Νοφτςοσ (2003), Ο Δρόμοσ τθσ Καμιλασ και το χολείο, 1944-1946’, Ακινα:
ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ
Μαρία Ρεποφςθ (2012), ‘Σα Μαραςλειακά 1925-1927’, Ακινα: ΠΟΛΙ.

