ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΔΕΕ 116
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η’ (ΕΑΡΙΝΟ)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΩΝ

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

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Ομάδεσ Εργαςίασ, υηιτθςθ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

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

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=378

(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

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
1. Να γνωρίςουν τα προαπαιτοφμενα τθσ εκπαιδευτικισ προςζγγιςθσ του μακιματοσ,
δθλαδι τθν πολιτιςτικι και παιδαγωγικι αξία για τθ ςυγκρότθςθ του εαυτοφ και τθσ
νοθματοδότθςθσ τθσ ηωισ.
2. Να κατανοιςουν τθν υπόςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ κακολικά, ϊςτε να διακρίνουν
τον εκπαιδευτικό και παιδευτικό χαρακτιρα του μακιματοσ και να μάκουν για το διττό
χαρακτιρα τθσ αποςτολισ του χολείου που ερείδεται ςτθ γνϊςθ και το βίωμα.
3. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ κουλτοφρασ και κρθςκείασ, τθν πολιτιςμικι και
κρθςκευτικι ετερότθτα/ιδιαιτερότθτα ωσ προαπαιτοφμενα τθσ διαπολιτιςμικισ και
διακρθςκευτικισ θκικισ.
4. Να κατανοιςουν τισ παιδευτικζσ και διαπολιτιςμικζσ αξίεσ που απορρζουν και
ςυνδζονται με το περιεχόμενο του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν. Να
ςυνειδθτοποιιςουν αρετζσ του Χριςτιανιςμοφ που ςχετίηονται με τον ανκρωπιςμό και

5.
6.

7.
8.
9.

τα πανανκρϊπινα δικαιϊματα.
Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ διαγενεαλογικι υφι του κρθςκευτικοφ φαινομζνου ςτθν
ιςτορία και τον πολιτιςμό και να γνωρίςουν τα υπαρξιακά κζματα που το εξζλιξαν.
Να γνωρίςουν το εξατομικευμζνο περιεχόμενο τθσ κρθςκευτικισ αγωγισ ςφμφωνα με
τα ςτάδια νοθτικισ και πνευματικισ εξζλιξθσ του παιδιοφ που αναφζρονται ςτθν
παιδαγωγικι.
Να γνωρίςουν μεκοδολογικζσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ με προτεινόμενα
παραδείγματα για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν.
Να γνωρίςουν τθ διεπιςτθμονικι και διακεματικι αξία των εννοιϊν κρθςκευτικοφ
περιεχομζνων διδακτικϊν ενοτιτων από τα εγχειρίδια του Δθμοτικοφ.
Κατανοιςουν τθ ςκοποκεςία και ςτοχοκεςία τθσ κάκε ενότθτασ από τθν
κατθγοριοποίθςθ των ςτόχων, παιδευτικϊν και πολιτιςτικϊν, που αποβλζπουν ςτθν
επίτευξθ τθσ αξίασ τθσ κακολικότθτασ ςε προςωπικό και διαπροςωπικό επίπεδο.

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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ του
μακιματοσ είναι:
 Παιδαγωγικζσ αξίεσ του μακιματοσ
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
 εβαςμόσ ςτθν ετερότθτα
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
 Κατεφκυνςθ προσ τθ διαπολιτιςμικότθτα/διακουλτουραλιςμό
 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Σο μάκθμα αυτό ςυνιςτά μια πρόταςθ Διδακτικισ για το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν με
κατεφκυνςθ διακεματικι και διαπολιτιςμικι. Ωςτόςο, ωσ προχπόκεςθ τθσ μεκοδολογίασ
και των διδακτικϊν ςχεδιαςμϊν του μακιματοσ απαιτοφνται ωσ προαπαιτοφμενα θ
εμβάκυνςθ ςτο κρθςκευτικό φαινόμενο όπωσ και θ ςχζςθ του με τισ διαχρονικζσ αξίεσ τθσ
ηωισ και τον πολιτιςμό για τθ διαμόρφωςθ του ανκρϊπινου προςϊπου και τθσ
πολιτιςτικισ του ταυτότθτασ. Επειδι δεν υφίςταται υποχρεωτικό μάκθμα για τθν
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ Θρθςκεία και τθσ εμπλοκισ τθσ με τον πολιτιςμό και τθ γθγενι
κουλτοφρα, προβάλλονται διδακτικζσ ενότθτεσ που περιζχουν τθ ςυνάφεια τθσ

κρθςκευτικισ αγωγισ με τθν παιδαγωγικι, τθν παιδαγωγικι κεολογία, τον πολιτιςμό, τθ
διαπολιτιςμικότθτα και ακολουκεί θ εφαρμοςμζνθ Διδακτικι.
υγκεκριμζνα τα
περιεχόμενα αναφζρονται:
Α) τθ ςχζςθ πολιτιςμοφ και Θρθςκείασ. υγκεκριμζνα διαλαμβάνεται θ ςχζςθ του
γθγενοφσ πολιτιςμοφ και τθσ ιςτορίασ του με τθν τοπικι κρθςκεία. Αποςαφθνίηονται
ζννοιεσ του πολιτιςμοφ και τθσ κουλτοφρασ και θ ςυγγενικι τουσ ςχζςθ με τθ κρθςκεία και
τθν ταυτότθτα ενόσ λαοφ.
Β) Αναφζρονται τρόποι εξατομίκευςθσ τθσ Διδακτικισ των Θρθςκευτικϊν για τουσ μακθτζσ
τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γ) τθν επιςτιμθ τθσ Θρθςκειολογίασ: το κρθςκειολογικό μζροσ διαλαμβάνονται και
ερμθνεφονται ζννοιεσ όπωσ δεϊςμόσ, κεϊςμόσ, πανκεϊςμόσ. Ερμθνεφεται ο κρθςκευτικόσ
ςυγκριτιςμόσ που διακρίνεται του κρθςκευτικοφ ςυγκρθτιςμοφ και παραδίδεται ο τρόποσ
με τον οποίο ςυμβαίνει διαπολιτιςμικι ςτρζβλωςθ ι θ ομοιογενοποίθςθ των κρθςκειϊν ι
των πολιτιςμϊν.
Γ) τθ Διαπολιτιςμικι Διδακτικι του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν. Προβάλλεται θ ιδζα
και θ εφαρμογι ςτθν τάξθ του «διαπολιτιςμικοφ κρανίου», ωσ πρόταςθ ςυνφπαρξθσ
μακθτϊν διαφορετικϊν πολιτιςμϊν ςτο χολείο. Προβάλλονται προτάςεισ για τθν
πρακτικι
εφαρμογι
τθσ
διακεματικότθτασ,
διαπολιτιςμικότθτασ
και
του
διακουλτουραλιςμοφ ςτο μάκθμα των κρθςκευτικϊν.
Δ) το ςχεδιαςμό του μακιματοσ με παραδείγματα πορείασ τθσ διδαςκαλίασ. Προτείνονται
μακιματα και ςχεδιαγράμματα από ενότθτεσ των εγχειριδίων τθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ με κατθγοριοποιιςεισ ςτόχων τθσ που ςυνιςτοφν αςκιςεισ του Εργαςτθρίου
τθσ Εφαρμοςμζνθσ Διδακτικισ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

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




Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτισ διαλζξεισ, όταν υπάρχουν
προχποκζςεισ
Αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ e-course
Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.

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
Διαλζξεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Εργαςτθριακι άςκθςθ

30

υγγραφι εργαςίασ

28

28

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

φνολο Μακιματοσ

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει:

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

1. Γραπτι μεκοδολογικι εργαςία Διδακτικισ
2. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Πορτελάνοσ ταμάτθσ, Διαπολιτιςμικι και διακεματικι διδακτικι ςτο μάκθμα των
κρθςκευτικϊν- διαγενεαλογικι κεολογία-διακουλτουραλιςμόσ, εκδ. Ζννοια,
Ακινα 2013.
Ρεράκθσ Ηρακλισ, Σφγχρονθ διδακτικι των κρθςκευτικϊν, εκδ. Πουρναρά, Θεςςαλονίκθ
2010.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Δελθκωςταντισ Κ., Η Σχολικι κρθςκευτικι Αγωγι, εκδ. Ζννοια, Ακινα 2009.
Derrida J. – Vattimo G., Η κρθςκεία, μτφρ. Λ. Αναγνϊςτου, Μ. Λυκοφδθσ…, εκδ.
Αλεξάνδρεια, Ακινα 2003.
Ματςαγγοφρασ Η., Θεωρία και πράξθ τθσ διδαςκαλίασ, τ.Αϋ, Gutenberg, Ακινα 1999.
Ματςοφκασ Α.Ν., Νεοελλθνικόσ Πολιτιςμόσ και Διανόθςθ, εκδ. Π.Πουρναρά, Θεςςαλονίκθ
2006.
Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν, Πρακτικά Επιςτθμονικοφ υνεδρίου, Εργαςτιριο
Παιδαγωγικι-Χριςτιανικισ Παιδαγωτικι Σμιματοσ Ποιμαντικισ και Κοινωνικισ
Θεολογίασ ΑΠΘ, Θεςςαλονίκθ 2014.

