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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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Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Ομάδεσ Εργαςίασ, υηιτθςθ
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=377

(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 κατανοιςουν τθ διάκριςθ κακϊσ και τθ ςχζςθ μεταξφ κρθςκείασ και παιδαγωγικισ.
2. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ουςία τθσ παιδαγωγικισ και τθσ κρθςκείασ, αφοφ
ςυνδζςουν και τισ δφο πολιτιςμικζσ οντότθτεσ με τθν οντολογία τθσ ανκρϊπινθσ
φπαρξθσ.
3. Να γνωρίςουν τθ ςυνειςφορά των δφο αυτϊν πολιτιςμικϊν μεγεκϊν ςτθ ςυγκρότθςθ
του ανκρϊπινου προςϊπου και ςτθν κοινωνικοποίθςι του.
4. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ αλλοτρίωςθ του ανκρϊπου από τθ ςχάςθ μεταξφ γνϊςθσ και
εςωτερικισ μόρφωςθσ, νόθςθσ και ςυναιςκθμάτων μεταξφ επιςτιμθσ και αρετισ.
5. Να κατανοιςουν τθν αξία τθσ παιδείασ και τθσ κρθςκείασ ςτον αρχαιοελλθνικό κόςμο
και τθν επίδραςι τουσ ςτθν ιςτορία του ανκρϊπου, κακϊσ και τα κακζκτυπά τουσ.

6. Να κατανοιςουν τθν κακολικότθτα και τθν ολιςτικι αγωγι και το πϊσ αυτά
υπθρετοφνται από τθν παιδεία και τθ κρθςκεία.
7. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςυμβολι τουσ ςτθν εςωτερικι καλλιζργεια του ανκρϊπου με
τισ αξίεσ που προβάλλουν και τθν πανανκρϊπινθ διάςταςι τουσ.
8. Να γνωρίςουν τθ διάκριςθ τθσ κρθςκείασ από το βακφτερο περιεχόμενό τθσ που
εκφράηεται με τθ «κεολογία».
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:









Κριτιρια για τθ ςφνδεςθ ι αποςφνδεςθ παιδαγωγικισ και κρθςκείασ
εβαςμόσ ςτθν ετερότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

το μάκθμα αυτό γίνεται λόγοσ για τθ ςχζςθ κρθςκείασ και παιδαγωγικισ. Επιχειρείται θ
ανεφρεςθ κοινϊν ςτοιχείων ςυνάντθςθσ και ςχζςθσ αυτϊν των μεγεκϊν. Η εςωτερικι
καλλιζργεια και μόρφωςθ του ανκρϊπου, ωσ αγακό τθσ παιδείασ, ςυνδζεται με το ςκοπό
τθσ κρθςκείασ. Ο εξανκρωπιςμόσ ςυνιςτά προςανατολιςμό και των δφο φορζων αγωγισ. Η
κρθςκεία ςτθν ιςτορία των πολιτιςμϊν ςυνζπραξε με το περιεχόμενο τθσ αγωγισ τθσ ςτθ
διαμόρφωςθ ικουσ. Εξετάηεται από τθ κφρακεν παιδεία θ ςυνφπαρξθ ςτθ ηωι τθσ πόλθσ
τθσ κρθςκείασ, τθσ πολιτικισ και τθσ τζχνθσ. το μάκθμα αυτό ςε πλαίςια
διεπιςτθμονικότθτασ και διακεματικότθτασ τθσ κρθςκευτικότθτασ προςεγγίηονται
ςφγχρονα κζματα όπωσ τθσ οικολογίασ, τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ κ.ά. Επιχειρείται θ
οριοκζτθςθ των εννοιϊν για να αποςαφθνιςτεί ο ςκοπόσ και τα ςθμεία ςυνάντθςισ τουσ,
ϊςτε να αποφευχκεί κάκε ςυςχζτιςι τουσ με τθν αλλοτρίωςθ του ανκρϊπου από ατομικζσ
ερμθνείεσ, προκαταλιψεισ και αυκαίρετεσ ερμθνείεσ. Εξετάηεται το φαινόμενο τθσ
εκκοςμίκευςθσ τθσ κρθςκείασ ,που παραχαράςςει το αυκεντικό τθσ νόθμα για τον
άνκρωπο και το περιβάλλον, γεγονόσ που επθρεάηει αρνθτικά τισ αντιλιψεισ για τθ ςχζςθ
τθσ με τθν αλικεια και τθ ηωι.
(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.
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

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ

39

Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
εμινάρια

30

υγγραφι εργαςίασ

39

φνολο Μακιματοσ

17

125

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




Προαιρετικι ερευνθτικι εργαςία και παρουςίαςι
τθσ
Γραπτι ι προφορικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του
εξαμινου για όςουσ φοιτθτζσ δεν εκπονοφν
εργαςία

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Πορτελάνοσ ταμάτθσ, Θζματα Θρθςκειοπαιδαγωγικισ, εκδ. Ζννοια, Ακινα 2010.
Δελθκωςταντισ Κωνςταντίνοσ, Η Σχολικι κρθςκευτικι αγωγι μεταξφ παιδαγωγικισ και
κεολογίασ, εκδ. Ζννοια, Ακινα 2009.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Μακράκθσ Μ., Ψυχολογία τθσ Θρθςκείασ, εκδ. Αρμόσ, Ακινα 1993.
Δελθκωςταντισ Κ., Η παιδεία ωσ πολιτιςμόσ του προςϊπου, εκδ. Ζννοια, Ακινα 2009.
Giddens A., Οι ςυνζπειεσ τθσ Νεοτερικότθτασ, εκδ. Κριτικι, Ακινα 2001.
Μαντηαρίδθσ Ι.Γ., Πρόςωπο και κεςμοί, εκδ. Π.Πουρναρά, Θεςςαλονίκθ 1997.

Vrame A. C., Θζματα Χριςτιανικισ Ηκικισ, εκδ. Αρμόσ, Ακινα 2001.

