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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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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=376

(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 διακρίνουν τισ ζννοιεσ «θκικι» και «παιδεία» και τισ επιςτιμεσ εκείνεσ που τισ
2.
3.
4.
5.
6.

ερμθνεφουν και τισ αναλφουν.
Να κατανοιςουν τθν καταγωγι των δφο εννοιϊν και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν
οντολογικι, ανκρωπολογικι και κοινωνικι τουσ διάςταςθ.
Να κατανοιςουν τον χαρακτιρα τθσ διαγενεαλογικισ θκικισ.
Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςφνδεςθ των δφο εννοιϊν με το αξιακό ςφςτθμα του
γθγενοφσ πολιτιςμοφ και των ςτοιχείων που τον ςυνιςτοφν.
Να γνωρίςουν αξίεσ που αναφζρονται ςτθ διαμόρφωςθ ικουσ με κακολικι και
οικουμενικι διάςταςθ.
Να κατανοιςουν τθ ςφνδεςθ τθσ θκικισ με τθ διαπολιτιςμικότθτα και τον

διακουλτουραλιςμό ςτο ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον.
7. Να ςυνειδθτοποιιςουν τον προβλθματιςμό των δφο εννοιϊν «θκικι» και «παιδεία»
ςτθ νεωτερικότθτα και μετανεωτερικότθτα.
8. Να προβλθματιςτοφν ςτθν ζννοια τθσ διαγενεαλογικισ θκικισ και τθ μεταφυςικι τθσ
διάςταςθ.
9. Να γνωρίςουν τισ προχποκζςεισ διαλεκτικισ Παιδείασ και Θρθςκείασ.
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:










Παράγοντεσ και κριτιρια διαμόρφωςθσ ικουσ
χζςθ θκικισ και παιδείασ
εβαςμόσ ςτθν ετερότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Κριτιρια διαμόρφωςθσ πολιτιςμικισ και διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Η παιδεία δικαιϊνει τθν φπαρξι τθσ όταν καλλιεργεί τουσ μακθτζσ ςε αρετζσ και αξίεσ με
κακολικι και οικουμενικι διάςταςθ. Αξίηει να μελετθκεί ο προβλθματιςμόσ και ο τρόποσ
διαςφνδεςθσ τθσ θκικισ με τθν οντολογία και τθ μεταφυςικι και ακόμθ θ κατθγοριοποίθςι
τθσ με αφορμι τθ κεωρθτικι και πρακτικι προςζγγιςι τθσ. Η θκικι και θ πίςτθ ςε ιδζεσ,
αξίεσ κρθςκευτικζσ, ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ, ςε πολιτιςμικά πρόςωπα και γεγονότα
που ςυνδζονται με υπαρξιακά ερωτιματα του ανκρϊπου διαμορφϊνουν υπαρξιακι
αυτοςυνειδθςία και πολιτιςμικι ςυνείδθςθ. Η θκικι αφορά και γίνεται κζμα τθσ
διαλεκτικισ μεταξφ κετικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, ιδιαίτερα όμωσ τθσ
παιδαγωγικισ που ςχετίηεται με μια ολιςτικι θκικι, αφοφ καλλιεργεί και ερευνά όλεσ τισ
δυνάμεισ του παιδιοφ. Ωςτόςο θ ανεφρεςθ και θ φφςθ τθσ αλικειασ και του αγακοφ
ςχετίηονται με το ικοσ 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

1. Προαιρετικι ερευνθτικι εργαςία και παρουςίαςι
τθσ
2. 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 Α. ταμάτθσ, Ηκικι και παιδεία, εκδ. Ζννοια, Ακινα 2013.
Παχισ Παναγιϊτθσ, Θρθςκεία και Οικονομία ςτθν αρχαιοελλθνικι κοινωνία, εκδ.
Μπαρμπουνάκθσ Χαράλαμποσ.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Καντ Ι., Τα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, μτφρ. Γιάννθ Σηαβάρα, εκδ. Δωδϊνθ,
Ακινα 1984.
Walzer M., Η θκικι εντόσ και εκτόσ ςυνόρων, μτφρ. Εκδ. Πατάκθ, Ακινα 2012.
Μαντηαρίδθσ Γ., Χριςτιανικι Ηκικι, Πουρναράσ Π., Θεςςαλονίκθ 2000.
Eagleton Terry, Λογικι, πίςτθ και επανάςταςθ, μτφρ. Πζτροσ Γεωργίου, εκδ. Πατάκθ, Ακινα
2011.

Γιαννουλάτοσ Αναςτάςιοσ (Αρχιεπίςκοποσ Σιράνων και πάςθσ Αλβανίασ), Ίχνθ από τθν
αναηιτθςθ του υπερβατικοφ, εκδ. Ακρίτασ, Ακινα 2004.
Πορτελάνοσ ταμάτθσ, Η πνευματικι τελείωςθ του ανκρϊπου, εκδ. Πουρναρά,
Θεςςαλονίκθ 1998.

