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

ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’
ΕΑΤ310

Πρακτικζσ Αςκιςεισ ςε χολεία Διαπολιτιςμικισ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Εκπαίδευςθσ, Σάξεισ Τποδοχισ ι Ηϊνεσ
Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ
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

Μάκθμα ειδίκευςθσ και απόκτθςθσ 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)

Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ
Ελλθνικι
ΟΧΙ

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αναμζνεται:
1. Να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ πολυπολιτιςμικισ ςχολικισ τάξθσ
2. Να είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν και να διαγιγνϊςκουν τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ και
τισ διδακτικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ
3. Να μποροφν να καταρτίςουν ζνα ςχζδιο μακιματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ενςωματϊνοντάσ τεσ ςτθ ςτοχοκεςία
4. Να μποροφν να καταρτίςουν και να υλοποιιςουν μζςα ςτθν τάξθ ςχζδια εργαςίασ
(projects) με διαπολιτιςμικό προςανατολιςμό
5. Να είναι ςε κζςθ να διαχειρίηονται τθν ετερότθτα μζςα ςτθ διδακτικι διαδικαςία
6. Να μποροφν να παρζχουν ουςιαςτικι διδακτικι βοικεια ςε δίγλωςςουσ μακθτζσ

7.
8.

Να μποροφν να διεκπεραιϊνουν με επιτυχία τθ διδαςκαλία διαφόρων ενοτιτων,
αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ
Να μποροφν να αξιολογοφν τθ διδαςκαλία τουσ

Γενικές 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…
…….

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αναμζνεται να αποκτιςουν τισ
παρακάτω γενικζσ ικανότθτεσ:
1. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
2. Αυτόνομθ εργαςία
3. Ομαδικι εργαςία
4. εβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα
5. Επίδειξθ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ ςτο επαγγελματικό περιβάλλον ςε κζματα ετερότθτασ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βαςικζσ αρχζσ διαπολιτιςμικισ διδακτικισ
Διαπολιτιςμικοί ςκοποί και ςτόχοι ςτο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ
χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ project
Διδακτικζσ μζκοδοι ςτθν πολυπολιτιςμικι τάξθ
Αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ
Εφαρμογι ςχεδίων μακθμάτων και projects ςτθ διδαςκαλία ςε πραγματικό ςχολικό
περιβάλλον

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
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

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

εμιναριακι διδαςκαλία, καταιγιςμόσ ιδεϊν, δειγματικζσ
διδαςκαλίεσ και μικροδιδαςκαλίεσ
Χριςθ θλεκτρονικϊν διαφανειϊν, βίντεο,
μαγνθτοςκοπιςεισ διδαςκαλιϊν, χριςθ θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ για επικοινωνία με φοιτθτζσ

Δραστηριότητα
εμινάρια
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Άςκθςθ πεδίου – Πρακτικι
ςε ςχολεία
Εκπόνθςθ και εφαρμογι
project

Αξιολόγθςθ
ύνολο μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

50 ϊρεσ
50 ϊρεσ
80 ϊρεσ
50 ϊρεσ
20 ϊρεσ
250 ϊρεσ

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.

Οι φοιτθτζσ αξιολογοφνται με τθν παραγωγι και
εφαρμογι ςχεδίων διδαςκαλίασ και projects.
Ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ παρακολουκεί τισ
διδαςκαλίεσ τουσ και υπάρχει κάκε φορά
ανατροφοδότθςθ.
το τζλοσ του εξαμινου οι φοιτθτζσ παραδίδουν
ζκκεςθ πεπραγμζνων από τθν Πρακτικι Άςκθςι τουσ.
τθν αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ θ επιςτθμονικι
επάρκεια των φοιτθτϊν ςτο ςχεδιαςμό
δραςτθριτιτων, θ διδακτικι τουσ επάρκεια, θ
αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν, θ ικανότθτα
αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ και θ ικανότθτα
ςφνκεςθσ τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εφδοξο):
Νικολάου, Γ. (2011) Διαπολιτιςμικι Διδακτικι. Σο νζο περιβάλλον – Βαςικζσ αρχζσ, Ακινα,
Πεδίο, ISBN: 978-960-9552-78-3, Κωδικόσ ΕΤΔΟΞΟ 12868153,
Tiedt Pamela L.,Tiedt Iris M., (2006). Πολυπολιτιςμικι διδαςκαλία, Ακινα, ΕΚΔΟΕΙ
ΠΑΠΑΗΘΘ ΑΕΒΕ, ISBN: 960-02-1938-9, Κωδικόσ ΕΤΔΟΞΟ: 29464
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Νικολάου, Γ. Ζνταξθ και εκπαίδευςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο. Από τθν
ομοιογζνεια ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2000.
Modgil S. (κ.α.): Πολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ. Προβλθματιςμοί – Προοπτικζσ. Ελλθνικά Γράμματα,
Ακινα 1997.
Baker, C., Ειςαγωγι ςτθ διγλωςςία και ςτθ δίγλωςςθ εκπαίδευςθ. εκδ.Gutenberg, Ακινα, 2001
Cummins, J., Σαυτότθτεσ υπό διαπραγμάτευςθ, εκδ.Gutenberg, Ακινα, 1999 *κεφάλαια 3-5]
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