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ΠΡΟΛΟΓΟ

Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ θέηνο πάλσ από ηξηάληα ρξόληα από ηε ρξνλνινγία (1982) πνπ δηακνξθώζεθε ην
πιαίζην ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, έρνπλ, ζύκθσλα κε ην ζηόρν πνπ είρε ηεζεί, δηηηό ραξαθηήξα. Αθελόο, ηελ επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθεηέξνπ, ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο. Έηζη,
ζεκειηώζεθαλ νη δύν θύξηνη άμνλεο ηνπ έξγνπ καο. Γίρσο ηνλ δεύηεξν δελ ζα ήηαλ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θάηη πεξηζζόηεξν από ηηο
πξόδξνκεο παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, πνπ απνζθνπνύζαλ ζηε βαζηθή πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ζηα
ζρνιεία. Από ηελ άιιε, δίρσο ηνλ πξώην άμνλα ε επηδεηνύκελε δηάλνημε ζηελ επξύηεηα ηεο επηζηεκνληθήο πξνόδνπ, ηνπ ζεσξεηηθνύ
εκπινπηηζκνύ, ζα ζηεξνύληαλ επαιήζεπζεο ζην θνηλσληθό πεδίν πνπ απνηειεί πξνλνκηαθό πεδίν αλαθνξάο ηεο.
Απηή ε δηηηή ζηόρεπζε ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ είλαη ην θπξίσο ζηίγκα, ην νπνίν ζα ζέιακε λα κεηαδνζεί κε ζαθήλεηα ζε θάζε λέν
θνηηεηή θαη θνηηήηξηα. πληζηά ηελ πύιε εηζόδνπ ζηνλ θόζκν ηεο Αγσγήο.
Γελ θνκίδεη θαλείο ζνθία ζηελ επίθιεζε ηεο λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε παηδεία ηδηαηηέξσο ζε κία ηέηνηα εζληθή ζπγθπξία θαη ζηε
δηαπίζησζε πνπ αθνινπζεί, γηα ην ξόιν ηεο παηδείαο σο πξνο ηηο πξννπηηθέο ηεο θνηλσλίαο καο γηα έμνδν από απηήλ ηελ θξίζε. Δπνκέλσο,
είλαη απηνλόεηε ε επζύλε ελώπηνλ ηεο νπνίαο ζηέθνληαη όζνη είλαη ή θηινδνμνύλ λα γίλνπλ ιεηηνπξγνί ηεο Αγσγήο θαη ζεξάπνληεο ησλ
επηζηεκώλ ηεο. Γηαθνξεηηθή είλαη ε αληαπόθξηζε πνπ απαηηείηαη από ηνπο ελεξγνύο παηδαγσγνύο, δαζθάινπο θαη εξεπλεηέο. Γηα απηνύο ε
πξόθιεζε ηεο ζπκκεηνρήο επηδεηά παηδαγσγηθή ζύλεζε θαη εηνηκόηεηα δξάζεο, ζηάζε θξνληίδαο θαη ζπκπαξάζηαζεο, πλεύκα
θαηλνηνκίαο θαη ηόικεο, παξάδεηγκα αθνζίσζεο θαη πξνζθνξάο. Ζ καζεηεία, από ηελ άιιε πιεπξά, απαηηεί ελεξγή αληαπόθξηζε
παξακεξίδνληαο ηελ παζεηηθή απόθηεζε ηεο γλώζεο. Δπηδηώθνληάο ηελ κε πλεύκα αλνηρηό θαη εξεπλεηηθό, κε θξίζε θαη ζηνραζκό. Έηζη
ζηαδηαθά, ν/ε κειινληηθόο/ή ιεηηνπξγόο ηεο παηδείαο κε έκπλεπζε, επηκνλή θαη κόρζν ζα κπνξνύζε λα αμηώζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ/ηεο ηε
ζέζε ελόο θξίζηκνπ θξίθνπ ζε ό, ηη ελώλεη ην δύζθνιν παξόλ κε έλα ειπηδνθόξν κέιινλ.
ε απηήλ ηελ πνξεία νη άλζξσπνη πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ,
δηδαθηηθό, ηερληθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ζα βξίζθνληαη δίπια ζαο ζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο, κνηξαδόκελνη ηηο αλεζπρίεο ζαο θαη ηα
νξάκαηά ζαο.
Δπρέο γηα θαιή θαη γόληκε αθαδεκατθή ρξνληά!
Ο Πξόεδξνο,
Κσλζηαληίλνο Κώηζεο
Καθηγητής
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ
ΣΟ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ

ΙΓΡΤΖ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΧΝ ΠANEΠITHMIAKΧΝ ΠAIΓAΓΧΓIKΧΝ TMHMATΧΝ
Tα πξώηα Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά Tκήκαηα (Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο θαη Nεπηαγσγώλ) ηδξύζεθαλ ην 1982 κε ην Nόκν 1268/82 ζηα
Παλεπηζηήκηα Aζελώλ, Θεζζαινλίθεο, Παηξώλ, Iσαλλίλσλ, Θξάθεο (κε έδξα ηελ Aιεμαλδξνύπνιε) θαη Kξήηεο (κε έδξα ην Pέζπκλν),
άξρηζαλ δε λα ιεηηνπξγνύλ ζηαδηαθά από ην αθαδεκατθό έηνο 1984-85.
Mε κεηαγελέζηεξα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ηδξύζεθαλ θαη λέα Παηδαγσγηθά Tκήκαηα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο θαη Nεπηαγσγώλ ζην
Παλεπηζηήκην Aηγαίνπ (κε έδξα ηε Pόδν), ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (κε έδξα ην Bόιν) θαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε έδξα ηε
Φιώξηλα.
H νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Παηδαγσγηθώλ Tκεκάησλ δηέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί A.E.I. θαη από ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 320/83. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ, πέξαλ ηεο γεληθήο απνζηνιήο ησλ Aλσηάησλ
Eθπαηδεπηηθώλ Iδξπκάησλ, ηα Παηδαγσγηθά Tκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή:
α) Nα θαιιηεξγνύλ θαη λα πξνάγνπλ ηηο Παηδαγσγηθέο Eπηζηήκεο κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα.
β) Nα παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνύρνπο ηνπο ηα απαξαίηεηα εθόδηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
γ) Nα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ζηελ θάιπςε ησλ απμαλνκέλσλ αλαγθώλ ηεο Eθπαίδεπζεο ζε ό,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα
Παηδαγσγηθήο.
δ) Να ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε παηδαγσγηθώλ πξνβιεκάησλ ελ γέλεη.
ηε βάζε απηή, ηα Παηδαγσγηθά Tκήκαηα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο θαη Nεπηαγσγώλ ρνξεγνύλ αληίζηνηρα πηπρία, ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο
θαηόρνπο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα δηνξίδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ζε ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε λεπηαγσγεία αληίζηνηρα.
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ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΧΝ ΠANEΠITHMIAKΧΝ ΠAIΓAΓΧΓIKΧΝ TMHMATΧΝ

TAYTOTHTA TOY ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH

Tν Παηδαγσγηθό Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ (Π.Σ.Γ.Δ.) ηδξύζεθε κε ην N. 1268/82 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί
ην 1984, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 320/83.Tν αθαδεκατθό έηνο 1984-85 δέρζεθε ηνπο πξώηνπο θνηηεηέο. Χο ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016 έρνπλ
απνθνηηήζεη 4100 θνηηεηέο.
-Tν Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα ζπνπδώλ δηαξθεί 8 εμάκελα. Tν πηπρίν πνπ ρνξεγεί ην Π.T.Γ.E. είλαη εληαίν. O αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ
εηζάγνληαη εηεζίσο ζην Tκήκα είλαη πεξίπνπ 280.
-Tν Π.T.Γ.E. έρεη νξγαλώζεη επίζεο θαη ιεηηνπξγεί Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ κε ηίηιν “Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο”, ην νπνίν νδεγεί
(α) ζε Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη (β) ζε Γηδαθηνξηθό Γίπισκα. ην Μεηαπηπρηαθό Σκήκα
ιεηηνπξγνύλ έμη θαηεπζύλζεηο:
1. Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΑΔ): Γέθα (10) θνηηεηέο,
2. Γιώζζα θαη Παηδηθή Λνγνηερλία (ΓΠΛ): Γέθα (10) θνηηεηέο,
3. Δηδηθή Δθπαίδεπζε (ΔΔ): Γέθα (10) θνηηεηέο,
4. Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε (ΟΓΑ): Γέθα (10) θνηηεηέο,
5. πκβνπιεπηηθή εθαξκνζκέλε ζε εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα (): Γέθα (10) θνηηεηέο θαη
6. Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε (ΦΔ): Γέθα (10) θνηηεηέο.
πλνιηθόο αξηζκόο εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ: εμήληα (60).
Σν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ απνλέκεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ζε κία από ηηο έμη
παξαπάλσ θαηεπζύλζεηο θαη ε δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη ηέζζεξα (4) εμάκελα. ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ γίλνληαη δεθηνί
πηπρηνύρνη Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, πηπρηνύρνη παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ ηεο
εκεδαπήο θαη νκνηαγώλ, αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζώο θαη πηπρηνύρνη ΣΔΗ, ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Οη
ππόηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ. γίλνληαη δεθηνί θαζ‟ ππέξβαζε, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία.
ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ εληάζζεηαη θαη ε εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ε νπνία δηαξθεί έμη
(6) ηνπιάρηζηνλ εμάκελα θαη κε ηελ πεξάησζε θαη ηελ έγθξηζή ηεο ρνξεγείηαη δηδαθηνξηθό δίπισκα ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο.
Oη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Tκήκαηνο αλέξρνληαη ζηνπο 110, ελώ κέρξη ζήκεξα έρνπλ ρνξεγεζεί 50 δηδαθηνξηθά δηπιώκαηα
-Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζε Γηαπαλεπηζηεκηαθό – Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα κε ηίηιν “Eιιεληθή Φηινζνθία - Φηινζνθία ησλ
Eπηζηεκώλ” πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο & Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ην
Σκήκα Φηινζνθηθώλ & Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
-Δπίζεο ην Σκήκα ζπκκεηέρεη από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθό-Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ κε
ηνλ ηίηιν „‟Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο – Σερλνινγίεο κάζεζεο‟‟ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο
θαη Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ).

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
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-Παιαηόηεξα ιεηηνύξγεζε θαη Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζε ζύκπξαμε κε ην Σκήκα Λνγνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ θαη ηίηιν:
“Λνγνζεξαπεία: Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ (Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο)”.
-Δπίζεο ζην Π.T.Γ.E. ιεηηνύξγεζε ην Γηδαζθαιείν από ην 1996 (Π.Γ. 354/96, ΦEK 231/96) κέρξη ην 2012 θαη είρε σο ζθνπό ηε
κεηεθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. H κεηεθπαίδεπζε αθνξνύζε δύν
θαηεπζύλζεηο, ηε Γεληθή θαη ηελ Eηδηθή, δηαξθνύζε 4 εμάκελα θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, ρνξεγνύληαλ δίπισκα κεηεθπαίδεπζεο ζηηο
Eπηζηήκεο ηεο Aγσγήο.
-ην Π.Σ.Γ.Δ. ππάγνληαη ηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία ηεο πξώελ Εσζηκαίαο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ησαλλίλσλ (ΦΔΚ 96/14.2.1995),
ηα νπνία θαη επνπηεύεη επηζηεκνληθώο.
-Kαηά ην δηάζηεκα 1997-2001 θαη 2002-2005 ην Π.T.Γ.E. πξαγκαηνπνίεζε κε επηηπρία ην Πξόγξακκα Αθαδεκατθήο & Δπαγγεικαηηθήο
Αλαβάζκηζεο Eθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Eθπαίδεπζεο ζηνπο ηέζζεξηο Nνκνύο ηεο Hπείξνπ, ζην Nνκό Aηησιναθαξλαλίαο, θαζώο θαη
ζηνπο Nνκνύο Kέξθπξαο, Λεπθάδαο, Υαλίσλ, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Δπξπηαλίαο θαη Φζηώηηδαο.
-ην Π.T.Γ.E. ππεξεηνύλ 20 κέιε Γηδαθηηθνύ Eξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, 5 κέιε Δ.E.Π, 1 κέινο Δ.ΓΗ.Π. 2 κέιε Δ.Σ.Δ.Π. θαη 4 κέιε
Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ. H δπλακηθή ηνπ Tκήκαηνο αλαπηύζζεηαη δηαξθώο, όπσο πξνθύπηεη από ην επηζηεκνληθό έξγν ησλ κειώλ ΓEΠ θαη
ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία εθπνλνύληαη ζηα ελλέα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο, είλαη αλαγθαία όκσο ε πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ
κειώλ ΓΔΠ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ.

Γηθηπαθόο ηόπνο: http://ptde.uoi.gr
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οφλθσ πφροσ

ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH
A΄ Γηδαθηηθό Eξεπλεηηθό Πξνζωπηθό (Γ.E.Π.)
Καζεγεηέο
Kαςάιεο Γεώξγηνο (Πξύηαλεο Π.Η.)
Kσλζηαληίλνπ Xαξάιακπνο (Μέινο Γ.. Π.Η.)
Kώηζεο Kσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο Π.Σ.Γ.Δ.)
Μηθξόπνπινο Αλαζηάζηνο (Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο)
Μπξνύδνο Αλδξέαο
Αλαπιεξωηέο Καζεγεηέο
Eκβαισηήο Aλαζηάζηνο
Mηζαειίδε Πινπζία
Παπαδνπνύινπ καξάγδα
Πνπξλάξε Mαξία (Γληξηα Μ.Π.)
νύιεο πύξνο

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο
Γαβξηιάθεο Κώζηαο
Λενληνπνύινπ νθία
Μαπξίδεο Γεκήηξηνο
Μνξθίδε Διέλε
Νηθνιάνπ νπδάλλα-Μαξία
Πνξηειάλνο ηακάηεο
Σάηζεο Κσλζηαληίλνο
Φύθαξεο Ησάλλεο
Λέθηνξεο
Απνζηνιίδνπ Διέλε
Γεκεηξνπνύινπ Παλαγηώηα
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ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH
Β΄ Eηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό (Δ.Δ.Π.)
Γθνληνύ Διέλε
Kσζηνύια Aλαζηαζία
Νηθνιάνπ Δηξήλε
ηνύηε Aγιαΐα
Φέξηλγθ Mαξία
Γ΄ Δξγαζηεξηαθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό (Δ.ΓΗ.Π)
Βξέιιεο Ησάλλεο
Γ΄ Δηδηθό Σερληθό Δξγαζηεξηαθό Πξνζσπηθό(Δ.Σ.Δ.Π.)
Γνύζηα Mαξίλα
Μπαισκέλνο Κσλζηαληίλνο

Δ΄ Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό
Καπξίηζηνπ Αγγειηθή (Γξακκαηέαο ηνπ Tκήκαηνο)
Αζαλαζνπνύινπ Δπαγγειία
Παπαγηάλλε Απνζηνιία
νπιηώηε Διέλε
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ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH
1. Eξγαζηήξην Eθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο, πκβνπιεπηηθήο θαη Έξεπλαο
2. Eξγαζηήξην Γεωγξαθηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
3. Eξγαζηήξην Γιώζζαο, Γιωζζηθήο Γηδαζθαιίαο θαη Πνιηηηζκνύ
4. Eξγαζηήξην Kνηλωληθώλ Eπηζηεκώλ θαη Eθπαίδεπζεο
5. Eξγαζηήξην Mειεηώλ Aπόδεκνπ Eιιεληζκνύ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο
6. Eξγαζηήξην Δθαξκνγώλ Eηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε
7. Eξγαζηήξην Έξεπλαο ζηε Γηδαζθαιία ηωλ Mαζεκαηηθώλ
8. Eξγαζηήξην Γηδαθηηθήο θαη ρνιηθήο Παηδαγωγηθήο
9. Eξγαζηήξην Δθπαίδεπζεο θαη Γηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο
Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο Σέρλεο ιεηηνπξγνύλ επίζεο:
α. Δξγαζηήξην Δηθαζηηθώλ Σερλώλ
β. Δξγαζηήξην Μνπζηθήο
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1. Eξγαζηήξην Eθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο, πκβνπιεπηηθήο θαη Έξεπλαο

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Σει: 26510 05799
Fax: 26510 05844 email:abrouzos@cc.uoi.gr

http://protagoras.edu.uoi.gr

Γηεπζπληήο: Αλδξέαο Μπξνύδνο
Tν Eξγαζηήξην Eθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο, πκβνπιεπηηθήο θαη Έξεπλαο εμππεξεηεί δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο
αλάγθεο ζηα αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο έξεπλαο.
A. Tν Eξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη έξεπλα ζηα παξαπάλσ πεδία. Δηδηθόηεξα, ζηνρεύεη:
1. ηελ παξαγσγή έγθπξνπ, αμηόπηζηνπ θαη αληηθεηκεληθνύ ζρεηηθνύ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ.
2. ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
3. ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηξίηνπο κε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ή εμ
απνζηάζεσο. πγθεθξηκέλα, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζπλίζηαληαη ζε:
α. Παξνρή επηζηεκνληθήο γλώζεο κε ζπκβαηηθά θαη ζύγρξνλα κέζα γηα θαηάξηηζε, επηκόξθσζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή. β. Yπνζηήξημε κε κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα έγθπξε δηαγλσζηηθή, πξνιεπηηθή θαη
δηνξζσηηθή παξέκβαζε.
4. Aπεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο, ζπκβνύινπο, γνλείο, ηδξύκαηα, νξγαληζκνύο θ.ά.
B. Έρεη ζηόρν ηε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνύηα
πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηόρνπο.
Γ. Δπηδηώθεη ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, γεληθόηεξα ζπλαληήζεσλ θαη
εθδειώζεσλ κε Έιιελεο θαη μέλνπο εηδηθνύο, θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ θαη εθδόζεσλ.
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2. Δξγαζηήξην Γεωγξαθηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Κσζηαληίλνο Κώηζεο
Σει.: 26510 05785

http://geoecolab.edu.uoi.gr

email:kkotsis@cc.uoi.gr

Γηεπζπληήο: Κσλζηαληίλνο Κώηζεο
Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή:
1.Σελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηα ζεκαηηθά πεδία Γεσγξαθία-Οηθνινγία-Πεξηβάιινλ κε αηρκή ηελ
αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα.
2.Σελ ππνζηήξημε /ζπκπιήξσζε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ θαη
κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα “Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηεο
Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο”, “Οηθνινγία θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε”, θαζώο θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ
θαη κνξθσηηθώλ ζθνπώλ πνπ αθνξνύλ επξύηεξα ην θνηλσληθό ζύλνιν.
3.Σε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαζώο θαη άιισλ νκάδσλ (ή
αηόκσλ) ζηα παξαπάλσ πεδία.
4.Σελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηξίηνπο κε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ή εμ απνζηάζεσο.
πγθεθξηκέλα νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζπλίζηαληαη ζε:
α. Παξνρή επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο-γλώζεο κε ζπκβαηηθά θαη ζύγρξνλα κέζα γηα θαηάξηηζε, επηκόξθσζε θαη
ζπκβνπιεπηηθή.
β. Παξέκβαζε κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο κέζσ ηεο εθαξκνγήο έγθπξεο, δηαγλσζηηθήο, πξνιεπηηθήο
θαη δηνξζσηηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο “Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ” όπσο επίζεο θαη ηνλ “Σνκέα ΓεσγξαθηθήΠεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε”.
5.Σε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνύηα πνπ έρνπλ
ζπλαθείο ζηόρνπο.
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH
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6.Σελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, γεληθόηεξα ζπλαληήζεσλ θαη εθδειώζεσλ κε
έιιελεο θαη μέλνπο εηδηθνύο θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ θαη εθδόζεσλ.
Σν Δξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:
•ηε κειέηε ηνπ Ζπεηξσηηθνύ (θπξίσο) ρώξνπ από θπζηθνγεσγξαθηθή - αλζξσπνγεσγξαθηθή θαη πεξηβαιινληηθή
άπνςε κε παξάιιειε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε ησλ γεσγξαθηθώλ - πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλσλ.
•ηε δηάζεζε-αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εξεπλεηηθώλ-επηζηεκνληθώλ
ηθώλ θαη ελ γέλεη εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ εθ κέξνπο θνηηεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηώλ.
•ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε ζέκαηα Γεσγξαθηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (θάθεινη
εξγαζίαο, ινγηζκηθό θ.ιπ.)
ην Δξγαζηήξην απαζρνινύληαη κέιε Γηδαθηηθνύ - Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΓΔΠ) ηνπ Π.Σ.Γ.Δ., κέιε ηνπ Δηδηθνύ
Γηνηθεηηθνύ - Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΓΣΠ), θαζώο θαη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ή εξεπλεηέο, ηα ΔΠΗΚΟ
ελδηαθέξνληα ησλ νπνίσλ ζπλάδνπλ κε ηε θύζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
Σν Δξγαζηήξην ζηεγάδεηαη ζηνλ Β΄ όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.

19

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH

3. Δξγαζηήξην Γιώζζαο, Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο θαη Πνιηηηζκνύ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Γεώξγηνο Καςάιεο
Σει.: 26510 05881 email:gkapsali@cc.uoi.gr

http://ptde.uoi.gr

Γηεπζπληήο: Γεψξγηνο Καςάιεο
Σν Δξγαζηήξην κε ηελ επσλπκία “Δξγαζηήξην Γιώζζαο - Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο θαη Πνιηηηζκνύ” εμππεξεηεί
δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο, ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο θαη ηνπ
Πνιηηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηε λενειιεληθή γισζζηθή παξάδνζε. Δηδηθόηεξα ην εξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη:
α) ζηε κειέηε ηνπ Ζπεηξσηηθνύ θπξίσο ρώξνπ από άπνςε Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε
γισζζηθή παξάδνζε θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ,
β) ζηελ επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κεζνδνινγία θαη ηελ παξαγσγή γισζζηθνύ πιηθνύ
αθελόο γηα ηνλ ειιεληζκό ηεο δηαζπνξάο θαη αθεηέξνπ γηα αιινδαπνύο καζεηέο, θνηηεηέο, επηρεηξεκαηίεο θ.ιπ., νη
νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα. ηελ επηκέιεηα θαη ηελ έθδνζε ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη
βνεζεηηθνύ γισζζηθνύ πιηθνύ,
γ) ζηε δηάζεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εξεπλεηηθώλ, δηδαθηηθώλ θαη
γεληθόηεξα εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηόζν ησλ θνηηεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ όζν θαη εξεπλεηώλ,
δ) ζηελ εθαξκνγή λέσλ πξσηνπόξσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο κεηξηθήο, δεύηεξεο ή μέλεο.
Δπίζεο, ην Δξγαζηήξην ζηνρεύεη ζηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, γεληθόηεξα
ζπλαληήζεσλ θαη εθδειώζεσλ κε Έιιελεο θαη μέλνπο εηδηθνύο, θαζώο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ θαη
εθδόζεσλ.
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4. Eξγαζηήξην Kνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Eθπαίδεπζεο

http://ptde.uoi.gr

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Γηεπζπληήο: Μαξία Πνπξλάξε

Μαξία Πνπξλάξε

Tν Eξγαζηήξην ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη έξεπλαο, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από
ην ραξαθηήξα ηνπ Tκήκαηνο, θαη θηλείηαη ζηνπο αθόινπζνπο άμνλεο:
1. ηελ παξαγσγή ζύγρξνλνπ ηεθκεξησκέλνπ θαη αμηόπηζηνπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ ζηα πεδία ηεο Φηινζνθίαο ηεο
Παηδείαο, ηεο Eπηζηεκνινγίαο, ηεο Iζηνξίαο θαη ηεο Kνηλσληνινγίαο ηεο Eθπαίδεπζεο.
2. ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηα παξαπάλσ πεδία.
3. ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηξίηνπο θαη πην εηδηθά:
α. Παξνρή επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα θαηάξηηζε θαη επηκόξθσζε
β. Παξαγσγή θαη πξνώζεζε επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεζκνύο.
4. Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ζπκβνύινπο, γνλείο, ηδξύκαηα, νξγαληζκνύο, θ.ά. θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε.
ην Eξγαζηήξην απαζρνινύληαη κέιε ΓEΠ ηνπ Tκήκαηνο κε αληηθείκελν ζρεηηθό κε ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο,
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, θαζώο θαη ζπλεξγαδόκελνη εξεπλεηέο. Eππιένλ, ην Eξγαζηήξην είλαη αλνηθηό ζε θάζε
εξεπλεηή πνπ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθό αληηθείκελό ηνπ.
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Σει.: 26510 056688
Fax: 26510 05879 email: mpurnari@uoi.gr

5. Δξγαζηήξην Μειεηώλ Απόδεκνπ Διιεληζκνύ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
κ. Παπαδνπνύινπ
ηει.: 26510 05730
Fax: 26510 05832
email:
smpapado@cc.uoi.gr

http://ptde.uoi.gr/emaede

Γηεπζπληήο: καξάγδα Παπαδνπνύινπ
Σν Δξγαζηήξην Μειεηώλ Απόδεκνπ Διιεληζκνύ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο έρεη ηνπο αθόινπζνπο ζθνπνύο:
1. Να δηεμάγεη έξεπλα θαη λα πξνσζεί ηα ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, θαη ηδηαίηεξα ησλ
απόδεκσλ Διιήλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηηο ρώξεο πνπ δνπλ θαη κε ηηο
πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρώξεο απηέο.
2. Να δηεμάγεη έξεπλα θαη λα πξνσζεί εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ παιηλλνζηνύλησλ Διιήλσλ, ησλ αιινδαπώλ θαη ελ γέλεη ησλ
αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο κεηνλόηεηεο ζηελ Διιάδα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα.
3. Να θαηαξηίδεη θαη λα επηκνξθώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο
ή μέλεο γιώζζαο ζε καζεηέο ειιεληθήο ή κε ειιεληθήο θαηαγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό.
4. Να παξάγεη δηδαθηηθό πιηθό γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο γιώζζαο, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηζκνύ
ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο καζεηώλ, θαζώο θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζρνιηθήο έληαμεο αιινδαπώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
καζεζηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηώλ κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ Διιάδα κε αλεθηηθόηεηα ζηε
δηαθνξεηηθόηεηα ησλ ηάμεσλ.
5. Να πξνσζεί ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κέζα από ηελ έξεπλα θαη ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα θαη
ζην εμσηεξηθό πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, όπσο ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ θαη ε εθπαίδεπζε ελάληηα ζηε βία.
6. Να πξνσζεί ηε “δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε” θαη ηελ “επξσπατθή δηάζηαζε” ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ζεαηξνπαηδαγσγηθέο, θαιιηηερληθέο θαη άιιεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ηεο επηθνηλσλίαο.
7. Να δηεμάγεη δηαπνιηηηζκηθέο, ζπγθξηηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη ηζηνξηθν-θνηλσληνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο ζύγρξνλεο
εθθάλζεηο ηεο παηδείαο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο παηδαγσγηθήο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.
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6. Eξγαζηήξην Δθαξκνγώλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Eθπαίδεπζε

http://earthlab.uoi.gr

Γηεπζπληήο: Αλαζηάζηνο Μηθξόπνπινο

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

Σν „Δξγαζηήξην Δθαξκνγώλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε‟ ζεζκνζεηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 (Π.Γ. 330/15.12.2000).
Δμππεξεηεί δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην πεδίν ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ
εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο.
Έρεη σο απνζηνιή ηνπ ηε κειέηε ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθόηεξα:
• Σελ παξαγσγή έγθπξνπ, αμηόπηζηνπ θαη αληηθεηκεληθνύ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε.
• Σε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζην παξαπάλσ πεδίν.
• Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε πξνώζεζε ζπζηεκάησλ Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, θαζώο θαη παηδαγσγηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ
ζεσξεηηθώλ κνληέισλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
• Σε ζρεδίαζε, αλάπηπμε, δηάρπζε θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θπξίσο κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ηδηαίηεξα
κε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο, ησλ Γηαινγηθώλ Πνιπκέζσλ θαη ησλ Γηθηύσλ.
• Σε δεκηνπξγία πξνδηαγξαθώλ γηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζε επίπεδν πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, θαζώο θαη
νη κειέηεο εξγνλνκίαο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ θαη γεληθόηεξα εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ κε βάζε ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη ηερληθέο
πξνηάζεηο.
• Σε κειέηε ησλ θάζε είδνπο επηδξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζε καζεηέο, ηόζν ζε επίπεδν
ινγηζκηθνύ, όζν θαη πιηθνύ.
• Σελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηξίηνπο κε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ή εμ‟ απνζηάζεσο.
• Σε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνύηα πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζηόρνπο.
• Σελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, γεληθόηεξα ζπλαληήζεσλ θαη εθδειώζεσλ κε έιιελεο θαη μέλνπο
εηδηθνύο θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ θαη εθδόζεσλ.
Σν εξγαζηήξην έρεη δύν ηκήκαηα, ην εξεπλεηηθό θαη ην εθπαηδεπηηθό, πνπ ζηεγάδνληαη ζηνλ 1ν όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. O ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ είλαη ζύγρξνλνο θαη γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα δηαηήξεζή
ηνπ ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο. ηειερώλεηαη από επηζηήκνλεο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, δίλνληαο ζην εξγαζηήξην ηελ απαξαίηεηε
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Παξάγεη λέα επηζηεκνληθή γλώζε πνπ δεκνζηεύεηαη ζε έγθξηηα δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
πκκεηέρεη, επίζεο, ζε δηεζλή θαη εζληθά εξεπλεηηθά, αλαπηπμηαθά, εθπαηδεπηηθά θαη επηκνξθσηηθά έξγα. Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ
είλαη ν Αλαζηάζηνο Μηθξόπνπινο.

Ιωάλλεο Βξέιιεο
Δ.ΓΙ.Π..
Σει: 26510 05746
Fax: 26510 05813
Email: ivrellis@uoi.gr
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7. Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηε Γηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Αλαζηάζηνο
Δκβαισηήο,
ηει.26510 05687
email:aemvalot@uoi.gr

http://ptde.uoi.gr

Γηεπζπληήο: Δκβαισηήο Αλαζηάζηνο
Σν Δξγαζηήξην Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ εμππεξεηεί δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην αληηθείκελν ηεο
Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.
Ζ Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ αθνξά ηέζζεξηο θπξίσο ηνκείο:
•Σελ παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζην πιαίζην δηαζεκαηηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθό έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, ηα
νπνία εκπινπηίδεη, εηζάγνληαο λέα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
•Σε παξαγσγή Τιηθνύ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζύλδεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ξόινπ ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη πέξα από ηα απζηεξά
αθαδεκατθά πιαίζηα.
•Σελ εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε βνήζεηα Γηθηύσλ θαη Δξγαιείσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο. Μέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΓΧ ην Δξγαζηήξην ιεηηνπξγεί σο θέληξν ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε δπλαηόηεηα
ζπλερνύο πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε θαη ζε δηθηπαθέο βάζεηο δηδαθηηθνύ πιηθνύ (Ζιεθηξνληθό ιεμηθό καζεκαηηθώλ
όξσλ, Βάζε αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, Βάζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, Βάζε Τιηθνύ Αμηνιόγεζεο).
•Σελ εμ απνζηάζεσο αμηνιόγεζε κε ζθνπό ηελ παξνρή ελόο εύρξεζηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ πνπ
επηηξέπεη: Σε δεκηνπξγία ζεκάησλ εμέηαζεο (γηα νπνηνδήπνηε γλσζηηθό αληηθείκελν), ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ηαπηόρξνλα γηα
έλαλ κεγάιν αξηζκό εμεηαδνκέλσλ θαη ηελ απηόκαηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο.
Ο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηειείηαη από 11 ζύγρξνλνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο, 1 ππνινγηζηή ζε ξόιν Web Server, 3
εθηππσηέο θαη 2 ζαξσηέο. Όινη νη ππνινγηζηέο έρνπλ ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν (Internet). Σν εξγαζηήξην επίζεο δηαζέηεη ηίηινπο
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ, θαζώο θαη ινγηζκηθό γεληθήο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξίδεη εξγαζίεο πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
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8. Eξγαζηήξην Γηδαθηηθήο θαη ρνιηθήο Παηδαγωγηθήο

http://ptde.uoi.gr

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

Γηεπζπληήο: Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ
Σν εξγαζηήξην έρεη σο ζεκεία αλαθνξάο ζέκαηα θαη αλάγθεο εξεπλεηηθνύ, δηδαθηηθνύ θαη παηδαγσγηθνύ ραξαθηήξα
ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο. Δηδηθόηεξα, ην εξγαζηήξην
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο:
1. Παξαγσγή έγθπξεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηνπο ηνκείο:
• Οξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,
• Πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο ζρνιηθήο πξάμεο από άπνςε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή,
• Μειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εθαξκνγήο ελαιιαθηηθώλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο ζε δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο,
• Γηεξεύλεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηή.
2. Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο πξαθηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ αζθήζεσλ (π.ρ. κηθξνδηδαζθαιίεο, καθξνδηδαζθαιίεο) ζηα
παξαπάλσ επηζηεκνληθά πεδία γηα πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο.
3. Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ πξναγσγή θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
4. Καηάξηηζε θαη πξνώζεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ησλ
κειώλ ηνπ.
5. πλεξγαζία κε άιια εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά ηδξύκαηα θαη θέληξα εξεπλώλ πνπ επηδηώθνπλ ζπλαθείο ζθνπνύο θαη
γεληθά ε αλάπηπμε θάζε ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο.
6. Οξγάλσζε θύθισλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ. γηα ηελ θαηάξηηζε ή επηκόξθσζε-κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα
ηεο επηζηεκνληθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
7. Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ, θαζώο θαη παξαγσγή επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ θαη εθδόζεσλ.
8. Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ κε δηαπξνζσπηθή ή εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλία ζε ζέκαηα ηεο επηζηεκνληθήο
αξκνδηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
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Υαξάιακπνο
Κωλζηαληίλνπ
Σει.:2651005693
email:
chkonsta@cc.uoi.gr

9. Δξγαζηήξην Δθπαίδεπζεο θαη Γηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Κσζηαληίλνο Κώηζεο
Σει.: 26510 05785 email:kkotsis@cc.uoi.gr

http://ptde.uoi.gr

Γηεπζπληήο: Κσλζηαληίλνο Κώηζεο
Σν εξγαζηήξην έρεη σο απνζηνιή:
1. Σελ ππνζηήξημε-ζπκπιήξσζε ησλ δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνπηπρηαθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο, θαζώο θαη ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθώλ θαη κνξθσηηθώλ ζθνπώλ πνπ αθνξνύλ επξύηεξα ην θνηλσληθό ζύλνιν.
2. Σε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηα παξαπάλσ πεδία.
3. Σελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο Δθπαίδεπζε ζηε Φπζηθή, Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο. Δηδηθόηεξα ην
εξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη:
α) ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πεηξακάησλ κε θαζεκεξηλά πιηθά γηα ηελ παξνπζίαζε αξρώλ θαη λόκσλ ηεο Φπζηθήο,
β) ζηε δηάζεζε-αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εξεπλεηηθώλ-δηδαθηηθώλ θαη ελ γέλεη εθπαηδεπηηθώλ
αλαγθώλ εθ κέξνπο θνηηεηώλ/ξηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηώλ,
γ) ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ππνζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζηε Φπζηθή (θάθεινη εξγαζίαο,
εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θιπ.) θαη
δ) ζηελ θαηαλόεζε θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ/ξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηεο ζύγρξνλεο δσήο.
4. Σελ αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ γλσζηηθώλ ηνπ αληηθεηκέλσλ.
5. Σελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηξίηνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην Π.Γ. 159/1984 (Α 53).
6. Σε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνύηα πνπ έρνπλ ζπλαθείο
ζηόρνπο.
7. Σελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, γεληθόηεξα ζπλαληήζεσλ θαη εθδειώζεσλ κε έιιελεο θαη
μέλνπο εηδηθνύο, θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ θαη εθδόζεσλ.
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΠAIΓAΓΧΓIKOY TMHMATO ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ
1. Όπσο ηζρύεη γηα όια ηα Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η., έηζη θαη ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο δηέπνληαη από ην θαζεζηώο πνπ
ζεζπίδεη ην θξάηνο. H ιεηηνπξγία ηνπο ξπζκίδεηαη θαηά βάζε από ηηο δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ 4009/2011, 4076/2012, 3115/2013 θαη 4115/2013.
2. Σν Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ρνξεγεί εληαίν πηπρίν, όπσο νξίδεηαη από ην
λόκν.
3. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Π ηνπ Π.T.Γ.E., ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ λόκνπ, γηα ηελ απνζηνιή ησλ A.E.I. ύκθσλα κε ηηο
αξρέο απηέο, ε θαηάξηηζε ηνπ Π απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο πνπ είλαη εηδηθόηεξα ε πξνώζεζε ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηνλ ηνκέα ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο θαη ηαπηόρξνλα ε εθπαίδεπζε, ε επηζηεκνληθή
θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ηνπ Π.T.Γ.E.
νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ Σκήκαηνο όπνπ παξάγεηαη ε επηζηεκνληθή γλώζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άξηηα
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζή ηνπο.
4. Οη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη από ην Π πξαγκαηνπνηνύληαη από ηξεηο θαηεγνξίεο καζεκάησλ ιακβάλνληαο ππόςε ηε δπλακηθή ζύλδεζε
παηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. πγθεθξηκέλα: α) ε πξώηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε γεληθή παηδαγσγηθή γλώζε πνπ
νθείιεη λα απνθηήζεη θάζε θνηηήηξηα θαη θνηηεηήο ζην Π.T.Γ.E. κειεηώληαο ηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο (ΔΑ), β) ε
δεύηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηεο θνηηήηξηαο θαη ηνπ θνηηεηή ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο (Γ) θαη γ) ε ηξίηε θαηεγνξία
αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ηεο θνηηήηξηαο θαη ηνπ θνηηεηή ζε Γλσζηηθά Αληηθείκελα (ΓΑ).
5. H πινπνίεζε ηνπ Π επηηπγράλεηαη κέζσ δηαιέμεσλ, θξνληηζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ, θαζώο θαη από εηδηθά
πξνγξάκκαηα πνπ απνθαζίδεη ε πλέιεπζε (Γ) ηνπ Σκήκαηνο.
6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξαθνινύζεζε όισλ ησλ καζεκάησλ δηδαθηηθήο, ηα νπνία ζπλνδεύνληαη από πξαθηηθέο αζθήζεηο, είλαη
ππνρξεσηηθή. Σελ επζύλε ηεο παξνπζίαο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ θέξεη ν εθάζηνηε δηδάζθσλ.
7. Μάζεκα είλαη ε δηδαζθαιία όινπ ή κέξνπο ελόο καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εμακήλνπ θαη επί ηξεηο ώξεο ηελ εβδνκάδα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε
ηξεηο Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (ΓΜ) θαη ζε πέληε Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS). H Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη πνηα από ηα
καζήκαηα απηά είλαη ππνρξεσηηθά θαη πνηα επηιεγόκελα. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζην Σκήκα από ην αθαδ. έηνο 2016-17 θαη ζην εμήο
απνθαζίζζεθε όηη ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Ξέλεο Γιώζζαο είλαη Τπνρξεσηηθό κάζεκα.
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8. Κάζε θνηηήηξηα θαη θνηηεηήο ηνπ Π.T.Γ.E. κπνξεί λα εθπνλήζεη πξναηξεηηθώο πηπρηαθή εξγαζία.
9. Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα κε ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ ππνρξενύηαη λα δειώζεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη
ελώ δελ επηηξέπεηαη ε δήισζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 8 καζεκάησλ. ε θάζε εμάκελν ππνβάιιεηαη ζηηο εμεηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ηα νπνία έρεη
ήδε δειώζεη.
10. Σα καζήκαηα είλαη α) ππνρξεσηηθά (Τ), δειαδή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δελ κπνξεί λα ηα αληηθαηαζηήζεη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη β) επηιεγόκελα (Δ),
δειαδή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο κπνξεί λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια πξνζθεξόκελα καζήκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ηνπ εμακήλνπ,
ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ.
11. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε εμέηαζε Μαζήκαηνο ν θνηηεηήο κπνξεί λα ην δειώζεη θαη λα ην επαλαιάβεη ζε επόκελν εμάκελν όηαλ ζα δηδάζθεηαη ην
κάζεκα απηό ή αληίζηνηρό ηνπ από ηελ ίδηα θαηεγνξία καζεκάησλ ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ.
ΖΜΔΙΧΖ 1: Οη ελαπνκείλαληεο/ζεο θνηηεηέο/ηξηεο παιαηνηέξωλ εηώλ αθνινπζνύλ ηνπο ηζρύνληεο ζηελ πεξίπηωζή ηνπο Οδεγνύο θαη
εμεηάδνληαη ζε καζήκαηα κε ίδην θωδηθό αλ έρεη αιιάμεη ν ηίηινο καζήκαηνο ή ζε αληίζηνηρν πξνζθεξόκελν κάζεκα.
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14. Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Π.T.Γ.E ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηηο
επξσπατθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Δ.Π.Μ.) όπσο νξίδνληαη από ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ, δειαδή ζπλνιηθά 240 Δ.Π.Μ. (ECTS).

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζκνί όισλ ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζύκθσλα κε ηελ ππ‟
αξηζκό Φ. 14.1/Β3/2166/17-6-1987 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 308 η. Β ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκό Φ.141/Β3/2457/1988 Τπνπξγηθή
Απόθαζε (ΦΔΚ 802 η. Β‟).
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ
ΜΑΘΖΜΑ
Α' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)
Γεληθή Φπρνινγία I
Βαζηθέο Έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθώλ: Θεσξία
θαη Πξάμε
Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο
Eηζαγσγή ζηνλ Νενειιεληθό Λόγν
Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο
Δηζαγσγή ζηηο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε Η
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε- Δθπαίδεπζε
γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
Ζ Πξνζσπηθόηεηα θαη ην Έξγν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ
Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία
ΜΑΘΖΜΑ
Β' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)
Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα
Bαζηθέο Έλλνηεο ηεο Φπζηθήο
Οξγάλσζε ηνπ Διιεληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ
πζηήκαηνο
Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηεκνινγία
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η
Kνηλσληνινγία ηεο Eθπαίδεπζεο I

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

ΓΑ

Τ

1

ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΤ008

3 / 5

ΓΑ

Τ

1

ΣΑΣΖ

ΓΔΤ047α

3 / 5

ΔΑ

Τ

1

ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ

ΓΔΤ002

3 / 5

ΓΑ

Τ

1

ΚΑΦΑΛΖ

ΓΔΔ056

3 / 5

ΔΑ

Τ

1

ΦΤΚΑΡΖ

ΓΔΤ001

3 / 5

ΔΑ

Δξγ

1

ΒΡΔΛΛΖ

ΓΔΔ196

ΔΑ

E

1

ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ

ΓΔΔ159

ΔΑ

Δ

1

ΜΠΡΟΤΕΟ

ΓΔΔ186

ΔΑ

Δ

1

ΝΗΚΟΛΑΟΤ .

ΓΔΔ201

Δπηινγή
1/4

18 / 30

3 / 5

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

ΓΑ

Τ

2

ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ

ΓΔΤ065

3 / 5

ΓΑ

Τ

2

ΚΧΣΖ

ΓΔΤ056

3 / 5

ΔΑ

Τ

2

ΜΠΑΚΑ Θ.

ΓΔΤ063

3 / 5

ΓΑ

Τ

2

ΠΟΤΡΝΑΡΖ

ΓΔΔ048

3 / 5

ΓΑ

Τ

2

ΜΗΑΖΛΗΓΖ

ΓΔΤ007

3 / 5

ΔΑ

Τ

2

ΝΗΚΟΛΑΟΤ .

ΓΔΤ003

3 / 5
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ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

18 / 30

ΜΑΘΖΜΑ
Γ΄ Δμάκελν (6 καζήκαηα)
ρνιηθή Παηδαγσγηθή I
Φηινζνθία ηεο Παηδείαο
Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Η
Δηζαγσγή ζηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή
Φπζηθή ζηε Καζεκεξηλή Εσή
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ
Σερληθέο ηνπ Αθεγεκαηηθνύ Λόγνπ
ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

ΔΑ

Τ

3

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΓΔΤ004

3 / 5

ΔΑ

Τ

3

ΠΟΤΡΝΑΡΖ

ΓΔΤ009

3 / 5

ΔΑ

Τ

3

ΠΟΡΣΔΛΑΝΟ

ΓΔΤ064

3 / 5

ΓΑ

Τ

3

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛOΤ

ΓΔΤ011

3 / 5

ΔΑ

Y

3

ΟΤΛΖ

ΓΔΤ020

3 / 5

ΓΑ

Δ

3

ΚΧΣΖ

ΓΔΔ305

ΓΑ

Δ

3

ΜΗΑΖΛΗΓΖ

ΓΔΔ014

Γ

Δ

3

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ188

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

32

Δπηινγή
1/3

3 / 5

ΤΝΟΛΟ

18 / 30

ΜΑΘΖΜΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

Γ' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)
Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο Η
Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή Θεώξεζε

Γ

Τ

4

ΚΑΦΑΛΖ

ΓΔΤ016

3 / 5

Γ

Τ

4

ΦΤΚΑΡΖ

ΓΔΤ014

3 / 5

Πξώηε Γξαθή θαη Αλάγλσζε

Γ

4

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ183

3 / 5

Μεζνδνινγία ηεο Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο Η
Ξέλε Γιώζζα
- Αγγιηθά
- Γαιιηθά
- Γεξκαληθά

ΔΑ

Τ
Τ
Τ

4

ΜΠΡΟΤΕΟ

ΓΔΤ006

3 / 5

ΞΓ

Τ

4

ΚΧΣΟΤΛΑ
ΗΟΤΣΖ
ΦΔΡΗΓΚ

ΓΔΔ074
ΓΔΔ082
ΓΔΔ090

3 / 5

Γεληθή Φπρνινγία ΗΗ
Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πξαθηηθή
Άζθεζε
Γισζζηθή Έθθξαζε ζηελ Παηδαγσγηθή
ηνπ Θεάηξνπ

ΓΑ

Δ

4

ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ120

ΓΑ

Δ

4

ΜΑΤΡΗΓΖ

ΓΔΔ108

Γ

Δ

4

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ409

Δηζαγσγή ζηηο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ
ρνιηθή Ηζηνξία, Μνπζείν, Τιηθόο
Πνιηηηζκόο: Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο
Γηδαθηηθέο Μέζνδνη ζηελ Δηδηθή Αγσγή
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία:
Κνηλσληθνγλσζηηθή Αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ

ΔΑ

Δξγ

4

ΒΡΔΛΛΖ

ΓΔΔ190

Γ

Δ

4

ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ

ΓΔΔ139

Γ

Δ

4

ΟΤΛΖ

ΓΔΔ135

ΓΑ

Δ

4

ΜΗΑΖΛΗΓΟΤ

ΓΔΔ303

33
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ΤΝΟΛΟ

18 / 30

Δπηινγή
1/7

3 / 5

ΜΑΘΖΜΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS
ΤΝΟΛΟ

Δ' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)
ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε Η
Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε
Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή
Παηδηθή Λνγνηερλία, κε έκθαζε ζηελ
παηδηθή πνίεζε
Πξνβιήκαηα Λόγνπ θαη Οκηιίαο
Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία :Φπρνινγία
ηνπ Παηδηθνύ ρεδίνπ
Ζζηθή θαη Παηδεία
Δπηζηεκνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο
Αλάιπζε ρνιηθώλ Πξαθηηθώλ
Μηθξνθνηλσληνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο
ζηε ρνιηθή Καζεκεξηλόηεηα
ρνιηθή Φπρνινγία θαη Δθπαηδεπηηθή
Πξάμε

Γ

Τ

5

ΦΤΚΑΡΖ

ΓΔΤ015

3 / 5

ΔΑ

Τ

5

ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ

ΓΔΤ062

3 / 5

ΓΑ

Τ

5

ΜΑΤΡΗΓΖ

ΓΔΔ101

3 / 5

ΓΑ

Δ

5

ΚΑΦΑΛΖ

ΓΔΔ012

3 / 5

ΓΑ

Δ

5

ΜΟΡΦΗΓΖ

ΓΔΔ301

ΓΑ

Δ

5

ΜΗΑΖΛΗΓΖ

ΓΔΔ136

ΔΑ

Δ

5

ΠΟΡΣΔΛΑΝΟ

ΓΔΔ406

ΔΑ

Δ

5

ΠΟΤΡΝΑΡΖ

ΓΔΔ158

ΔΑ

Δ

5

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΓΔΔ124

ΔΑ

Δ

5

ΔΜΒΑΛΧΣΖ/Δηδ.Δπ.

ΓΔΔ170

ΔΑ

Δ

5

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΔ505

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

34

Δπηινγή
1/3

18 / 30
3 / 5

Δπηινγή
2/5

ΜΑΘΖΜΑ
η' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)
Mεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο II
Aμηνιόγεζε ζηελ Eθπαίδεπζε

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

ΔΑ

Τ

6

ΔΜΒΑΛΧΣΖ

ΓΔΤΟ61

3 / 5

ΔΑ

Τ

6

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΓΔΤ013

3 / 5

Παηδαγσγηθή πκβνπιεπηηθή
Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ –Πξαθηηθή
Άζθεζε
Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία
Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ Η
Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ελλνηώλ ηεο
Φπζηθήο
Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο
Φπρνινγία ηεο εθεβείαο: Φπρηθή πγεία
θαη αλζεθηηθόηεηα
Θέκαηα Δπηζηεκώλ Αηκόζθαηξαο θαη
Γηαζηήκαηνο
Θέκαηα Θξεζθεηνπαηδαγσγηθήο
Δθπαίδεπζε θαη ΜΜΔ (Κνηλσληνινγία)

ΔΑ

Τ

6

ΜΠΡΟΤΕΟ

ΓΔΤ012

3 / 5

Γ

Τ

6

ΣΑΣΖ

ΓΔΤ018

3 / 5

ΓΑ

Δ

6

ΚΑΦΑΛΖ

ΓΔΔ080

ΔΑ

Δξγ

6

ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ

ΓΔΔ306

ΓΑ

Δξγ

6

ΚΧΣΖ/εηδ.επ.

ΓΔΔ197

ΓΑ

Δ

6

ΜΟΡΦΗΓΖ

ΓΔΔ404

ΓΑ

Δ

6

ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ502

ΓΑ

Δ

6

ΜΠΑΡΣΕΧΚΑ Α.

ΓΔΔ603

ΔΑ

Δ

6

ΠΟΡΣΔΛΑΝΟ

ΓΔΔ209

ΔΑ

Δ

6

ΝΗΚΟΛΑΟΤ .

ΓΔΔ202

Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία ΗΗ

ΓΑ

Δ

6

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ604
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ΤΝΟΛΟ

18 / 30
Δπηινγή
1/6

3 / 5

Δπηινγή
1/3

3 / 5

ΜΑΘΖΜΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμάκελν

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

Γ

Τ

7

ΚΧΣΖ

ΓΔΔ162

3 / 5

Γ

Τ

7

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΤ017

3 / 5

Γ

Τ

7

Δ

7

ΓΔΔ143
ΓΔΔ802

3 / 5

ΓΑ

ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ
ΛΔΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Γεσκεηξία

ΓΑ

Δ

7

ΜΑΤΡΗΓΖ

ΓΔΔ102

Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ΗΗ
Θξεζθεία θαη Πνιηηηζκόο
Γηδαθηηθέο Σερληθέο ζηελ
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Θέκαηα Γηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ
ζην Γεκνηηθό ρνιείν
Δξγαζηήξην Μηθξνδηδαζθαιηώλ:
Γηδαθηηθέο εθαξκνγέο
Σν Παηδηθό Βηβιίν
Αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή
Έξεπλα
Kνηλσληνινγία ηεο Eθπαίδεπζεο II
Παηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο
Δπηζηεκνινγία ησλ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ
Γηαηαξαρέο ζηε γξαθή θαη ηελ
αλάγλσζε
Θεσξίεο Πξνζσπηθόηεηαο: Έξεπλα
θαη Δθαξκνγέο

ΔΑ
ΔΑ

Δξγ
Δ

7
7

ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΡΣΔΛΑΝΟ

ΓΔΔ702
ΓΔΔ504

Γ

Δ

7

ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ

ΓΔΤ054

Γ

Δ

7

ΣΑΣΖ

ΓΔΤ019

Γ
ΓΑ

Δ
Δ

7
7

ΦΤΚΑΡΖ
(Με αλάζεζε)

ΓΔΔ703
ΓΔΔ057

ΔΑ

Δ

7

ΔΜΒΑΛΧΣΖ

ΓΔΔ171

ΔΑ

Δ

7

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΓΔΔ021

ΔΑ

Δ

7

ΟΤΛΖ

ΓΔΔ010

ΓΑ

Δ

7

ΠΟΤΡΝΑΡΖ

ΓΔΔ017

ΓΑ

Δ

7

ΜΟΡΦΗΓΖ

ΓΔΔ801

ΔΑ

Δ

7

ΜΠΡΟΤΕΟ

ΓΔΔ161

Ε' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)
Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο-Πξαθηηθή
Άζθεζε
Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο II-Πξαθηηθή
Άζθεζε
Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο-Πξαθηηθή
Άζθεζε
Θεηηθή Φπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε
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Δπηινγή
1/4

3 / 5

Δπηινγή
1/3

3 / 5

Δπηινγή
1/7

3 / 5

ΤΝΟΛΟ

18 / 30

ΜΑΘΖΜΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

Οκάδα

Δμακ/λν

Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο-Πξαθηηθή Άζθεζε
Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθώλ-Πξαθηηθή
Άζθεζε

Γ

Τ

8

Γ

Τ

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο – Γπζιεμία
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ –( Πνιπζέζηα Οιηγνζέζηα ρνιεία)
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξακκαηηζηηθά
Πεξηβάιινληα

ΔΑ

Γηδάζθωλ

Κωδηθόο

ΓΜ / ECTS

ΓΑΒΡΗΛΑΚΖ

ΓΔΤ055

3 / 5

8

ΠΟΡΣΔΛΑΝΟ

ΓΔΔ116

3 / 5

Τ

8

ΜΟΡΦΗΓΖ

ΓΔΔ701

3 / 5

Γ

Τ

8

ΦΤΚΑΡΖ

ΓΔΔ804

3 / 5

ΔΑ

Δξγ

8

ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ

ΓΔΔ601

ρνιηθή Παηδαγσγηθή II

ΔΑ

Δ

8

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΓΔΔ022

Δπηζηεκνινγία ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ

ΔΑ

Δ

8

ΠΟΤΡΝΑΡΖ

ΓΔΔ016

Δηδηθά ζέκαηα Μαζεκαηηθώλ

ΔΑ

Δ

8

ΣΑΣΖ

ΓΔΔ803

Θέκαηα Ηζηνξηθήο Δθπαίδεπζεο

ΔΑ

Δ

5

ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ

ΓΔΔ304

Nνεηηθή Yζηέξεζε – Δπθπΐα
Φπρνπαηδαγσγηθέο Παξεκβάζεηο ζηε ρνιηθή
Κνηλόηεηα
ηαηηζηηθή κε έκθαζε ζηηο Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο
Πνηνηηθέο Μέζνδνη Έξεπλαο ζηηο Δπηζηήκεο
ηεο Αγσγήο

ΔΑ

Δ

8

ΟΤΛΖ

ΓΔΔ013

ΔΑ

Δ

8

ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΔ807

ΔΑ

Δ

8

ΜΑΤΡΗΓΖ

ΓΔΔ107

ΔΑ

Δ

8

ΔΜΒΑΛΧΣΖ

ΓΔΔ806

ΤΝΟΛΟ

Ζ' Δμάκελν ( 6 καζήκαηα)

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
Τ=Τπνρξεωηηθό
Δ= Δπηιεγόκελν
ΔΑ= Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο
ΓΑ= Γλωζηηθό Αληηθείκελν
Γ= Γηδαθηηθή
Δξγ= Δξγαζηήξην
ΓΜ =Γηδαθηηθέο Μνλ

38

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

18 / 30

Δπηινγή
2/9

6 / 10

ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Kάζε θνηηεηήο ηνπ Π.T.Γ.E. κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη πξναηξεηηθά νξηζκέλα καζήκαηα
γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο, είηε απηά δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
άιισλ Tκεκάησλ είηε πξνζθέξνληαη από ην Eηδηθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Π.T. (π.ρ.
Γπκλαζηηθή, Θέαηξν, Mνπζηθή, Δηθαζηηθά θ.ιπ.). ηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη επίζεο ε
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ -ζε νιηγνκειή ηκήκαηα- ζεκηλάξηα εμνηθείσζεο κε ηηο
ζπκβαηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ.
ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
ην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο παηδείαο ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί ην Δξγαζηήξην Δηθαζηηθώλ
Σερλώλ. Κάζε θνηηεηήο-ηξηα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη πξναηξεηηθά καζήκαηα ζρεδίνπ θαη
δσγξαθηθήο θαζώο θαη ην κάζεκα Γηδαθηηθήο ηεο Σέρλεο Η θαη ΗΗ.
Ζ Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε πνηθηιία ζεκάησλ θαη πιηθώλ
(ρξώκα, πειό, θνιάδ, θαηαζθεπέο κε αλαθπθιώζηκα πιηθά θ.α.) ρξήζηκα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο ησλ θαιιηηερληθώλ ζηα ζρνιεία.Σόζν ηα Δηθαζηηθά όζν θαη ε Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο
απαηηνύλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο δπν εμάκελα.
Δπίζεο, νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ όπσο: εηθαζηηθέο
παξεκβάζεηο ζε ρώξνπο ζρνιείσλ, πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο, εθζέζεηο, επηζθέςεηο ζε ρώξνπο
κνπζείσλ θαη εηθαζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο.
Λόγσ ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη νη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θαηαιακβάλνληαη κε
απόιπηε πξνηεξαηόηεηα. Σν Δξγαζηήξην κπνξεί λα δερζεί θνηηεηέο άιισλ ηκεκάησλ εθόζνλ
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο.
ην ηέινο θάζε έηνπο νη θνηηεηέο παίξλνπλ βεβαίωζε παξαθνινύζεζεο ηνπ
εξγαζηεξίνπ.
Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην εξγαζηήξην κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ θαη λα
δειώζνπλ ην κάζεκα ζηελ αξρή θάζε έηνπο ζηελ θ. Διέλε Γθνληνύ ζην γξαθείν ηεο (Π.Σ.Γ.Δ.
3νο όξνθνο-ηει: 26510 - 95872), ζηηο ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο.
Σα πξναηξεηηθά καζήκαηα εηθαζηηθώλ έρνπλ από 3 πηζηωηηθέο κνλάδεοECTS ην θαζέλα
θαη εμεηάδνληαη κε ην ραξαθηεξηζκό επηηπρώο/αλεπηηπρώο (Ε θαη Ζ εμάκελν) ζε δύν
καζήκαηα, (παξάξηεκα δηπιώκαηνο, δελ πξνζκεηξάηαη ζηε βαζκνινγία θαη ζηε δήιωζε
καζεκάηωλ κε όξην ηα Οθηώ -8- καζήκαηα ηνπ πιαθόλ).
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ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΜΟΤΙΚΖ
Σν Δξγαζηήξην κνπζηθήο παηδείαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο
γεληθόηεξεο παηδείαο ηνπ Σκήκαηνο. Δίλαη έλα κάζεκα πνπ
αθνξά ζέκαηα Μνπζηθήο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ παηδαγσγηθή,
θαζώο θαη ηε δηαζεκαηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ηάμε. Σν
κάζεκα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα.
θνπόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μνπζηθήο είλαη λα θέξεη ηνπο θνηηεηέο
ζε επαθή κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Σέρλεο κέζα από ηελ
κνπζηθή παηδεία, ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκώλ θαη ζθέςεσλ
πνπ αθνξνύλ ην ξόιν ηεο κνπζηθήο ζηελ θνηλσλία, ηελ έθθξαζε
ηνπ ςπρηθνύ ηνπο θόζκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο
ηνπο.
-ην εξγαζηήξην κνπζηθήο εληάζζεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
Υνξωδίαο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηελ Υνξσδία ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο ηνπ
Π.Σ.Γ.Δ., αιιά θαη θνηηεηέο από άιιεο ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ. Σα ελεξγά ηεο κέιε είλαη πεξίπνπ ηξηάληα. θνπόο
ηεο Υνξωδίαο είλαη πέξα από ηελ θσλεηηθή θαη αηζζεηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ θνηηεηώλ, ε γλσξηκία ηόζν κε ηελ ειιεληθή όζν
θαη ηε παγθόζκηα κνπζηθή θιεξνλνκηά, ε ζπλεξγαζία θαη ε
επηθνηλσλία κε άιιεο ρνξσδίεο ηόζν ζηνλ ειιαδηθό όζν θαη ζην
ρώξν ηνπ εμσηεξηθνύ.
-ην εξγαζηήξην ηεο κνπζηθήο εληάζζεηαη θαη ην ηκήκα
εθκάζεζεο αξκνλίνπ. Σα ηκήκαηα είλαη νιηγνκειή από δύν έσο
ηξεηο θνηηεηέο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ θαη ε ζπκκεηνρή γίλεηαη κε
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
ην ηέινο θάζε εμακήλνπ νη θνηηεηέο παίξλνπλ βεβαίωζε
παξαθνινύζεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Σα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Δξγαζηήξην κνπζηθήο ζην
2ν όξνθν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.

Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην εξγαζηήξην κπνξνύλ λα
ελεκεξσζνύλ θαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζηελ θ.
Δηξήλε Νηθνιάνπ κέινο Δ.Δ.Π. γηα ηε δηδαζθαιία κνπζηθήο
(enikolau@cc.uoi.gr, 2651005873, 3νο όξνθνο).
Τα δςο μαθήμαηα μοςζικήρ πος πποζθέπονηαι με ελεύθεπη επιλογή
ζε όλα ηα εξάμηνα έσοςν από 3 ECTSζηο παπάπηημα διπλώμαηορ.
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ
ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
ΡΤΘΜΗΔΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ
H πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ είλαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε δηόηη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε πνπ ιακβάλεη ρώξα
ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ. Aπνηειεί αλαπόζπαζην θαη ππνρξεσηηθό κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Tκήκαηόο καο. Oη ζηόρνη απηνύ ηνπ κέξνπο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ
παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζεσξία θαη πξάμε από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, όπσο από ηε ζθνπηά ηνπ απινύ παξαηεξεηή, ηνπ ζπζηεκαηηθνύ
παξαηεξεηή θαη ηνπ κεηόρνπ.
Eηδηθόηεξα νη πξαθηηθέο αζθήζεηο απνζθνπνύλ:
α. ζηελ επαθή ηνπ θνηηεηή κε ηε ζρνιηθή δσή θαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο σο θαηλόκελν δπλακηθό β. ζηε
ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή κεζόδσλ θαη ηερληθώλ παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη
καζεηώλ
γ. ζηελ άζθεζή ηνπο ζην ζρεδηαζκό θαη γεληθά ζηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη δ. ζηελ άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζηε δηεμαγσγή θαη
αμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο.
Oη πξαθηηθέο αζθήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο. Oη πξαθηηθέο αζθήζεηο δηεμάγνληαη ζην Παλεπηζηήκην θαη ζε ζρνιεία ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ησλ Iσαλλίλσλ. Kαηά ηελ επηινγή ησλ ζρνιείσλ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εκθαλίδνπλ απηά αληηπξνζσπεπηηθή πνηθηιία από άπνςε
νξγαληθήο δνκήο (1/ζέζηα, 2/ζέζηα, πνιπζέζηα) θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ππνδνκήο.
ηνλ παλεπηζηεκηαθό ρώξν νη αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο, εξγαζηεξηαθέο εξγαζίεο, παξαηήξεζε - αλάιπζε - ζπδήηεζε
καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηώλ θ.ά.
H πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα ζρνιεία ζπλδέεηαη κε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ θαη κε δηεμαγσγή δηδαζθαιηώλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηώλ. Πξηλ από ηελ
έλαξμε ησλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ νη θνηηεηέο ελεκεξώλνληαη ζπζηεκαηηθά ζε γλσζηηθό, κεζνδνινγηθό, δηδαθηηθό επίπεδν θαη ζε ζέκαηα πξαθηηθήο.
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H δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ ζηα ζρνιεία είλαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο αλά εμάκελν. Kαηά ηελ πξώηε εβδνκάδα νη θνηηεηέο, αλά δύν ζε θάζε Tκήκα,
παξαθνινπζνύλ όια ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Kαηά ηε δεύηεξε θαη ηξίηε
εβδνκάδα αλαιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή δηδαζθαιηώλ ζηα καζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ην αληίζηνηρν εμάκελν ζην
Παλεπηζηήκην (π.ρ. Mαζεκαηηθά, Γιώζζα, Γεσγξαθία θ.ιπ.). Oη ππνρξεσηηθέο δηδαζθαιίεο αλά αληηθείκελν είλαη θαηά θαλόλα δύν, κπνξεί όκσο λα
ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηδάζθνληα. Καηά ην H‟ εμάκελν νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά γηα κία
εβδνκάδα, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ δηδάζθνληα, ηελ επηκέιεηα θαη δηδαζθαιία όισλ ησλ καζεκάησλ κηαο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. H επζύλε ηεο
νξγάλσζεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ αλήθεη ζην Tκήκα θαη εηδηθόηεξα ζηνπο δηδάζθνληεο εθείλνπο πνπ από ηε θύζε ηεο εηδηθόηεηαο
θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζεξαπεύνπλ εκπιέθνληαη ζ‟ απηέο (δηδαθηηθνί ιόγνη).
Σέινο, ππελζπκίδνπκε όηη:
1. Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα αλαιάβνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαη κόλνλ
ηάμεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ζην ζρνιείν ζαο θαη ζα δηδάμνπλ όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη ν δάζθαινο ηεο ηάμεο θαλνληθά.
2. O δάζθαινο ηεο ηάμεο ζα παξίζηαηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ζπδήηεζε θαη
εκβάζπλζε ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ κε ηνπο αζθνύκελνπο.
Δηδηθά ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ζ’ εμακήλνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε δηδάζθνληαο όια ηα καζήκαηα γηα κηα εβδνκάδα πέξαλ
ηεο εβδνκάδαο πνπ αθνξά ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Ζ Δμακήλνπ, επηζεκαίλεηαη όηη:
1. Θα αλαιάβνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ νξγάλσζε θαη δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο ηάμεο πνπ επέιεμαλ θαη ζα δηδάμνπλ όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη
ν δάζθαινο ηεο ηάμεο.
2. Θα πξέπεη λα επηζθεθηνύλ ην ζρνιείν ιίγεο κέξεο λσξίηεξα από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ώζηε λα ελεκεξσζνύλ από ην
δάζθαιν ηεο ηάμεο. O δάζθαινο ηεο ηάμεο ζα παξίζηαηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα
ζπδήηεζε θαη εκβάζπλζε ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ κε ην πέξαο ησλ πξαθηηθώλ
αζθήζεσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.
3. Όζνη θνηηεηέο δελ έιζνπλ ζε ζπλελλόεζε εγθαίξσο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζην ζρνιείν επηινγήο ηνπο, δε ζα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
πξαθηηθή άζθεζε.
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Ζ επηινγή ησλ ζρνιείσλ από ηνπο θνηηεηέο ζα γίλεηαη κε εηδηθό ειεθηξνληθό ζύζηεκα).
ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ
Online χζηεκα Γειψζεσλ ρνιείσλ γηα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο
Σο online ςφςτθμα δθλϊςεων ςχολείων για τισ πρακτικζσ αςκιςεισ ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ
ςχολείου που κα εκπονθκεί θ πρακτικι άςκθςθ. Σο ςφςτθμα αυτό αποτελεί ζναν αυτοματοποιθμζνο τρόπο οργάνωςθσ των πρακτικϊν
αςκιςεων και είναι προςβάςιμο από οποιοδιποτε υπολογιςτι ι κινθτι ςυςκευι διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και είναι διακζςιμο
ςτθ διεφκυνςθ: http://195.251.193.163/diloseis
Tα ππεύζπλα γηα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο κέιε Γ.E.Π. θαζνξίδνπλ από θνηλνύ ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο θαη ξπζκίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ όινπ
πξνγξάκκαηνο. Aπνηεινύλ επίζεο ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ Tκήκαηνο κε ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ ζρνιηθνύ ζεζκνύ (πξντζηακέλνπο, ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο,
δηεπζπληέο, δηδαθηηθό πξνζσπηθό ζρνιείσλ) θαη θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Tκήκαηνο θαη ησλ
παξαπάλσ θνξέσλ. Tα κέιε Γ.E.Π. ζπλεπηθνπξνύληαη ζην έξγν ηνπο από ηνπο απνζπαζκέλνπο γηα ην ζθνπό απηό ζην Tκήκα, εθπαηδεπηηθνύο εθόζνλ
απνζπαζηνύλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ξόιν απηό αλαιακβάλνπλ επηθνπξηθά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο. ηηο ππνρξεώζεηο ησλ θνηηεηώλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλειιηπήο ζπκκεηνρή ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη ε έγθαηξε παξάδνζε ζηνλ ππεύζπλν δηδάζθνληα ησλ ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο,
ζρεδίσλ παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο ή άιιεο κνξθήο εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί.
Oη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο δε γίλνληαη δεθηνί ζηηο εμεηάζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο.
Με απόθαζε ηεο Γ.. 366/15.03.2006 θνηηεηέο νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ θαη απέηπραλ ζε κάζεκα ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από πξαθηηθέο αζθήζεηο δελ
ρξεηάδεηαη λα ηηο επαλαιάβνπλ.
Με ην πέξαο ησλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 4νπ έηνπο, νη θνηηεηέο/ηξηεο παξαιακβάλνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε από ην ζρνιείν ζην νπνίν δίδαμαλ,
ηελ νπνία θαηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά ζηε γξακκαηεία καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο
ζηε δηάξθεηα ην έηνπο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο . Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη μεθηλά ζην 4ν εμάκελν κε παξαθνινπζήζεηο από ηνπο
θνηηεηέο δηδαζθαιηώλ επί κία εβδνκάδα ζηα ζπλεξγαδόκελα κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλ.
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
ύζηεκα δηδαζθαιίαο μέλωλ γιωζζώλ
Δηζαγωγηθά
1. H πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζώλ απνηειεί πιένλ επηηαθηηθή αλαγθαηόηεηα κε δεδνκέλεο ηηο πξννπηηθέο πνπ
δηαγξάθνληαη αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα.
2. Tν θαηλόκελν ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ εθδειώλεηαη, θαηά θύξην ιόγν, κέζα από ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα
ζπλεξγαζίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ θαη θηλεηηθόηεηαο ηνπ θνηηεηηθνύ αιιά θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηνπο θαη
αλαπηύζζνληαη ηόζν κέζα ζηα όξηα ηεο Eπξσπατθήο Kνηλόηεηαο (π.ρ. πξόγξακκα ERASMUS) όζν θαη πέξα από απηά (π.ρ. πξόγξακκα
TEM-PUS). Tν θαηλόκελν ηεο δηεζλνπνίεζεο όκσο θπξίσο έρεη λα θάλεη κε ην ζπάζηκν ησλ ζηεγαλώλ θαη ηεο απνκόλσζεο ησλ
παλεπηζηεκηαθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηα ζηελά όξηα κηαο ρώξαο.
ηόρνο, ινηπόλ, θαη κέιεκα ηνπ Π.T. .E. είλαη λα εθνδηάζεη όινπο ηνπο θνηηεηέο κε επαξθείο γλώζεηο κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιώζζαο
(αγγιηθήο, γαιιηθήο ή γεξκαληθήο), ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο παξαθνινύζεζεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο γηα
εθπόλεζε εξγαζηώλ θαη άιιεο αλάγθεο πνπ αθνξνύλ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο.
4. Aπηό ζεκαίλεη όηη ε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζώλ απεπζύλεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηνπο θνηηεηέο εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ζην
κεηαμύ ηηο νξηδόκελεο σο επαξθείο γλώζεηο, ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο θνηηεηέο αξθεί ε πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ησλ γλώζεώλ ηνπο κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο εμεηάζεσλ πνπ εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό πνπδώλ θάζε έηνπο. Όινη όκσο νη θνηηεηέο ππνρξενύληαη λα
νινθιεξώζνπλ επηηπρώο ηηο εμεηάζεηο Δπάξθεηαο ζε κία Ξέλε Γιώζζα ηεο επηινγήο ηνπο.
Tν Π.T.Γ.E. πξνζθέξεη ηε δηδαζθαιία ηεο Aγγιηθήο, Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο γιψζζαο.
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ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ

ΓΔΝΙΚΑ
Πνιύ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ ελεκέξσζε ζαο (θαη όρη κόλν), είλαη νη online εθαξκνγέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα πξέπεη λα
επηζθέπηεζηε ζε ΣΑΚΣΑ ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ζπνπδέο ζαο θαη είλαη ζεκαληηθέο, αλαξηώληαη ζε
ειεθηξνληθνύο ρώξνπο. Απηνί είλαη :
 www.ptde.uoi.gr (ε ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο)  Τπεξεζίεο  Αλαθνηλώζεηο
 https://cronos.cc.uoi.gr (ην ειεθηξνληθό θνηηεηνιόγην, πνπ ζα έρεηε πξόζβαζε κε ηνπο θσδηθνύο πνπ ζαο δόζεθαλ ή ζα
δνζνύλ από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο). Θα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε.
ΓΖΛΧΔΙ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Ζ δήισζε καζεκάησλ είλαη ην πην ζεκαληηθό βήκα ζηελ πξόνδν ησλ ζπνπδώλ. Γίλεηαη θάζε εμάκελν θαη ρσξίο απηή δελ κπνξείηε
λα ζπκκεηέρεηε ζηηο εμεηάζεηο θαη ζύκθσλα κε ην λόκν ζεσξείηαη ε εμακεληαία “επαλεγγξαθή” ζαο. Ζ δήισζε είλαη
απνθιεηζηηθή αθαδεκατθή θαη αηνκηθή επζύλε ηνπ θνηηεηή θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ νδεγό ζπνπδώλ. Γίλεηαη
ειεθηξνληθά ζην ειεθηξνληθό θνηηεηνιόγην (https://cronos.cc.uoi.gr). Πξέπεη λα ηελ ηππώλεηε κεηά ηελ ππνβνιή θαη λα ηελ θξαηάηε
ζην αξρείν ζαο. πρλή επίζθεςε ζηελ εθαξκνγή ζα βνεζήζεη ζηνλ γξήγνξν εληνπηζκό εζθαικέλεο δήισζεο θαη ζηελ έγθαηξε
πξόιεςε. Απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο δειώζεσλ ησλ καζεκάησλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ
Σκήκαηνο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ www.ptde.uoi.gr (ε ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο)  Τπεξεζίεο  Αλαθνηλώζεηο.
ΥΡΖΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Γηα πνιιά από ηα αηηήκαηά ζαο από ηελ Γξακκαηεία θαη ην Σκήκα, απαηηνύληαη εηδηθά έληππα. Απηά ζα ηα βξείηε ζε κνξθή doc,
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο www.ptde.uoi.gr  Τπεξεζίεο  Υξήζηκα Έγγξαθα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Ζ εμππεξέηεζε από ηελ γξακκαηεία γηα ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη ΑΤΣΖΡΧ ΣΡΙΣΖ & ΠΔΜΠΣΖ 11:00-13:00, εθηόο θαη αλ γηα
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο αλαξηεζεί άιιε αλαθνίλσζε.

ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ
Σα ζπγγξάκκαηα δίλνληαη ζε θεληξηθά βηβιηνπσιεία, κεηά από ηελ δήισζε ζπγγξακκάησλ πνπ γίλεηαη ειεθηξνληθά από ηνλ
θνηηεηή ζηελ πιαηθόξκα ΔΤΓΟΞΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (www.eudoxus.gr). Ζ δήισζε ησλ
ζπγγξακκάησλ γίλεηαη θάζε εμάκελν ζε απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο πνπ ζα αλαξηεζνύλ ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ πνπ
αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη είλαη επίζεο απνθιεηζηηθή θαη αθαδεκατθή επζύλε ηνπ θνηηεηή.
Πξέπεη λα είζηε πνιύ πξνζεθηηθνί ώζηε λα ππάξρεη αθξηβήο αληηζηνηρία κεηαμύ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ζπγγξακκάησλ πνπ
δειώλεηε ζηα αληίζηνηρα εμάκελα.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα θιεζείηε λα επηζηξέςεηε ζπγγξάκκαηα γηα καζήκαηα πνπ δελ έρεηε δειώζεη ζηελ αληίζηνηρε
δήισζε εμεηάζεσλ.
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ - ΠΑΟ
Οη θνηηεηέο ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://submit-academicid.minedu.gov.gr. Μέρξη ηελ
παξαιαβή ηνπ πάζν, ζα κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ επίδεημε ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο.
ΠΡΟΟΥΖ!
ε πεξίπησζε πνπ ιάβεηε νπνηνδήπνηε e-mail πνπ δεηάεη θσδηθνύο ή παξαηεξήζεηε θάηη αζπλήζηζην όπσο πεξίεξγα e-mails ή
θαη ηειεθσλήκαηα πνπ ζαο πξνηξέπνπλ λα δώζεηε θσδηθνύο ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΘΔΗΣΔ θαη θξνληίζηε λα δηαγξάςεηε
ΑΜΔΧ ην ύπνπην e-mail από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δπηιέγεηε θαη θπιάζζεηε ηνπο θσδηθνύο ζαο κε ηξόπν πνπ δελ είλαη δπλαηή
ε ππνθινπή ηνπο.

ΡΤΘΜΙΔΙ ΦΟΙΣΖΣΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ
1. Oη δειώζεηο καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ (Xεηκεξηλνύ, Eαξηλνύ) γίλνληαη ειεθηξνληθά κέζα ζε δηάζηεκα δύν (2) εβδνκάδσλ, κεηά ην πέξαο
ησλ εμεηαζηηθώλ πεξηόδσλ.
2. Οη θνηηεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηνλ πξνβιεπόκελν ειάρηζην αξηζκό εμακήλσλ (από ην 9ν εμάκελν), έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμεηάδνληαη,
εθηόο από ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Ηαλνπάξην/Φεβξνπάξην θαη ηνλ Ηνύλην ζηα δεισζέληα κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία δήισζε καζήκαηα,
αλεμάξηεηα αλ απηά δηδάζθνληαη ζε ρεηκεξηλό ή εαξηλό εμάκελν.
3. Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην Σκήκα κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο εγγξάθνληαη ζην Γ΄ εμάκελν θαη δειώλνπλ κόλνλ επηιεγόκελα
καζήκαηα ησλ Υεηκεξηλώλ Δμακήλσλ θαζώο θαη ηα καζήκαηα ηνπ Δαξηλνύ Δμακήλνπ.
4. Oη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από κεηεγγξαθή ζα δειώλνπλ καζήκαηα ηνπ Xεηκεξηλνύ Eμακήλνπ, γηαηί ήδε έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηε
δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην Tκήκα πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη.
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9. Ο θνηηεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κάζεκα ην νπνίν δήισζε θαη ζην νπνίν εμεηάζηεθε επηηπρώο.
10. Οη δειώζεηο ησλ καζεκάησλ ζα γίλνληαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη ζηε
Γξακκαηεία. Γηα λα γίλεη ειεθηξνληθά ε δήισζε νη θνηηήηξηεο/εο ζα πξέπεη λα δεηνύλ ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο από ην θέληξν ππνινγηζηώλ
(Σει. 26510 07151, 26510 07152). Με ηνλ ίδην θσδηθό ζα βιέπνπλ ηε βαζκνινγία ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη ζα θάλνπλ αηηήζεηο γηα
πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ή ζα παξαιακβάλνπλ από ηε Γξακκαηεία ή ζα ζηέιλνληαη ζπίηη ηνπο ηαρπδξνκηθά εάλ είλαη αλάγθε. ε θάζε
πεξίπησζε ε Γξακκαηεία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δειώζεσλ καζεκάησλ .
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ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο

ΜΑΘΖΜΑ: Θέκαηα Ηζηνξηθήο Δθπαίδεπζεο

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Απνζηνιίδνπ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Απνζηνιίδνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Α. Οη Δθπαηδεπηηθνί Θεζκνί ζηελ Οζσκαλνθξαηνχκελε Διιάδα θαη ηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο
Δπαλάζηαζεο (ε πεξίνδνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ).

-Ηζηνξηνγξαθία θαη ρνιηθή Ηζηνξία

Β. Οη Δθπαηδεπηηθνί Θεζκνί ζηελ Διιάδα κέρξη ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα (ην ζρνιείν σο κέζν
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο).
Γ. Οη Δθπαηδεπηηθνί Θεζκνί ζηελ Διιάδα κέρξη θαη
ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν (ην ζρνιείν σο ρψξνο
πλεπκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπκψζεσλ θαη
ζπγθξνχζεσλ).
.
Οη
Δθπαηδεπηηθνί
Θεζκνί
ζηελ
Διιάδα
κεηαπνιεκηθά (ην ζρνιείν ζε πεξίνδν πνιηηηθψλ
αληζνηήησλ θαη πξνζπαζεηψλ γηα αλαζπγθξφηεζε).
Δ. Οη Δθπαηδεπηηθνί Θεζκνί ζηελ Διιάδα κεηά ηε
Γηθηαηνξία (ην ζρνιείν ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο
Δλνπνίεζεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο).
ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ002

-Θεσξίεο Μάζεζεο θαη Ηζηνξία,
- Ηζηνξηθή αθήγεζε θαη Μλήκε,
-Ηζηνξηθή θέςε, Ηζηνξηθή πλείδεζε,
Ηζηνξηθή Κνπιηνχξα‟
-Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ηζηνξίαο‟
-Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο βαιθαληθήο
-Ηζηνξηθέο έλλνηεο θαη δηδαζθαιία ηνπο
-Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην Διιεληθφ
ρνιείν θαηά ην 19ν θαη 20ν αηψλα

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ’ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ304

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Διέλε Απνζηνιίδνπ Λέθηνξαο, Σει: 26510-05691, E-mail:elaposto@cc.uoi.gr
53

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ

53

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 – 2017

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε -

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθέο Σερληθέο ζηε Μειέηε

ηνπ Πεξηβάιινληνο-Πξαθη. Άζθεζε

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν
Αλάπηπμε
ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γαβξηιάθεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γαβξηιάθεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δκθάληζε θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ΠΔ/ΔΑΑ
2. Βαζηθέο έλλνηεο: πεξηβάιινλ, αεηθνξία
3. Γηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
4. ηφρνη ηεο ΠΔ/ΔΑΑ
5. Παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά
- Γηεπηζηεκνληθφηεηα, δηαζεκαηηθφηεηα
- Κξηηηθή θαη ζπζηεκηθή ζθέςε
- Αμίεο
- Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηθαλφηεηα
δξάζεο
6. Θεζκηθφ πιαίζην 7.
Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ
8. Σν αεηθφξν ζρνιείν

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ησλ ζθνπψλ θαη
επηδηψμεσλ ηνπ καζήκαηνο.
2. Φχζε θαη ηδηνηππία ηνπ καζήκαηνο.
3. Αλάιπζε ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ θαη δηαθιαδηθνχ
ραξαθηήξα ηεο Μ.η.Π.
4. Φπρνλνεηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Μ.η.Π.
5. Γηεξεχλεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ
πιαηζίνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ.
6. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία-κνληέια-ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.

7. Παξαδεηγκαηηθή δηδαθηηθή αλάιπζε επί κέξνπο
ελνηήησλ ηεο δηδαθηέαο χιεο.

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ054
ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ159

:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Kψζηαο Γαβξηιάθεο. Δπίθ. θαζεγεηήο, Σει: 26510-05709, E-mail:cgav@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016-2017

ΜΑΘΖΜΑ: Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία Η

ΜΑΘΖΜΑ: ρνιηθή Φπρνινγία θαη Δθπαηδεπηηθή Πξάμε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Παλαγηψηα Γεκεηξνπνχινπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ηφρνη, ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ςπρνιφγνπ ζην
ζρνιηθφ πιαίζην
Θεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο : Piaget
Θεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο : Vygotsky,
Erickson
πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο-θνηλσληθή
κάζεζε
Θεσξίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ – Γλσζηηθέο
ζεσξίεο κάζεζεο
Πεξηβάιινλ κάζεζεο
Δπίπεδα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηδηαηηεξφηεηεο καζεηψλ
Αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε θαη δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία
Κίλεηξα ζηε ζρνιηθή ηάμε-εθπαηδεπηηθή πξάμε

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ011

- Ρφινο θαη εηδηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ
-Σξφπνη ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζρνιηθψλ
ςπρνιφγσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ – Ζ ζεκαζία ηεο
δηαιεθηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
-Γηαιεθηηθή ζπκβνπιεπηηθή
-Φπρνδηαγσλζηηθή αμηνιφγεζε θαη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
-Μαζεζηαθή αμηνιφγεζε θαη ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
-ρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη θξίζεηο: νξηζκφο, είδε
θξίζεσλ
-Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζε
θαηαζηάζεηο θξίζεσλ
-Παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
-Μνληέια παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη
θξνληίδαο γηα καζεηέο
-Γνκέο παξνρήο ζρνιηθψλ ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ
ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα
ΔΞΑΜΖΝΟ Δ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ – ΟΜΑΓΑ: Δ – ΚΧΓ.: ΓΔΔ505

Λέθηνξαο, ηει. 26510-……, email:pdimitro@cc.uoi.gr

ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Παλαγηψηα Γεκεηξνπνχινπ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Παλαγηψηα Γεκεηξνπνχινπ
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ΜΑΘΖΜΑ:

Μηθξνθνηλσληνινγηθέο

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017
ΜΑΘΖΜΑ:

Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ

Πξνζεγγίζεηο ζηε ρνιηθή

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ

Καζεκεξηλφηεηα

ζηελ Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αλαζηάζηνο Eκβαισηήο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αλαζηάζηνο Eκβαισηήο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο.
2. Μεζνδνινγίεο κηθξνθνηλσληνινγηθψλ ζεσξήζεσλ.
3. Αληρλεχνληαο ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
4. Αληρλεχνληαο ην πξνθίι ησλ καζεηψλ.
5. ηξαηεγηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
6. ηξαηεγηθέο ησλ καζεηψλ.
7. Δξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο

1. Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο θνηλσληθήο/εθπαηδεπηηθήο
έξεπλαο.
2. Απνζεηήξηα θαη δεπηεξνγελήο αλάιπζε.
3. Δθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζπιινγήο εξεπλεηηθνχ πιηθνχ.
4. Δθαξκνγέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ | Βάζεηο
Γεδνκέλσλ.
5. Δθαξκνγέο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο εκπεηξηθψλ
δεδνκέλσλ.
6. Δθαξκνγέο πνηνηηθήο αλάιπζεο εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ.
7. Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξίσλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.
8. Αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ STEM ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή έξεπλα.
9. Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (ηερλνγξαθία
θαη δεκνζηεχζεηο).

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε θαη
αλάξηεζε ζην ecourse.uoi.gr πέληε (5) ππνρξεσηηθώλ
εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, νη νπνίεο είλαη θαη πξνϋπόζεζε
γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο.

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε θαη
αλάξηεζε ζην ecourse.uoi.gr πέληε (5) ππνρξεσηηθώλ
εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, νη νπνίεο είλαη θαη πξνϋπόζεζε
γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο.
ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: E- ΚΧΓ.: ΓΔΔ170

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ171

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Δκβαισηήο Αλαζηάζηνο Αλ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05687, E-mail:aemvalot@uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: Παηδηθή Λνγνηερλία κε

ΜΑΘΖΜΑ: Eηζαγσγή

έκθαζε ζηελ Παηδηθή Πνίεζε
ΓΗΓΑΚΧΝ: Γεψξγηνο Kαςάιεο

ζην Nενειιεληθφ Λφγν

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γεψξγηνο Kαςάιεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Tν αληηθείκελν ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο
2. Tν Παηδί θαη ην Bηβιίν
α) H θηιαλαγλσζία ησλ παηδηψλ
β) Eπηινγή βηβιίσλ - Πλεπκαηηθά
ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαηά ειηθία
γ) H εηθνλνγξάθεζε ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ Aηζζεηηθή Aγσγή
3. H Παηδηθή Πνίεζε
α) Πνίεζε θαη Γηδαζθαιία
β) Oη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηεο Παηδηθήο
Πνίεζεο. Aληηπξνζσπεπηηθά ηνπο έξγα

1. Σν θιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο.
α) Σα νπζηαζηηθά
β) Σα επίζεηα

γ) Σα ξήκαηα - Οη κεηνρέο
δ) Οη αλησλπκίεο
ε) Σα επηξξήκαηα

2. Οη Υξφλνη ηνπ ξήκαηνο.
3. Οη εγθιίζεηο ηνπ ξήκαηνο.
4. Γεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο
(α. Δηδηθέο, β. Βνπιεηηθέο, γ. Δλδνηαζηηθέο, δ. Πιάγηεο, ε.
αλαθνξηθέο, ζη. Αηηηνινγηθέο, δ. Σειηθέο, ε. πκπεξαζκαηηθέο,
ζ. Τπνζεηηθέο, η. Δλαληησκαηηθέο, ηα. Υξνληθέο).

5. Πιάγηνο Λφγνο.
6. Δίδε χληαμεο.

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ012

ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ056

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Καςάιεο Γεψξγηνο Καζεγεηήο, Σει: 26510-05690, E-mail:gkapsali@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ
57 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
ΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: ρνιηθή Παηδαγσγηθή I

ΜΑΘΖΜΑ: Αλάιπζε

ΓΗΓΑΚΧΝ: Xαξάιακπνο Kσλζηαληίλνπ

ΓΗΓΑΚΧΝ: Xαξάιακπνο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Eηζαγσγή
Θεκαηνινγία ηεο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο.
Eγγελή θαη επίθηεηα πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο σο
επηζηήκεο ζε δηεζλέο θαη ειιεληθφ επίπεδν.

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα
ζηελ θνηλσληθνπνηεηηθή ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ζην ζρνιείν ε
εθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία.

2. Eλφηεηα πξψηε
Παξειζφληα θαη ζχγρξνλα πεξηγξαθηθά θαη εξκελεπηηθά
κνληέια πεξί αγσγήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο.
3. Eλφηεηα δεχηεξε
- H αγσγή ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο αμίεο.
- Παηδαγσγηθή επηθνηλσλία - ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ.
-Mνξθέο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο αγσγήο θαη νη
επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
καζεηή (παηδνθεληξηθή αγσγή, απηαξρηθή αγσγή...).
-Πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν σο
παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο θαη αγσγήο (ζπγθξνχζεηο
εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ, επηβνιή θπξψζεσλ...).
4. Eλφηεηα Σξίηε
Aλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ θαηλνκέλσλπαξαδεηγκάησλ επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνχ - καζεηψλ απφ
ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ004

ρνιηθψλ Πξαθηηθψλ
Kσλζηαληίλνπ

Kεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο δειαδή ζηηο αλαιχζεηο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνηειεί ε ζέζε φηη ε κνξθή
θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί εηδηθά ν
εθπαηδεπηηθφο, επεξεάδνπλ ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ,
αθελφο ην πεξηερφκελν ηεο αγσγήο θαη αθεηέξνπ ηελ
ίδηα ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε.
Γηα ην ιφγν απηφ ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο
πξαθηηθέο
απφ
ηε
ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα, νη νπνίεο ππνδειψλνπλ ή θαη
θαλεξψλνπλ ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο, ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο θαη γεληθά ηε ινγηθή ησλ ζρνιηθψλ
δηαδηθαζηψλ.

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: E - ΚΧΓ.: ΓΔΔ124

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Κσλζηαληίλνπ Υαξάιακπνο Καζεγεηήο, Σει: 26510-05693, E-mail:chkonsta@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: Φπζηθή ζηε Καζεκεξηλή Εσή

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή Φπζηθήο-Πξαθη. Άζθεζε

ΓΗΓΑΚΧΝ: Kσλζηαληίλνο Kψηζεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Kσλζηαληίλνο Kψηζεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Ζιεθηξνζηαηηθή
2. Ζιεθηξηθφ ξεχκα
3. Μαγλεηηζκφο
4. Ζιεθηξνκαγλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο
5. Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία
6. Κχκαηα
7. Ήρνο
8. Φσο θαη ηδηφηεηέο ηνπ
9. Θεσξία ρξσκάησλ
10.Δθπνκπή θσηφο

1. Οξηζκφο - θνπφο - Πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο ηεο
Φπζηθήο
2. Οη δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ε
δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο
3. Αλαθαιππηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο
4. Δλαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ θαη νη επηπηψζεηο
ηνπο ζηε δηδαζθαιία
5. Σν επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο
6. Αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζε έλλνηεο ηεο Φπζηθήο
7. Ο ξφινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ
ραξαθηήξα.

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα.

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ305

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ162

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Κψηζεο Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο, Σει: 26510-05785, E-mail:kkotsis@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Γεληθή Φπρνινγία Η

ΜΑΘΖΜΑ: Θεηηθή Φπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νθία Λενληνπνχινπ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νθία Λενληνπνχινπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία
Θέκαηα νξηζκνχ. Ηζηνξηθή αλαδξνκή. ρνιέο
ζθέςεο ζηελ Φπρνινγία. Σνκείο ηεο Φπρνινγίαο
2. Ζ Φπρνινγία ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη.
Ζ ελδνζθφπεζε
(Wundt,
Hall).
πκπεξηθνξηζκφο
(Watson, Thorndike, Skinner). Γνκηζκφο (Titchener).
Λεηηνπξγηζκφο (James). Θεσξεηηθή Φπρνινγία (Bergson)
3. Ζ Φπρνινγία ηνπ βάζνπο
Φπραλάιπζε. Αηνκηθή Φπρνινγία. Αλαιπηηθή Φπρνινγία
4. ύγρξνλεο ζρνιέο ζθέςεο ζηελ Φπρνινγία
Ζ Μνξθνινγηθή ρνιή (Wertheimer, Kohler). Ζ
αλζξσπηζηηθή ζρνιή (Rogers, Maslow). Ζ πνιηηηζκηθή –
ηζηνξηθή ζεσξία (Vygotsky). Άιιεο ζρνιέο θαη ηάζεηο
5. Μέζνδνη θαη δενληνινγία ηεο ςπρνινγίαο
Ζ επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή κέζνδνο – επηζηεκνινγία.
Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ ςπρνινγία. Γενληνινγία
θαη εζηθή ζηελ ςπρνινγηθή έξεπλα
6. Αληίιεςε
Αληηιεπηηθή νξγάλσζε. Ζ ζεσξία ησλ αληηιήςεσλ γηα
ηα πξφζσπα. Πξνζνρή

-Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο

ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ008

-Θεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο
-Μεζνδνινγία ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο
-Σξφπνη αληηκεηψπηζεο γηα ηελ πξναγσγή
ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή δσή
-Δκπιεθφκελνη

ζηελ

εθπαίδεπζε

ηεο

ζεηηθήο

ςπρνινγίαο
-Θέκαηα επδσίαο θαη άιισλ ζεηηθψλ πιεπξψλ ηεο
αλζξψπηλεο εκπεηξίαο
-Δθαξκνγέο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή
δσή θαη ζηελ Δθπαίδεπζε

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ802

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Λενληνπνχινπ νθία Δπ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05899, E-mail:sleon@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: Γεσκεηξία

ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή
ΓΗΓΑΚΧΝ: Γεκήηξεο Μαπξίδεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γεκήηξεο Μαπξίδεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ
θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ πηζαλνηήησλ
θαη ηεο ζηαηηζηηθήο θαη λα αλαδείμεη ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπο κέζα απφ εθαξκνγέο
θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Θα γίλεη
κηα εηζαγσγή ζηε ζηαηηζηηθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ
θαη ζα ζπδεηεζνχλ εζθαικέλεο ρξήζεηο θαη
παξεξκελείεο ηφζν ηεο ζηαηηζηηθήο φζν θαη ησλ
πηζαλνηήησλ.

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζχλδεζε ηεο
Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο κε ηελ αλαιπηηθή θαη
δηαλπζκαηηθή Γεσκεηξία. θνπφο ηνπ καζήκαηνο
είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο ησλ
θνηηεηψλ θαη ε αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ
ηξφπνπ ζθέςεο.
Πεξηερφκελα καζήκαηνο Γεσκεηξίαο: Δπθιείδεηα
Γεσκεηξία,

ηξίγσλα,

γσλίεο,

Ππζαγφξεην

Πεξηερφκελα καζήκαηνο ζηαηηζηηθήο: πλδπαζηηθή,
πείξακα ηχρεο, δεηγκαηηθφο ρψξνο, ελδερφκελα,
πηζαλφηεηεο ελδερνκέλσλ, δηαγξάκκαηα Venn,

ζεψξεκα, Θεψξεκα ηνπ Θαιή, ηξηγσλνκεηξία,
αλαιπηηθή Γεσκεηξία, εμίζσζε επζείαο, εμίζσζε
θχθινπ,
επζείαο,

δηαλχζκαηα,
δηαλπζκαηηθή

δηαλπζκαηηθή
εμίζσζε

εμίζσζε

ζεψξεκα νιηθήο πηζαλφηεηαο, ζεψξεκα Bayes,

επηπέδνπ,

θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ, αλακελφκελε ηηκή θαη

εηζαγσγή ζηνπο Πίλαθεο.

δηαθχκαλζε, δηαθξηηέο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ,
ζπλερείο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ, θεληξηθφ νξηαθφ
ζεψξεκα, δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, έιεγρνη
ππνζέζεσλ.

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ102

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ101

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Γεκήηξεο Μαπξίδεο Δπ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05604, E-mail:dmavridi@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε

ΜΑΘΖΜΑ: Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ΗΗ

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλαζηάζηνο Mηθξφπνπινο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλαζηάζηνο Mηθξφπνπινο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Δίλαη ην ππνρξεσηηθφ απφ ηα έμη (6) καζήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε θαη πξνζθέξνληαη
ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε
ζέκαηα έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη
ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο.
Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηηο θάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο
έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δίλνληαο
έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.
Χο θχξηνο άμνλαο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ
ζεσξείηαη ν ππνινγηζηήο σο γλσζηηθφ εξγαιείν.
ην κάζεκα αλαπηχζζνληαη ρξεζηηθά ζέκαηα ηερλνινγηψλ
θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε έλλνηα ηνπ ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο κε
ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ.

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε
ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ. Απνηειεί
ζπλέρεηα θαη εθαξκνγή ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ην
ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε θαη ην
κάζεκα «Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ Η».

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ κέξνο θαη πξαθηηθή
άζθεζε. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πεγέο θαη εξγαζίεο δηαηίζεληαη
απφ ην ζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (ecourse.uoi.gr).

ην κάζεκα αλαπηχζζνληαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ, παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά θαη ινγηζκηθά γηα ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε.
Οη θνηηεηέο ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ ζελάξηα κε βάζε
ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ
κέξνο.
Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πινπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ «Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνγψλ
Δηθνληθήο
Πξαγκαηηθφηεηαο
ζηελ
Δθπαίδεπζε»
(http://earthlab.uoi.gr).
Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πεγέο θαη εξγαζίεο δηαηίζεληαη απφ ην
ζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ (ecourse.uoi.gr).
Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν/ε θνηηεηήο/
ηξηα δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη πεξηζζόηεξεο από δύν θνξέο.

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα,
ζεκηλάξηα θ.ά..

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα,
ζεκηλάξηα θ. ά..

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ062

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ702

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μηθξφπνπινο Αλαζηάζηνο Καζεγεηήο, Σει: 26510-05697, E-mail:amikrop@uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΗΗ

ΜΑΘΖΜΑ: Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Φπρνινγία ηνπ Παηδηθνχ ρεδίνπ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πινπζία Mηζαειίδε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πινπζία Mηζαειίδε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

• Ηζηνξηθή αλαδξνκή

• Ηζηνξηθή αλαδξνκή

• Mέζνδνη κειέηεο (ελδνζθφπεζε, πεηξακαηηθέο
κέζνδνη, ςπρνθπζηνινγηθέο κέζνδνη, ιεθηηθέο

• Θεσξεηηθέο
ζρεδίνπ

αλαθνξέο)

• ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ

• Γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο: Αληίιεςε, πξνζνρή,
κλήκε

• Κιηληθή-πξνβνιηθή αμηνπνίεζε ηνπ παηδηθνχ
ζρεδίνπ

• θέςε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ

• Γηαθπιηθέο δηαθνξέο ζην παηδηθφ ζρέδην

• Γεκηνπξγηθφηεηα

• Παηδηθφ ζρέδην θαη λνεκνζχλε

• Μεηαγλψζε

• Παηδηά κε ηαιέλην ζην ζρέδην

πξνζεγγίζεηο

ηνπ

παηδηθνχ

• Σν ζρέδην ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ014

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ136

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μηζαειίδε Πινπζία Αλ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05662, E-mail:pmisaili@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Πξνβιήκαηα Λφγνπ θαη Οκηιίαο

ΜΑΘΖΜΑ: Γηαηαξαρέο ζηε Γξαθή θαη ηελ Αλάγλσζε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Mνξθίδε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Mνξθίδε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

-Πξνζδηνξηζκφο
ηνπ
επηζηεκνληθνχ
πεδίνπ,
ελλνηνινγηθέο δηαζαθελίζεηο γηα δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη
νκηιίαο σο πξνο ηε ζχληαμε, ηε θσλνινγία, ηε
ζεκαζηνινγία .

Οξηζκνί

Λφγνπ

&

Δλλνηνινγηθέο Γηαζαθελίζεηο
Αλαγλσζηηθέο Γπζθνιίεο θαη Γπζθνιίεο Γξαθήο
εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη αμηνιφγεζε δηαηαξαρψλ

-Αλαγλψξηζε δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδεη ν ιφγνο θαη
ε νκηιία αιινδαπψλ παηδηψλ απφ ηα δηαηαξαγκέλα
παηδηά ζην ιφγν θαη ηελ νκηιία.
παηδηψλ

Γξαπηνχ

Αηηηνινγία,

-Γηαηαξαρέο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ

-Αλαγλψξηζε θαη εηδηθή αγσγή
πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο.

Γηαηαξαρψλ

κε

-ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο.

ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή
Μνληέια αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ Δηδηθή
αγσγή
Θέκαηα δηάγλσζεο θαη ν ξφινο ηεο λνεκνζχλεο ,
Έγθαηξε αλίρλεπζε δηαηαξαρψλ γξαπηνχ ιφγνπ
θαη ηερληθέο παξέκβαζεο
Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία γηα ηηο αλάγθεο
αληηκεηψπηζεο

δηαηαξαρψλ

αλάγλσζεο

θαη

γξαθήο.
.
ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ301
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μνξθίδε Διέλε Δπ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05888, E-mail:emorfidi@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Ζ

ΜΑΘΖΜΑ:

Πξνζσπηθφηεηα θαη ην Έξγν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλδξέαο

Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο: Έξεπλα
θαη Δθαξκνγέο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλδξέαο

Mπξνχδνο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Mπξνχδνο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Η. Σν Παηδαγσγηθό δεύγνο: Μαζεηήο – Γάζθαινο

Α. Μαζεηήο

1.εκεία – θακπέο ζηε καζεηηθή ζηαδηνδξνκία
2.Μαζεηήο θαη ζρνιηθή επίδνζε
3.Οη δχζθνινη καζεηέο

Β. Δθπαηδεπηηθφο

1.Ζ ηδεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
2.Οη ηππνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

3. Ο ηδαληθφο εθπαηδεπηηθφο απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ
4. Απφ ηελ ηδεαιηζηηθή ζηε ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

5.πγθξνχζεηο ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
6. Ηθαλνπνίεζε
θαη
εμνπζέλσζε
ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ απφ ην επάγγεικα

7. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

ΗΗ. Παηδαγσγηθή ρέζε θαη Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία
ζηε ρνιηθή Σάμε

1.Ζ παηδαγσγηθή αγάπε
2.Ζ απζεληία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
3.Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
4.Ζ επηθνηλσλία δαζθάινπ – καζεηή

5. Ζ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ

ΗΗΗ. Ο Γάζθαινο ζηα Μνλνζέζηα θαη Οιηγνζέζηα Γεκνηηθά
ρνιεία

1.Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
2. Μνλνζέζηα θαη νιηγνζέζηα (κηθξά) δεκνηηθά ζρνιεία

3.Ζ νξγάλσζε ησλ κηθξψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ

1. Θεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο: Απφ ηελ
θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ζηηο ζπζηεκαηηθέο
ζεσξίεο
2. Ζ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ αλζξψπνπ
3. Ζ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ Freud γηα ηελ
πξνζσπηθφηεηα
4. Ζ πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία ηνπ Rogers
γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα
5. Θεσξίεο
γηα
ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ηεο
πξνζσπηθφηεηαο: Allport, Eysenck θαη Cattel
6. Πξνζέγγηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηε ζθνπηά ηεο
ζεσξίαο ηεο κάζεζεο
7. Ζ ζεσξία ησλ πξνζσπηθψλ λνεηηθψλ θαηαζθεπψλ
ηνπ Kelly
8. Κνηλσληθνγλσζηηθή ζεσξία: Bandura θαη Mischel
9. Ζ γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ
ηελ πιεπξά ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ
10. Αλαζθφπεζε ηεο ζεσξίαο, ηεο έξεπλαο θαη ησλ
εθαξκνγψλ

4. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κηθξψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ

5.Ο δάζθαινο ζηα κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία

6. Γίθηπα θαη νκνζπνλδίεο κηθξψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ

7.Μηθξά δεκνηηθά ζρνιεία ή ζρνιηθά θέληξα;

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ161

ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ186

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μπξνχδνο Αλδξέαο .Καζεγεηήο, Σει: 26510-05695, E-mail:abrouzos@cc.uoi.gr
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ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016-2017
ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία
ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νπδάλλα

Μαξία Νηθνιάνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
Ζ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ην αληηθείκελφ ηεο
Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο
Κνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο θνηλσληθνπνίεζεο
-Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Κνηλσληνινγίαο
Ο πνιηηηζκφο, ε θνηλσλία, ην άηνκν θαη ε
ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ κε
ηελ ηδέα ηεο πξνφδνπ
Θεσξεηηθά ζρήκαηα– εμειηθηηζκφο, θνηλσληθφο
δαξβηληζκφο θαη νη ζεσξίεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
Κνηλσληνινγηθή ζεψξεζε θαη θνηλσληνινγηθή
θαληαζία
Ζ ζπκβνιή ηεο Κνηλσληνινγίαο ζηε δσή καο/
Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη θαζεκεξηλή δσή
Ζ δηαδνρή ησλ γελεψλ (δηαβαηήξηεο ηειεηέο)
Ζ παηδηθή ειηθία σο θνηλσληθή θαηεγνξία, ε
νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη νκάδεο
ζπλνκειίθσλ
Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη σο
ηδενινγηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ απφ ην
θξάηνο
ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ201

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016-2017
ΜΑΘΖΜΑ: Kνηλσληνινγία

ηεο Eθπαίδεπζεο II

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νπδάλλα Μαξία Νηθνιάνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
1. Δθπαίδεπζε,
αλάπηπμε

παγθφζκηα

θνηλσλία

θαη

νηθνλνκηθή

2. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο κεηά ηε Ληζαβφλα
3. Ζ
αγσγή
ηνπ
πνιίηε
θαη
ε
πνιηηηθή
θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν
4. Ο ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο
5. Ζ καθξά πνξεία
εθπαίδεπζε

ηεο

ηζφηεηαο

ησλ

θχισλ

ζηελ

6. Γπλαίθα θαη επηζηήκε (Οκάδα Διζίλθη)
7. Οη επηινγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν πνιηηηθφο παξάγνληαο
(εθπαηδεπηηθέο επηινγέο, θνηλσληθέο επηινγέο
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηινγέο)
8. Ζ ζρνιηθή απνηπρία, ε εγθαηάιεηςε ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ζρνιηθή δηαξξνή
απφ ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
9. Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
10. Γηεζλήο ζπλεξγαζία: δηακνξθψλνληαο ηε ζπλείδεζε
ηνπ πνιίηε ηνπ θφζκνπ
• Οη επηζηήκνλεο, ε έξεπλα θαη νη δηεζλείο αληαιιαγέο
• Δθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ ηζφηεηα

• Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή αλάπηπμε
ΔΞΑΜΖΝΟ Z΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ021

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Νηθνιάνπ νπδάλα-Μαξία Δπ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05875, E-mail:snikola@cc.uoi.gr
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ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016-2017

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο ΗΗ-

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ: Σερληθέο ηνπ Αθεγεκαηηθνχ Λφγνπ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: καξάγδα

ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε
ΓΗΓΑΚΟΤΑ: καξάγδα Παπαδνπνχινπ

Παπαδνπνχινπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηεο γιψζζαο γηα
ην Γεκνηηθφ ρνιείν - Παξαδνζηαθέο θαη Μνληέξλεο.
2. Βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο
θαη γξαθήο.
3. Πνηθηιίεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Σερληθέο δηδαζθαιίαο ηνπ
γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Απφ ηε ζχληαμε
παξαγξάθνπ ζην «θέθηνκαη θαη Γξάθσ», ηε γξαπηή έθθξαζε.
4. Σα γισζζηθά “ιάζε” θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
παηδηθήο γιψζζαο.
5. πγθέληξσζε θαη θαηαζθεπή γισζζηθνχ πιηθνχ γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ζπλεξγαζία δηαθφξσλ
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα γισζζνθεληξηθφ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα.
6. Ζ δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο
κέζα απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο.
7.Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο.
8.πλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο
κεζνδνινγίαο γηα ηε δηδαθηηθή ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο.
9.Πξνθνξηθή γιψζζα ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε.
10. Δπηθνηλσληαθή κέζνδνο θαη ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο
ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο.
11. Γξακκαηηθή θαη ζχληαμε ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ
δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο γιψζζαο.

• Τθνινγηθέο ηερληθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη
ηερληθέο ζχλζεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.
• Αζθήζεηο χθνπο ζε ζρέζε κε ζηνηρεία γισζζηθήο
δηδαζθαιίαο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ρεηξίδεηαη ην
γισζζηθφ κάζεκα κε κεγαιχηεξε επειημία. Απφ ηελ Πνηεηηθή
ηνπ Αξηζηνηέιε θαη Πεξί χςνπο ηνπ Λνγγίλνπ ζηηο Αζθήζεηο
χθνπο ηνπ Ραηεκφλ Κελφ θαη ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ
γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν απφ θείκελα
ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη άιια ζπλαθή κε απηά ζε
ζεκαηηθή βάζε.
• Μεηαθνξά, παξνκνίσζε, θπξηνιεμία, ππαιιαγή, κεησλπκία
θαη ζπλεθδνρή, εηθνλνπνηία, εγθηβσηηζκφο κεηαζέαηξν,
παηρληδίζκαηα κε ηηο πιεξνθνξίεο.
• Σν γθξνηέζθ: θαληαζηηθφ πιαίζην επεμεξγαζίαο ησλ
θεηκέλσλ ηεο γιψζζαο θαη ρψξνο - ρξφλνο.
αζπέλο, αλαγλψξηζε, παξάιεηςε θαη ππαηληθηηθά εθέ.
• Ο ξφινο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, ηεο εηξσλείαο, ηεο δηζεκίαο,
ην νμχκσξν, ε ππεξβνιή, ην νκνηνηέιεπην θαη ε αληηζηξνθή. Ο
ξφινο ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ απξνζδφθεηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο κέζα απφ ηε γιψζζα.
• Υξνληθά εθέ: ζπγρξνληθφηεηα, ππέξβαζε ηνπ ρξνληθνχ
πιαηζίνπ ηεο ηζηνξίαο.
• Δθέ ηνπ ηέινπο, ππνβηβαζκφο ηεο ζεκαζίαο.
Κιηκάθσζε θαη απνθιηκάθσζε ζην ιφγν.
• Τθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη άιια εθέ ηνπ πξνθνξηθνχ
ιφγνπ ζηε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επηηπρία ζηφρσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γισζζηθφ κάζεκα.

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ017

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ188

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Παπαδνπνχινπ καξάγδα Αλ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05730, E-mail:smpapado@cc.uoi.gr
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ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016-2017

ΜΑΘΖΜΑ: Ζζηθή θαη Παηδεία

ΜΑΘΖΜΑ: Θξεζθεία θαη Πνιηηηζκφο

ΓΗΓΑΚΧΝ: ηακάηεο Πνξηειάλνο

ΓΗΓΑΚΧΝ: ηακάηεο Πνξηειάλνο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

-Ζζηθή θαη παηδεία: Αλάιπζε ελλνηψλ-Οξηζκνί
-χζηνηρεο εξκελεπηηθέο έλλνηεο κε ηελ εζηθή (ηξφπν
δσήο) θαη ηηο αμίεο
-ρέζε εζηθήο κε ζρνιείν : ραξαθηήξαο εζηθήο
-Ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο εζηθήο
-Γηαπνιηηηζκηθή εζηθή/επίθιεζε παξαδεηγκάησλ/ ήζε
θαη έζηκα
-Δξείζκαηα ήζνπο: ηξφπνη καζεηείαο ζηελ εζηθή
Φνξείο/παξάγνληεο- άζθεζεο εζηθήο θαη παηδείαο- θαη
ε ζρέζε κε ηελ ηεινινγία
Πνιπεηδήο εζηθή θαη δάζθαινο/εζηίαζε εζηθήοζξεζθεπηηθή εζηθή θαη εμέιημή ηεο
-Απφ ηε θπζηθή ζηελ αλαγσγηθή εζηθή
-χλδεζε παηδαγσγηθήο ζενινγίαο κε εζηθή ,
Γηαζξεζθεηαθή εζηθή

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ406

α) ρέζε πνιηηηζκνχ θαη ζξεζθείαο β)
Απφ ηνλ νηθείν πνιηηηζκφ ζηελ
παγθνζκηφηεηα
β) Ζ ζρέζε ηεο ζξεζθείαο κε ηελ
πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα γ)
Πνιηηηζκηθά πξφηππα
δ) Θξεζθεία θαη ζχκβνια (δηάθξηζε
ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ)
ε) Ζ ζξεζθεία ζηε λεσηεξηθφηεηα θαη
κεηαλεσηεξηθφηεηα ζη) Ζ ζρέζε ηεο ζξεζθείαο κε
ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη
ζέκαηα (παγθνζκηνπνίεζε – θαζνιηθφηεηα,
νηθνινγία, βηνεζηθή)

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ504

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Πνξηειάλνο ηακάηεο Δπίθ.θαζεγεηήο, Σει: 26510-05871, E-mail:sportel@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: Eπηζηεκνινγία ηεο
Δθπαίδεπζεο

ΜΑΘΖΜΑ: Eπηζηεκνινγία ησλ Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Mαξία Πνπξλάξε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Mαξία Πνπξλάξε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
1. Λνγηθή θαη Δκπεηξηζκφο

Α. Eπηζηεκνινγηθά ππνδείγκαηα
1. Δκπεηξηθφ-επαγσγηθφ
2. Τπνζεηηθφ-παξαγσγηθφ

2. Δπαγσγή θαη Δπηθχξσζε
3. Δηθαζία θαη Αλαίξεζε
4. Οιηζκφο

Β. Φηινζνθία ηνπ Ννπ
1. Θεσξίεο γηα ηνλ λνπ
2. Aλαπαξάζηαζε
3. Αηηηφηεηα

5. Ηζηνξηζκφο
6. Ρεαιηζκφο-Αληηξεαιηζκφο

Γ. Πξαθηηθφο ζπιινγηζκφο
1. Αλαγλψξηζε θαη αλαζπγθξφηεζε επηρεηξεκάησλ

2. Αμηνιφγεζε επηρεηξεκάησλ - θηινζνθηθέο
παξαδνρέο

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ- ΚΧΓ.: ΓΔΔ158

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ017

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Πνπξλάξε Μαξία Αλ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05668, E-mail:mpurnari@cc.uoi.gr
ΑΘΖΜΑΣΧΝ
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ΜΑΘΖΜΑ: Eηζαγσγή

ζηελ Eηδηθή Παηδαγσγηθή

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017
ΜΑΘΖΜΑ: Παηδαγσγηθή

ηεο Έληαμεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο νχιεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο νχιεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε θαη πξνυπνζέζεηο ηεο
Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο.
2. Δηδηθή Παηδαγσγηθή: Φηινζνθία, ζθνπφο θαη επηδηψμεηο.

1. Έληαμε: Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο.
2. Έληαμε: Ζ δηθαίσζε κηαο εζηθήο απφθαζεο.
3. Κνηλσληνινγηθέο Θεσξήζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο
έληαμεο.

3. Ζ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο.
4. Έθηαζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε.
5. Ζ λεπξνθπζηνινγηθή – αλαπηπμηαθή ζέζε.
6. Ζ θνηλσληθή – πιηζηηθή αληίιεςε.
7. Ζ αληίιεςε γηα ην παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθήο εμάξηεζεο.
8. Γηαζηάζεηο κηαο αλζξσπνινγηθήο-πξνζσπνθεληξηθήο
νιηθήο αληίιεςεο γηα ην παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.
9. Δληφπηζε, αλαγλψξηζε θαη δηάγλσζε ησλ
εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
10. χγρξνλεο ηάζεηο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
11. Τπνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο.
12. Ζ θαηάζηαζε ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα.
13. ρνιηθή έληαμε.
14. πκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ020

4. Φπρνινγηθέο Θεσξήζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο
έληαμεο.
5. ρνιηθή έληαμε: Δθπαίδεπζε γηα κηα θαιχηεξε
θνηλσλία;
6. Απφ-εληαμηαθέο
Παηδαγσγηθήο.

αγθπιψζεηο

Δηδηθήο

7. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν ηελ έληαμε
παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην «γεληθφ» ρνιείν.
8. Δθπαηδεχνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα κηα
Παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο.
9. Έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε δηεζλή
ζχγθξηζε.
10. Ο ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
11. Έλα ζρνιείν γηα φινπο.

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ010

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: νχιεο πχξνο Αλ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05664, E-mail:ssoulis@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Βαζηθέο Έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ:

ΜΑΘΖΜΑ: Θέκαηα Γηδαζθαιίαο Mαζεκαηηθψλ

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κσλζηαληίλνο Σάηζεο

ζην Γεκνηηθφ ρνιείν
ΓΗΓΑΚΧΝ: Κσλζηαληίλνο Σάηζεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Θεσξία θαη Πξάμε

Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο: “Βαζηθέο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ: Θεσξία θαη Πξάμε”
πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα Μαζεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ ν δάζθαινο ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν.
ε ζρέζε κε ηα δηεζλή δξψκελα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ,
νη δάζθαινη ηεο πξσηνβάζκηαο, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα έρνπλ θαιή
•
γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ (ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε γλψζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δαδηθαζηψλ πνπ δηδάζθνπλ
ζην ζρνιείν) θαη
•
παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή γλψζε ηεο δηδαθηηθήο
ηνπ δηάζηαζεο.
Τπνγξακκίδεηαη επίζεο, φηη απηέο νη δπν ζπληζηψζεο αιιεινζπλδένληαη ππφ
ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνχο αιιειν-αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ αιιεινζχλδεζε απηή
γίλεηαη θαλεξή απφ ην δίπηπρν “Θεσξία θαη Πξάμε” πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν
ηνπ καζήκαηνο.
Ζ Πξάμε αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή δηάζηαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Κάησ
απφ απηήλ ηελ νπηηθή, ην δηάγξακκα ηνπ καζήκαηνο “Βαζηθέο έλλνηεο ησλ
Μαζεκαηηθψλ: Θεσξία θαη Πξάμε”, έρεη σο εμήο:
•
Δηζαγσγή ζηελ Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο
•
Αξηζκνί, Αίζζεζε αξηζκνχ, Αξηζκεηηθέο Πξάμεηο, Αξηζκεηηθά
πζηήκαηα
•
ηνηρεία Θεσξίαο αξηζκψλ (Γηαηξεηφηεηα, Κξηηήξηα Γηαηξεηφηεηαο,

• Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Μαζεκαηηθψλ
• ρεδηαζκφο
καζήκαηνο
Γηδαθηηθά ελάξηα

Μαζεκαηηθψλ

• Δπίιπζε Μαζεκαηηθνχ Πξνβιήκαηνο
• Ζ Αμηνιφγεζε ζηα Μαζεκαηηθά
• Γηδαθηηθέο Δθαξκνγέο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν

Γηαηξέηεο θαη Πνιιαπιάζηα, Πξψηνη θαη χλζεηνη αξηζκνί, Μ.Κ. ., Δ.Κ.Π.)
•
Ρεηνί αξηζκνί (Κιάζκαηα, Γεθαδηθνί, Λφγνη, Αλαινγίεο)
•
Γεσκεηξία (Βαζηθέο γεσκεηξηθέο έλλνηεο, Μεηξήζεηο Μεγεζψλ,
Δκβαδά, Όγθνη)
•
Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (ηαηηζηηθή, Βαζηθέο έλλνηεο Πηζαλνηήησλ)

ΔΞΑΜΖΝΟ Α΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ047α

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Σάηζεο Κσλζηαληίλνο Δπ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05870, E-mail:ktatsis@uoi.gr
ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ ΟΜΑΓΑ:Δ- ΚΧΓ.: ΓΔΤ019
ΣΟΗΥΔ
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ΜΑΘΖΜΑ: ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Η

ΜΑΘΖΜΑ:

Δξγαζηήξηα Μηθξνδηδαζθαιηψλ:
Γηδαθηηθέο εθαξκνγέο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Φχθαξεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Φχθαξεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη
αλάπηπμε ησλ αθνινχζσλ θαζνξηζηηθψλ
παξαγφλησλ ηεο Γηδαθηηθήο Γηαδηθαζίαο:
Γεληθέο Αξρέο ηεο Γηδαζθαιίαο, Μέζνδνη, ηξαηεγηθέο,
Σερληθέο, ε Σερλνινγία ζηε δηδαζθαιία (επνπηηθά
κέζα), Δθαξκνγέο θαη δνκηθέο παξάκεηξνη ηεο
δηδαζθαιίαο (ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, πινπνίεζε).

ΔΞΑΜΖΝΟ Δ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ -ΟΜΑΓΑ:Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ015

Σν κάζεκα έρεη εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα θαη
ζηνρεχζεη ζην λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο δηδαθηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο είλαη
ρξήζηκεο ζηελ άζθεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ
ππέξβαζε ησλ αληημννηήησλ ηεο δηδαζθαιίαο κε
ηξφπν νξγαλσκέλν, κεζνδεπκέλν θαη ηεθκεξησκέλν.
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη
ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα επηκέξνπο
δηαζηάζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη, ηαπηφρξνλα,
αζθνχληαη κε ηελ ηερληθή ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο ζηελ
εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ απφ ηνπο ίδηνπο
ζε πξνζνκνησηηθέο θαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο.

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ -ΟΜΑΓΑ:Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ703

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Φχθαξεο Ησάλλεο Δπ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05710, E-mail:ifykaris@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ:Δηζαγσγή ζηηο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε Η

ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Βξέιιεο (Δξγαζηήξην)

ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Φχθαξεο (αλάζεζε)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Σν κάζεκα ζπλίζηαηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη
εξγαζηεξηαθφ κέξνο. Απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηηο
βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο
(ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε. Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ
καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ (πιεξνθνξηθφο
εγγξακαηηζκφο),
πξνζαλαηνιηζκέλσλ
ζηελ
Δθπαίδεπζε. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο νη
θνηηεηέο ζα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ ελδερνκέλσο
είραλ ζην ζρνιείν θαη ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο
πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αιιά θαη ζηελ
κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε
ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ – ΟΜΑΓΑ: ΓΠ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ196

Η Παιδαγωγική ως επιζηήμη τάδια εξζλιξθσ τθσ
Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ κοποί και ιδεϊδθ τθσ αγωγισ
Βαςικοί όροι τθσ Παιδαγωγικισ -Κριτικι Παιδαγωγικι –
Eρμθνευτικι Παιδαγωγικι,Διαχρονικά μοντζλα τθσ
παιδαγωγικισ διαδικαςίασ και οι επιδράςεισ τουσ ςτθν
εκπαιδευτικι- διδακτικι πραγματικότθτα

ΔΞΑΜΖΝΟ Α - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ001

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Βξέιιεο Ησάλλεο , Δ.ΓΗ.Π Σει: 26510-05746, E-mail:ivrellis@uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
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ΜΑΘΖΜΑ: Φηινζνθία Παηδείαο Η

ΜΑΘΖΜΑ: Tν Παηδηθφ Bηβιίν

ΓΗΓΑΚΧΝ: Μαξία Πνπξλάξε (κφληκε αλάζεζε)

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: (κε αλάζεζε)

mpournari@cc.uoi.gr

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
- πλνπηηθή εηζαγσγή ζηε θηινζνθία
- Ζ δηαζχλδεζε ησλ φξσλ θηινζνθία θαη παηδεία
- Παηδεία θαη αγσγή
- Κνηλσληθνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε
- Παηδεία θαη αλζξψπηλε θχζε
- Παηδεία θαη γλψζε
- Σν πιαίζην ηεο εζηθήο
- Ζζηθή αγσγή θαη κφξθσζε
- Παηδεία θαη δνγκαηηζκφο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
Δηζαγσγή ζην παηδηθφ βηβιίν κε ζηφρνπο:
1.Σελ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ παηδηθψλ
αλαγλσζκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο θαη
γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ παηδηνχ.
2.Σελ εμνηθείσζε κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ
βηβιίσλ γλψζεσλ θαη ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ.
ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαηαξηίδεηαη, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
θαη κεηά απφ πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, έλαο
θαηάινγνο απφ δέθα ινγνηερληθά έξγα, πάλσ ζηα νπνία
εθαξκφδνληαη ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηε
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Δπίζεο κεηά απφ δεηγκαηηθή αμηνιφγεζε βηβιίσλ γλψζεσλ ζηελ
ηάμε νη θνηηεηέο / ηξηεο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ έλα παηδηθφ βηβιίν
γλψζεσλ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αμηνινγνχλ γξαπηψο βάζε ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ δηδαρζεί.
Αμηνιόγεζε: Τπνρξεσηηθή γξαπηή εξγαζία θαη γξαπηή εμέηαζε

ΔΞΑΜΖΝΟ Ε

΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ057

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ009
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ΜΑΘΖΜΑ: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε

ΓΗΓΑΚΧΝ: ηακάηεο Πνξηειάλνο (αλάζεζε)
sportel@cc.uoi.gr

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
-Πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα/ Δηεξφηεηα θαη ηαπηφηεηα
-Νεσηεξηθφηεηα θαη κεηαλεσηεξηθφηεηα
-Βηνεζηθή θαη πνιηηηζκφο
-Θξεζθεπηηθφο δηαθνπιηνπξαιηζκφο θαη δηαζξεζθεηαθή εζηθή
-Ο κεηαθπζηθφο πνιηηηζκφο πξφηαζε παλαλζξψπηλεο
νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο
-Ζ «γιψζζα» ηεο θαζνιηθφηεηαο
-Γηαγελεαινγία ηεο θνπιηνχξαο θαη δηαθνπιηνπξαιηζκφο
-Μνλνπνιηηηζκηθφηεηα – Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη Μνληέια
δηαρείξηζεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο
-Γηαπνιηηηζκηθφηεηα – πγθξηηηζκφο θαη Πνιηηηζκηθφο
ζρεηηθηζκφο

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ064

ΘΓΗ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: ρνιηθή Ηζηνξία, Μνπζείν, Τιηθφο
Πνιηηηζκφο: Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο-Πξαθηηθή

Άζθεζε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Απνζηνιίδνπ
ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Απνζηνιίδνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Α. Μνπζεία (νξηζκφο, ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ).

Δ. Μνπζεηνπαηδαγσγηθφο ρεδηαζκφο θαη

Α) Ζ Γηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο
(Α1) Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο θαη Θεσξία ηεο Ηζηνξίαο:
- Ζ ζρέζε ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο κε ην παξειζφλ -Σα
ηζηνξηθά ηεθκήξηα
- Ζ αηηηνιφγεζε ζηελ ηζηνξία
- Ηζηνξηθέο
αθεγήζεηο,
νπηηθέο
γσλίεο,
„πνιππξηζκαηηθφηεηα‟ (Α2) Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο θαη
Ηζηνξία Ηζηνξηνγξαθίαο:
- Ζ „Νέα Ηζηνξία‟ ζηελ Ηζηνξηνγξαθία θαη ηε ρνιηθή
Ηζηνξία (Α3) Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο θαη Γλσζηηθή
Φπρνινγία: -Θεσξίεο Μάζεζεο, Κνηλσληθφο
Κνλζηξνπθηηβηζκφο

παξνπζίαζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζε

Β) Ζ Ηζηνξία θαη ε Γηδαζθαιία ηεο ζην ρνιείν

κνπζεία.

ρψξνη θαη “ηφπνη” πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: Πξνγξάκκαηα

- Ζ έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηνπο
καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
- Ηζηνξηθή ζθέςε, ηζηνξηθή ζπλείδεζε, ηζηνξηθή θνπιηνχξα
- Ο ξφινο ηεο ηζηνξηθήο θνπιηνχξαο ζηελ ηζηνξηθή
κάζεζε, ε ηζηνξία ζην δεκφζην ρψξν

Σνπηθήο Ηζηνξίαο

Γ) Γηδαθηηθέο Πξαθηηθέο

Β. Σππνινγία αληηθεηκέλσλ: ηα αληηθείκελα ζην ρψξν
θαη ην ρξφλν.
Γ. Πνξίζκαηα κνπζεηνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο ζε πεξηβάιινλ
ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ - Σα πιενλεθηήκαηα
ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηζηνξηθή
εθπαίδεπζε.
. Σχπνη Μνπζείσλ, νη ζεκαζίεο ησλ
αληηθεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ.

Σ. Πεξηβάιινληα ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο εθηφο
ζρνιείνπ θαη κνπζείνπ: ηζηνξηθφ ηνπίν, αξραηνινγηθνί

Ε. Μνπζεία θαη πγθξφηεζε Δζληθήο Σαπηφηεηαο, Μνπζεία,
Υψξνη Πνιηηηζκηθήο Αλαθνξάο θαη Ηζηνξηθή πλείδεζε.
ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ139

-ηξαηεγηθέο θαη κέζα γηα κηα ειθπζηηθή θαη
ζπγρξφλσο „δηεξεπλεηηθή‟ ζρνιηθή ηζηνξία

Γ) Ζ ρνιηθή Ηζηνξία θαη ν ξφινο ηεο Πνιηηείαο
ΔΞΑΜΖΝΟ Ε΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.:ΓΔΔ143

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Απνζηνιίδνπ Διέλε Λέθηνξαο , Σει: 26510-05691, E-mail: elaposto@cc.uoi.gr
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα
ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γαβξηιάθεο

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή ηεο ΓεσγξαθίαοΠξαθηηθή Άζθεζε
ΓΗΓΑΚΧΝ: Κψζηαο Γαβξηιάθεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο.

7. Μνληέια θαη κέζνδνη εθαξκνγήο.

1. Οξηζκφο θαη αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο
Γεσγξαθίαο.
2. ρέζεηο κε ζπλαθείο επηζηήκεο.
3. Σν πιαίζην ησλ πξνβιεκαηηζκψλ.
4. Σα ζηνηρεία ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο
ζθνπηκφηεηαο.
5. Σν πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γεσγξαθίαο
6. Ζ κεζνδνινγία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.
7. Σν γεσγξαθηθφ ππφβαζξν.
8. Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο γεσγξαθηθήο ζθέςεο.

ΔΞΑΜΖΝΟ Β΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ065

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ -ΟΜΑΓΑ: Τ ΚΧΓ.: ΓΔΤ055

2. Οηθνινγηθή ζεψξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
3. Αλζξψπηλε θνηλσλία θαη πεξηβάιινλ.
4. Ζ νηθνινγηθή θξίζε.
5. Πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε.
6. Οξηνζέηεζε θαη ζχλζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Γαβξηιάθεο Κσλζηαληίλνο . Δπίθ. θαζεγεηήο Σει: 26510-05709 E-mail:cgav@cc.uoi.gr
.
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016- 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία ΗΗ

ΜΑΘΖΜΑ: Φπρνπαηδαγσγηθέο Παξεκβάζεηο
ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα
ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Παλαγηψηα Γεκεηξνπνχινπ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Παλαγηψηα Γεκεηξνπνχινπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

-Αναςκόπθςθ ςφγχρονων κεωριϊν μάκθςθσ και
διδαςκαλίασ
-φνκετεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ
-Νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ και μοντζλα
-Μνθμονικζσ διαδικαςίεσ και πρακτικι εφαρμογι
-Η δθμιουργία αποτελεςματικϊν δεξιοτιτων
μελζτθσ
-Μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ
-Αυτορρφκμιςθ και μάκθςθ
-Κίνθτρα και προςανατολιςμόσ ςτόχων ςτθ μάκθςθ
-Ο ρόλοσ των «ακαδθμαϊκϊν ςυναιςκθμάτων» ςτθ
μάκθςθ
-Μάκθςθ και αξιολόγθςθ ςτθ ςχολικι τάξθ
-Μζκοδοι ζρευνασ και ςτακμιςμζνεσ δοκιμαςίεσ
ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι

-Η ζννοια των ψυχοεκπαιδευτικϊν προγραμμάτων παρζμβαςθσ
ςτο ςχολείο
– Μοντζλα παροχισ ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν και επίπεδα
πρόλθψθσ
-Δομι και ςχεδιαςμόσ ψυχοεκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων και
προγραμμάτων
-Δραςτθριότθτεσ ψυχοςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ των
μακθτϊν
-Διαχείριςθ κεμάτων επικοινωνίασ ςτθ ςχολικι τάξθ – Η ζννοια
του «εκφοβιςμοφ»
-υνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:ΓΑ-ΟΜΑΓΑ:Δ- ΚΧΓ.:ΓΔΔ604

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ807

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Παλαγηψηα Γεκεηξνπνχινπ

Λέθηνξαο, Σει: 26510, E-mail : pdimitro@cc.uoi.gr.@uoi.gr
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017
ΜΑΘΖΜΑ: Mεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο II

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αλαζηάζηνο Eκβαισηήο

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017
ΜΑΘΖΜΑ:

Πνηνηηθέο Μέζνδνη Έξεπλαο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αλαζηάζηνο Eκβαισηή

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Θεσξία & Δπηζηήκε.
2. Δπηζηεκνληθή Έξεπλα | Κξηηήξηα Δπηζηεκνληθψλ Πξνζεγγίζεσλ.
3. Δξεπλεηηθέο ηξαηεγηθέο.
4. Δθπφλεζε Δξεπλεηηθνχ ρεδίνπ.
5. Αλαγλψξηζε Δξεπλεηηθνχ Πξνβιήκαηνο.
6. Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο.
7. Αλαδήηεζε, αλάθηεζε, νξγάλσζε, αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ.
8. Πξνζδηνξηζκφο θαη δηαηχπσζε εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ/σλ.
9. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα/Τπνζέζεηο Δξγαζίαο.
10. Εεηήκαηα δενληνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.
11. Πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο.
12. Μεηξήζεηο & Γηαρείξηζε Δξεπλεηηθψλ Γεδνκέλσλ [πνζνηηθέο
πξνζεγγίζεηο].
13. Δλέξγεηεο δηαζθάιηζεο εγθπξφηεηαο & αμηνπηζηίαο.
14. Κσδηθνπνίεζε, θσδηθνγξάθεζε, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ.
15. Δηζαγσγή ζηε ρξήζε εθαξκνγψλ επεμεξγαζίαο & αλάιπζεο
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ SPSS/PSPP.
16. Πνηνηηθέο Πξνζεγγίζεηο.
17. πλέληεπμε.
18. Παξαηήξεζε.
19. Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ.
20. Δηζαγσγή ζηε ρξήζε εθαξκνγψλ επεμεξγαζίαο & αλάιπζεο
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ Atlas.ti/NVivo [πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο].
21. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ.
22. πδήηεζε/εξκελεία απνηειεζκάησλ.
23. Σερληθέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ.
24. Τπνβνιή, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ.

1. Δπηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο.
2. Δθπφλεζε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ πνηνηηθήο
πξνζέγγηζεο.
3. Πνζνηηθή, Πνηνηηθή & Μεηθηή Μεζνδνινγία.
4. Ζ ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή ηερληθή.
5. Ζ παξαηήξεζε σο εξεπλεηηθή ηερληθή.
6. Ζ έξεπλα δξάζεο.
7. Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ.
8. Βηνγξαθηθή Πξνζέγγηζε.
9. Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία.
10. Σερληθέο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.
11. Δγθπξφηεηα & αμηνπηζηία ζηελ πνηνηηθή
έξεπλα.
12. Δθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ζηελ επεμεξγαζία
θαη αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.
13. Τινπνίεζε εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ πνηνηηθήο
κεζνδνινγίαο.

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε θαη αλάξηεζε ζην
ecourse.uoi.gr ηεζζάξσλ (4) ππνρξεσηηθώλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ,
νη νπνίεο είλαη θαη πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο.

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε εθπόλεζε θαη
αλάξηεζε ζην ecourse.uoi.gr πέληε (5) ππνρξεσηηθώλ
εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, νη νπνίεο είλαη θαη πξνϋπόζεζε γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο.

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ061

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ056

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Δκβαισηήο Αλαζηάζηνο Αλ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05687, E-mail:aemvalot@uoi.gr

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Η

ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γεψξγηνο Kαςάιεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Γεψξγηνο Kαςάιεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Νενειιεληθήο
Γιψζζαο.

1. Αληηθείκελν ηεο Γισζζνινγίαο

2. Σν θζνγγηθφ ζχζηεκα - Πάζε θζφγγσλ - Ο
λενειιεληθφο ηφλνο.

2. Νεφηεξε Γισζζνινγία - πγρξνλία θαη Γηαρξνλία
ζηε Γιψζζα
3. Γισζζηθή Δπηθνηλσλία

3. Σν ιεμηιφγην ηεο Νέαο Διιεληθήο.

4. Γιψζζα - Λφγνο - Οκηιία

4. χλζεζε ηνπ Νενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ.

5. Γισζζηθφ εκείν

5. Παξαγσγή ηνπ Νενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ.

6. πληαγκαηηθέο θαη Παξαδεηγκαηηθέο ρέζεηο

6. Εεηήκαηα
γιψζζαο.

7. χγρξνλεο Γισζζηθέο ρέζεηο

νξζνγξαθίαο

ηεο

Νενειιεληθήο

8. Δίδε Γξακκαηηθήο

7. ρήκαηα Λφγνπ.

9. εκαζηνινγία

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ016

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ080

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Καςάιεο Γεψξγηνο Καζεγεηήο, Σει: 26510-05690, E-mail:gkapsali@cc.uoi.gr
81
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Αμηνιφγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε

ΜΑΘΖΜΑ: ρνιηθή Παηδαγσγηθή II

ΓΗΓΑΚΧΝ: Xαξάιακπνο Kσλζηαληίλνπ

ΓΗΓΑΚΧΝ: Xαξάιακπνο Kσλζηαληίλνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δλλνηνινγηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
(αμηνιφγεζε,
βαζκνιφγεζε,
εμεηάζεηο,
βαζκφο, επίδνζε…)
2. Σν παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο ζε
ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη
γεληθά ηε ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα

Eηζαγσγηθέο αθεηεξίεο

3. Σα ζηάδηα αμηνιφγεζεο θαη ε πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή

4. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ν ξφινο ηεο
εξψηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
5. Οη ηερληθέο αμηνιφγεζεο (γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο
εμεηάζεηο, ηεζη…) ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ηνπο
εθαξκνγή
6. Σα κέζα έθθξαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
αμηνιφγεζεο (βαζκνί, ιεθηηθνί ραξαθηεξηζκνί,
πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε…) απφ κηα παηδαγσγηθή θαη
πξαθηηθή ζθνπηά

Eλφηεηα πξψηε
- Tν ζρνιείν σο θνηλσληθφο θαη παηδαγσγηθφο ζεζκφο.
- H απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ (νη θνηλσληθέο θαη
παηδαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ)
Eλφηεηα δεχηεξε
Tν ζρνιείν σο γξαθεηνθξαηηθφο νξγαληζκφο θαη νη
επηπηψζεηο ηνπ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ
(νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ απφ κηα ζθνπηά
δενληνινγηθή θαη πξαθηηθή)
Eλφηεηα ηξίηε
O ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο
παηδαγσγηθέο ζέζεηο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ
θαη ηελ θνηλσληθή θαη ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.

7. Πξαθηηθή άζθεζε ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή

8. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
(αλαδξνκή - ιεηηνπξγία -αληαπφθξηζε)
ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ013

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ022

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Κσλζηαληίλνπ Υαξάιακπνο .Καζεγεηήο, Σει: 26510-05693, E-mail:chkonsta@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Φπζηθήο

ΜΑΘΖΜΑ:

ΓΗΓΑΚΧΝ: Kσλζηαληίλνο Kψηζεο

Δξγαζηεξηαθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ
ηεο Φπζηθήο
ΓΗΓΑΚΧΝ: Kσλζηαληίλνο Kψηζεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δηζαγσγή
2. Ση είλαη θίλεζε θαη έλλνηεο ηεο
3. Νφκνη θίλεζεο ηνπ Νεχησλα
4. Οξκή
5. Δλέξγεηα. ρέζε έξγνπ - ελέξγεηαο
6. Αηνκηθή θχζε ηεο χιεο
7. Μνξθέο ηεο χιεο
8. Πίεζε θαη άλσζε ζηα ξεπζηά
9. Θεξκνθξαζία, ζεξκφηεηα, δηαζηνιή
10.Γηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο
11.Αιιαγή θαηάζηαζεο ηεο χιεο

1. Ο ξφινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή
2. Έλλνηεο ηεο Φπζηθήο θαη νη κνλάδεο ηνπο
3. Γηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο
4. Γηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο
5. Γηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ζεξκνθξαζίαο θαη ζεξκφηεηαο
6. Ζ θχζε ηνπ αέξα
7. ηαηηθφο Ζιεθηξηζκφο - Ζιεθηξηθφ ξεχκα
8. Ζιεθηξηζκφο - Μαγλεηηζκφο, δχν φςεηο ηνπ ηδίνπ λνκίζκαηνο

9. Σν Φσο είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία
10. Τπάξρεη θαη αφξαηε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία
11. Ραδηελέξγεηα θαη ε επίδξαζε ηεο ζηνλ άλζξσπν

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα.

ΔΞΑΜΖΝΟ Β΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ056

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα.

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: ΔΡΓ- ΚΧΓ.: ΓΔΔ197

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Κψηζεο Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο. Σει: 26510-05785, E-mail:kkotsis@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Γεληθή Φπρνινγία ΗΗ

ΜΑΘΖΜΑ:

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νθία

Λενληνπνχινπ

Φπρνινγία ηεο εθεβείαο: Φπρηθή
πγεία θαη αλζεθηηθφηεηα

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νθία Λενληνπνχινπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

A. Παηδηά θαη έθεβνη απφ ηελ ζθνπηά ηεο Κιηληθήο
Φπρνινγίαο
1. Παζνινγηθή θαη θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά Οξηζκνί.
Σα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ
δηαρξνληθά 2. Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ
πζηήκαηα ηαμηλφκεζεο. Αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ
δηαηαξαρψλ. Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

1. Δηζαγσγή ζηελ ςπρνινγία ηεο εθεβείαο: Μνληέια
αιιαγψλ
2. Βηνζσκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ εθεβεία.
Φπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαηά ηελ εθεβεία
3. Ο έθεβνο θαη ε νηθνγέλεηα
4. Οη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο.
Ζ θξίζε ηεο εθεβείαο: Ζ αιιειεπίδξαζε εθήβσλ θαη
γνλέσλ
5. ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαηά ηελ εθεβεία
6. Ο ξφινο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο
7. Δθπαίδεπζε θαη εθεβεία
8. Δθπαηδεπηηθέο κεηαβαηηθέο πεξίνδνη
9. Φπρηθή πγεία θαη ςπρηθή αζζέλεηα
10. Ζ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο
11. Αλζεθηηθφηεηα

B. Παηδηά θαη έθεβνη απφ ηελ ζθνπηά ηεο
Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο
3. ηάζεηο
4. Ζ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ
5. Ζ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν Ζ ζπζηεκηθή
πξνζέγγηζε. ρέζεηο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο
6. Δηζαγσγή ζηελ επηθνηλσλία
7. Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

Οξηζκνί θαη πιαίζηα. Ζ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο κέζα ζην
ρξφλν. Έξεπλα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε παηδηά. Δξεπλεηηθά
επξήκαηα. Ζ ζθπξειάηεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ πξάμε.
Παξεκβάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ120

ΔΞΑΜΖΝΟ Σ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ502

Γ. Θέκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Λενληνπνχινπ νθία Δπ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05899, E-mail:sleon@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΓΗΓΑΚΧΝ: Μαπξίδεο Γεκήηξεο

ΜΑΘΖΜΑ: ηαηηζηηθή κε έκθαζε
ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο(Γ.Π.)
ΓΗΓΑΚΧΝ: Μαπξίδεο Γεκήηξεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Σν κάζεκα θαιχπηεη έλα ζχλνιν εηζαγσγηθψλ βαζηθψλ
ελλνηψλ ζην αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο
αξηζκεηηθήο αλάιπζεο.
θνπφο ηνπ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε
δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.

Σν κάζεκα απηφ πξαγκαηεχεηαη πξνρσξεκέλα ζέκαηα
ζηαηηζηηθήο δίλνληαο έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηηο
θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη εηδηθά ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο. Θα παξνπζηαζηνχλ ηξφπνη ζρεδηαζκνχ
κειεηψλ,
ζηαηηζηηθά
κνληέια
γηα
ζχλζεζε
πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο κειέηεο, ζηαηηζηηθά
κνληέια
γηα
ηελ
αλάιπζε
δεδνκέλσλ
απφ
εξσηεκαηνιφγηα θαζψο θαη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηνπο
ζηνλ ππνινγηζηή. Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο
ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ζεσξείηαη
ρξήζηκε.

ΜΑΘΖΜΑ: Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά (Γ.Π.)

Αμηνιφγεζε: Τπνρξεσηηθή γξαπηή εξγαζία.

Πεξηερφκελα καζήκαηνο: Δηζαγσγή ζηηο πηζαλφηεηεο θαη ηελ
ζηαηηζηηθή,
δηαζηήκαηα
κειεηψλ,

εηζαγσγή

ζηε

εκπηζηνζχλεο,
κεγέζε

ζηαηηζηηθή
έιεγρνη

ζπζρέηηζεο,

«ζπκπεξαζκαηνινγία»,

ππνζέζεσλ,

κεηά-αλάιπζε,

ζρεδηαζκφο
παξαγνληηθή

αλάιπζε.
ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ107

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ108

ΣΖΛ. 26510-05604, Email:dmavridi@cc.uoi.gr
ΣΖΛ. 26510-05604, Email:dmavridi@cc.uoi.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ:Γεκήηξεο Μαπξίδεο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
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ΜΑΘΖΜΑ: Δθπαηδεπηηθά

πξνγξακκαηηζηηθά
πεξηβάιινληα

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλαζηάζηνο Mηθξφπνπινο

ΜΑΘΖΜΑ: Παηδαγσγηθή

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ I

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλαζηάζηνο Mηθξφπνπινο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
πνπ
βαζίδνληαη
ζε
πξνγξακκαηηζηηθά
πεξηβάιινληα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Παξνπζηάδνληαη ζέκαηα αιγνξηζκηθήο ζθέςεο θαη αλαπαξάζηαζεο
αιγνξίζκσλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε ειεχζεξα πεξηβάιινληα
πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ηα TurtleArt, EasyLogo, Scratch, BYOB,
Star-Logo
TNG,
Alice,
Kodu.
Οη
δξαζηεξηφηεηεο
πξνγξακκαηίδνληαη ζην αληηθεηκελνζηξαθέο πεξηβάιινλ BYOB.

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε
ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ. Απνηειεί
ζπλέρεηα θαη εθαξκνγή ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην
ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε».

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ
κέξνο.
Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πινπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ «Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνγψλ
Δηθνληθήο
Πξαγκαηηθφηεηαο
ζηελ
Δθπαίδεπζε»
(http://earthlab.uoi.gr).
Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πεγέο θαη εξγαζίεο δηαηίζεληαη απφ ην
ζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ (ecourse. uoi.gr).
Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα
δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη πεξηζζόηεξεο από δύν θνξέο.

Οη θχξηεο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο είλαη ηα εξγαιεία δπλακηθήο κνληεινπνίεζεο
θαη πξνζνκνηψζεσλ, νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, ζεκαζηνινγηθήο
νξγάλσζεο, θαη ηα εξκελεπηηθά εξγαιεία.

Οη θνηηεηέο αλαπηχζζνπλ ζελάξηα κε ππνινγηζηή ζε
ζέκαηα απφ δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα κε εξγαιεία
ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο, ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ,
θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κέξνο.
Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πινπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην
πιεξνθνξηθήο
ηνπ
«Δξγαζηεξίνπ
Δθαξκνγψλ
Δηθνληθήο
Πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε» (http://earthlab.uoi.gr).

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πεγέο θαη εξγαζίεο δηαηίζεληαη απφ ην ζχζηεκα
αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

(ecourse.uoi.gr).
Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα
δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη πεξηζζόηεξεο από δύν θνξέο.

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα.

ην κάζεκα πξνβιέπνληαη εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα.

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ601

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ306

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μηθξφπνπινο Αλαζηάζηνο Καζεγεηήο. Σει: 26510-05697, E-mail:amikrop@uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η

ΜΑΘΖΜΑ: Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία-Αλάπηπμε ηνπ Παηδηνχ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πινπζία Mηζαειίδε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Πινπζία Mηζαειίδε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

•

Ηζηνξηθή αλαδξνκή

Μεζνδνινγηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα ζηελ
αλαπηπμηαθή έξεπλα

•

•

Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο

•

Πξψηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πξνζθφιιεζε

•

Θεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο

• Σν παηρλίδη θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ

•

Βηνινγηθέο βάζεηο ηεο αλάπηπμεο

•

Αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ

•

Αηζζεηεξηαθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο

•

Οη θηιίεο ησλ παηδηψλ

•

Γλσζηηθή αλάπηπμε

•

Κνηλσληθή λφεζε - Θεσξία ηνπ λνπ

•

Αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο

•

Ζζηθή αλάπηπμε

•

Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε

•

Δπηζεηηθφηεηα, πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά/αιηξνπτζκφο

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα θιεζνχλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκαδηθέο αζθήζεηο εκβάζπλζεο
ζε ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζεσξία. Δίλαη
ζθφπηκν νη θνηηεηέο λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην
κάζεκα: Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Η.

ΔΞΑΜΖΝΟ Β΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ007

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ303

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μηζαειίδε Πινπζία Αλ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05662, E-mail:pmisaili@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο

ΜΑΘΖΜΑ: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο - Γπζιεμία

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Mνξθίδε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Διέλε Mνξθίδε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

- Σαμηλφκεζε γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ: Δγγελείο θαη
Δπίθηεηεο
-Αλάπηπμε θαη Γηαηαξαρέο ζηε θσλνινγία, ηε
ζχληαμε , ηε ζεκαζηνινγία, ηελ πξαγκαηνινγία ηεο
γιψζζαο.
-Δηδηθέο Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο : Θέκαηα νξνινγίαο,
ζπρλφηεηα, αηηηνινγία, ραξαθηεξηζηηθά, Γηάγλσζε
θαη Αληηκεηψπηζε.
-Γηαηαξαρέο Γεμηνηήησλ Γξαπηνχ Λφγνπ
-Γπζιεμία θαη Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή
-χλδξνκα θαη γισζζηθέο δηαηαξαρέο
- Δξγαιεία θαη ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία
δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο γισζζηθψλ
δηαηαξαρψλ

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζε ζέκαηα καζεζηαθψλ
δπζθνιηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ404

Πεξηερφκελν
Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο: γεληθεπκέλε
καζεζηαθή δπζθνιία, εηδηθή καζεζηαθή
δπζθνιία, εηδηθή εμειηθηηθή δπζιεμία

•

•

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αίηηα

•

Έγθαηξε αλίρλεπζε θαη παξέκβαζε

•

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο

•

Σξφπνη αληηκεηψπηζεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ701

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μνξθίδε Διέλε. Δπ. Καζεγήηξηα. Σει: 26510-05888, E-mail:emorfidi@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Μεζνδνινγία

ΜΑΘΖΜΑ: Παηδαγσγηθή

ηεο Παηδαγσγηθήο

πκβνπιεπηηθή

Έξεπλαο Η
ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλδξέαο Mπξνχδνο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Aλδξέαο Mπξνχδνο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο

Η. Δηζαγσγή ζηε ζπκβνπιεπηηθή
1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε: Οη δηαθνξεηηθνί
νξηζκνί ηεο ζπκβνπιεπηηθήο

2. Δίδε έξεπλαο
3. ηξαηεγηθέο έξεπλαο
4. ηάδηα επηζηεκνληθήο έξεπλαο
5. Δληνπηζκφο, επηινγή, νξηνζέηεζε θαη
δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο
6. ρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
7. Δπηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
8. Μέζα θαη ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
9. Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ
10.Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
11.πγγξαθή ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο
12.Αμηνιφγεζε κηαο έξεπλαο

2. Οη πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο ξίδεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο

3. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
4. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζρνιηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
ζην ζχγρξνλν θφζκν
ΗΗ. Θεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο
1. Θεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο: πνηθηιία θαη ζχγθιηζε
2. Φπρνδπλακηθέο ζεσξίεο
3. Γλσζηηθνζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο
4. Αλζξσπηζηηθέο ζεσξίεο
ΗΗΗ. Θεσξία θαη εθαξκνγέο ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ζπκβνπιεπηηθήο

1. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ εκπλεπζηή ηεο
πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, Carl R. Rogers
2. Σν ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο

3. Ζ
εθαξκνγή
ηεο
πξνζσπνθεληξηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιείν
ΗV. Ο ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
1. Βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
2. Γπλαηφηεηεο
αλάιεςεο
ζπκβνπιεπηηθψλ
ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
3. Πεξηνρέο ζπκβνπιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

4. Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιείν
5. Οη δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ ζπκβνχινπ -εθπαηδεπηηθνχ
ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ006

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ012

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Μπξνχδνο Αλδξέαο ,Καζεγεηήο.Σει: 26510-05695, E-mail:abrouzos@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Κνηλσληνινγία

ΜΑΘΖΜΑ: Eθπαίδεπζε

ηεο Δθπαίδεπζεο Η

θαη MME (Κνηλσληνινγία)

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νπδάλλα Μαξία Νηθνιάνπ

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: νπδάλλα Μαξία Νηθνιάνπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Ζ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο
ηεο Δθπαίδεπζεο
2. Βαζηθέο ζρνιέο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο
• Λεηηνπξγηζκφο
• Θεσξίεο άκεζεο αλαπαξαγσγήο θαη άιιεο
καξμηζηηθέο ζεσξίεο
• Ζ “Νέα Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο”
3. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο
4. Θεζκνί θαη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο
5. Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο
• Κνηλσληθέο ηάμεηο - θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θνηλσληθή αλαπαξαγσγή θαη ζρνιείν
• Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. ρνιηθή
επίδνζε θαη θνηλσληθή πξνέιεπζε
• Ζ ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ - Παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε (ζρνιηθή επηηπρία θαη
απνηπρία)
• Οη έξεπλεο ησλ J. Coleman θαη Chr. Jencks. Οη εξκελείεο
ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο ζην ζρνιείν (B. Bernstein, A.
Jensen, T. Parsons, P. Bourdieu, Isambert-Jamati)
• Διιεληθή εθπαίδεπζε θαη αληζφηεηα. Σα ηδηαίηεξα
γλσξίζκαηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
6. Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή
• Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο
πνιηηηθήο θνπιηνχξαο
• Ο ξφινο ηεο πνιηηηθήο ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο
ΔΞΑΜΖΝΟ Β΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ003

1. ΜΜΔ θαη Κνηλσλία, Δπηδξάζεηο θαη Λεηηνπξγίεο ησλ ΜΜΔ
•

Έλλνηα, ραξαθηεξηζηηθά θαη ιφγνο ησλ ΜΜΔ

• Σν πιαίζην γέλλεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ ΜΜΔ

Πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζρέζε ΜΜΔ θαη θνηλσλίαο
2. ΜΜΔ θαη Δθπαίδεπζε
• Δγγξάκκαηνη πνιηηηζκνί - Σχπνο θαη Δθπαίδεπζε
• Δθπαίδεπζε θαη ΜΜΔ ζηελ πξψηκε λεσηεξηθφηεηα
•

Ζ έιεπζε ηεο ηειεφξαζεο θαη νη επηδξάζεηο ηεο
• Παηδί θαη ηειεφξαζε: εξεπλεηηθέο θαη
επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο
3. ΜΜΔ θαη ρνιείν
• Σα ΜΜΔ σο δηακνξθσηηθνί πνιηηηζκηθνί
παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο δσήο
• Μέζα επηθνηλσλίαο ζηε λέα ρηιηεηία
• Ζ ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα ΜΜΔ
• Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε
•

ΔΞΑΜΖΝΟ Σ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ202

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Νηθνιάνπ νπδάλα-Μαξία Δπ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05875, E-mail:snikola@cc.uoi.gr
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Γισζζηθή έθθξαζε ζηελ
Παηδαγσγηθή ηνπ Θεάηξνπ

ΜΑΘΖΜΑ: Πξψηε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: καξάγδα Παπαδνπνχινπ

Γξαθή θαη Αλάγλσζε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: καξάγδα

Παπαδνπνχινπ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

- Θεσξεηηθά δεδνκέλα απφ ηε γιψζζα ηνπ ζεάηξνπ,
αξραία θαη ζχγρξνλε ειιεληθή
-Δίδε ζεάηξνπ θαη ε παηδαγσγηθή ηνπο αμία.
Θέαηξν ΜΠΟΑΛ. ΤΣΖΜΑ ΣΑΝΗΛΑΒΚΤ
-Σν ζέαηξν σο εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή-Θεαηξηθφ παηρλίδη θαη παηρλίδηα ξφισλ ζηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ζεάηξνπ
- Θεαηξηθή παξάζηαζε: Θεσξία θαη Πξάμε.
-πγγξαθή ζελαξίνπ γηα ζέαηξν
-Ζ δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο
κέζα
απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο. Παηρλίδηα
γλσξηκίαο,
απνθφξηηζεο, θαιιηέξγεηαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θηιίαο.
- Γιψζζα θαη κεηαγιψζζα, Ιδεοθύελλα θαη δεκηνπξγηθή
γξαθή ζε εξγαζηεξηαθή εξγαζία
-Γεκηνπξγηθή γξαθή γηα κνλφινγν ή ζεαηξηθφ δηάινγν,
ζηηρνπξγηθή ζην ζέαηξν, παξακχζη, δηήγεκα: άιια
θεηκεληθά είδε ζην ζέαηξν
-Παξαγσγή ζεαηξηθνχ ιφγνπ- εξγαζηήξη- έξεπλα, βησκαηηθφ
ζεκηλάξην

1. ηάδηα πξναλάγλσζεο
2. Σερληθέο δηδαζθαιίαο ζηελ πξψηε
αλάγλσζε 2.1 Μνληεζζνξηαλή κέζνδνο 2.2
Αιθαβεηηθή κέζνδνο
2.3 Αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο
2.4 Οιηθή κέζνδνο
Β. ηάδηα πξνγξαθήο
1. Ζ κε ζπλεηδεηή γξαθή
2. Σν παηρλίδη θαη ηα πξνγξαθηθά ζηάδηα
3. Εσγξαθηθή θαη γξαθή
Β. Αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ ζηελ πξψηε γξαθή θαη αλάγλσζε
Β. Γλσξηκία κε δηδαθηηθά πιηθά θαη θαηαζθεπέο
Β. Δπνπηηθά κέζα ζηελ ππεξεζία ηεο πξψηεο
γξαθήο θαη αλάγλσζεο
Β. Νέεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο γξαθήο θαη
αλάγλσζεο (Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην
θ.ά.)
Β. Ο ξφινο ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ ζηε
δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γηα ηελ Α΄ ηάμε.
Β. Ο ξφινο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξψηε γξαθή θαη
αλάγλσζε, ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηνπ είδνπο
Β. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παηδηθήο γιψζζαο, ηα ιάζε θαη ε
αλάιπζε ιφγνπ ζε αηνκηθή έξεπλα ηεο παηδηθήο γιψζζαο
γηα ηελ ειηθία απηή.

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:Γ - ΟΜΑΓΑ:Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ409

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:ΓΑ-ΟΜΑΓΑ:Τ-ΚΧΓ.: ΓΔΔ183
ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Παπαδνπνχινπ καξάγδα Αλ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05730, E-mail:smpapado@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Θέκαηα Θξεζθεηνπαηδαγσγηθήο

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή ησλ Θξεζθεπηηθψλ

ΓΗΓΑΚΧΝ: ηακάηεο Πνξηειάλνο

ΓΗΓΑΚΧΝ: ηακάηεο Πνξηειάλνο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

α) Ζ Γηαιεθηηθή κεηαμχ παηδείαο θαη

α) Αηηηνιφγεζε

ζξεζθείαο β) Θξεζθεία θαη

β) Υαξαθηήξαο - θνπφο

θνηλσληθνπνίεζε

γ) Πεξηερφκελν

γ) πλείδεζε θαη ειεπζεξία δ) Ζ ζρέζε

δ) Πξφγξακκα πνπδψλ Θξεζθεπηηθψλ

θηινζνθηθήο θαη παηδαγσγηθήο ζενινγίαο

– δηδαθηηθφ πιηθφ
ε) Γηαπνιηηηζκηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε

ε) Σν κνξθσηηθφ θαη παηδαγσγηθφ

ζη) ηάδηα ζξεζθεπηηθήο αλάπηπμεο

πεξηερφκελν ηεο ζξεζθείαο ζη) Ζ ζξεζθεία

δ) ρεδηαζκφο – δνκή – κεζνδνινγία

θαη ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ παηδηνχ
δ) Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ζρέζε
ηεο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή
ε) ρέζε παηδείαο κε κεηαθπζηθή θαη απνθάιπςε
ζ) Θέκαηα θξηηηθήο ζηε ζξεζθεπηηθφηεηα:
θαλαηηζκφο, αιινηξίσζε, ηππνιαηξία,
εθθνζκίθεπζε θ.ά.
ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ209

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ116

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Πνξηειάλνο ηακάηεο Δπίθ. θαζεγεηήο Σει: 26510-05871, Email:sportel@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή

ΜΑΘΖΜΑ: Eπηζηεκνινγία

ζηελ Δπηζηεκνινγία

ησλ Kνηλσληθψλ

Eπηζηεκψλ
ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Mαξία Πνπξλάξε

ΓΗΓΑΚΟΤΑ: Mαξία Πνπξλάξε

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Α. O ηξηκεξήο νξηζκφο ηεο γλψζεο

1. Αηνκηζκφο θαη Οιηζκφο

1. Πεπνίζεζε

2. πζηήκαηα θαη Λεηηνπξγίεο

2. Aιήζεηα

3. Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Σαπηφηεηα

3. Γηθαηνιφγεζε

4. Δμήγεζε θαη Καηαλφεζε
5. Γεδνκέλα θαη Αμίεο

Β. Θεσξίεο δηθαηνιφγεζεο

6. Οξζνινγηθφηεηα θαη ρεηηθηζκφο

1. Θεκέιην
2. πλνρή
3. Πιαίζην
4. Αληηπαξαδείγκαηα
Γ. Γηθαηνιφγεζε απφ εζσηεξηθή θαη απφ εμσηεξηθή
ζθνπηά
Γλψζε θαη θαηαλφεζε

ΔΞΑΜΖΝΟ Β΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ048

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ016

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Πνπξλάξε Μαξία Αλ. Καζεγήηξηα, Σει: 26510-05668, E-mail:mpurnari@cc.uoi.gr
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθέο Μέζνδνη ζηελ Δηδηθή

ΜΑΘΖΜΑ: Ννεηηθή Τζηέξεζε - Δπθπΐα

Παηδαγσγηθή
ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο νχιεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: πχξνο νχιεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1. Δλλνηνινγηθνί Πξνζδηνξηζκνί.

1. Ννεκνζχλε: Οξηζκφο, έλλνηα θαη κνληέια πξνζέγγηζεο.

2. ρεδηαζκφο Γηδαθηηθψλ Πξνγξακκάησλ.

2. Μέηξεζε
ηεο
λνεκνζχλεο:
κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί.

3. Σερληθέο Αλάιπζεο θαη Γηδαθηηθψλ ηφρσλ.
4. Αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

3. Ννεκνζχλε θαη κάζεζε.

5. Σα Γηδαθηηθά Μέζα θαη ην Τιηθφ.

5. Αηηηνινγία ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο.

6. Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα
παξνπζηάδνπλ λνεηηθή πζηέξεζε.

άηνκα

πνπ

πιενλεθηήκαηα,

4. Ζ έλλνηα ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο.
6. Υαξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε.
7. Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο επηξξνέο ζηελ αμηνιφγεζε
ηεο πςειήο λνεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο.

7. Γηδαθηηθέο ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο ζε άηνκα
κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε.

8. Σν πξνθίι ησλ αηφκσλ κε πςειή
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο.

8. Ννεκαηηθή Γιψζζα Γξαθή Braille: ελαιιαθηηθέο
Μνξθέο επηθνηλσλίαο κε ηα ΑΜΔΑ.

λνεηηθή

9. Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηαιέλησλ ηνπ θάζε καζεηή.

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη εηζεγήζεηο ζρεηηθέο
κε ηε γξαθή Braille (γξαθή καζεηψλ κε ηχθισζε) θαη
ηε λνεκαηηθή γιψζζα (γιψζζα καζεηψλ κε θψθσζε)
ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ- ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ135

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ013

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: νχιεο πχξνο Δπ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05664, E-mail:ssoulis@cc.uoi.gr
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ΜΑΘΖΜΑ: Γηδαθηηθή Mαζεκαηηθψλ θαη Πξαθηηθή
Άζθεζε

ΜΑΘΖΜΑ: Δηδηθά Θέκαηα Μαζεκαηηθψλ
ΓΗΓΑΚΧΝ: Κσλζηαληίλνο Σάηζεο

ΓΗΓΑΚΧΝ: Κσλζηαληίλνο Σάηζεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Σν κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη εηδηθά ζέκαηα ησλ

• Δπηζηεκνινγηθνί
&
Φπρνινγηθνί
Πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη
κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ

καζεκαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα

• Μνληέια Γηδαζθαιίαο Μαζεκαηηθψλ - Ρεαιηζηηθά
Μαζεκαηηθά

πξάμε γηα ηα καζεκαηηθά θαη εθαξκνγέο .

Δθπαίδεπζε, επίιπζε δπζθνιηψλ ζηε δηδαθηηθή

• Γλσζηνινγηθή & Γηδαθηηθή αλάιπζε ησλ
ηνηρεησδψλ Μαζεκαηηθψλ
• Πξαθηηθή άζθεζε

ΔΞΑΜΖΝΟ Σ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ018

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ803

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Σάηζεο Κσλζηαληίλνο Δπ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05870, E-mail:ktatsis@uoi.gr
95
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016 - 2017

ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ζεψξεζε

ΜΑΘΖΜΑ:

ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ

ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Φχθαξεο
ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Φχθαξεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
Σν βαζηθφ δηαξζξσηηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
θηλείηαη ζηηο αθφινπζεο αλαθνξέο: Δλλνηνινγηθέο
νξηνζεηήζεηο ηεο Γηδαθηηθήο, χγρξνλα ΡεχκαηαΘεσξίεο θαη Μνληέια Γηδαθηηθήο, ηφρνη θαη
Πεξηερφκελν ηεο Γηδαθηηθήο θαη ε έθθαλζή ηνπο
ζηε Γηδαθηηθή πξάμε, Ζ Γηδαθηηθή πξάμε σο
πξνζέγγηζε θαη σο δηαδηθαζία, Ζ αλζξψπηλε θαη ε
θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Γηδαθηηθήο πξάμεο,
Γηδαθηηθά θξηηήξηα κεηαηξνπήο ηεο Γλψζεο ζε
δηδαθηηθφ αληηθείκελν, Ζ δηάζηαζε ηεο ηνραζηηθνΚξηηηθήο ζεψξεζεο ηεο Γηδαθηηθήο πξάμεο, Ο
ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο
ηνραζηηθν-Κξηηηθήο Γηδαθηηθήο.

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Γ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ014

Σν βαζηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζπλνςίδεηαη ζηα
αθφινπζα ζεκεία: Οξηζκφο ησλ πξαθηηθψλ
αζθήζεσλ ηνπ Οιηγνζέζηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ,
Βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ησλ
Πνιπζέζησλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία
θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε. Οη ηξεηο άμνλεο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο
(Δθπαηδεπηηθή,
Κνηλσληθή,
Οηθνλνκηθή),
Γηδαθηηθή
δπλακηθή
θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ
Γεκνηηθψλ
ρνιείσλ,
Γηδαθηηθή αλάιπζε ησλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ
ζπκβάιινπλ
ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο
δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.
ην
πιαίζην,
επίζεο,
ηνπ
καζήκαηνο
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο
ησλ κε ηελ ηερληθή ηεο Μηθξνδηδαζθαιίαο θαη
άιισλ
κεζνδνινγηθψλ
πξνζεγγίζεσλ
ζηε
δηδαζθαιία.

ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ:Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ804

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Φχθαξεο Ησάλλεο Δπ. Καζεγεηήο, Σει: 26510-05710, E-mail:ifykaris@cc.uoi.gr
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ
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ΜΑΘΖΜΑ: Οξγάλσζε ηνπ Διιεληθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο Η

ΜΑΘΖΜΑ: Θέκαηα Δπηζηεκψλ
Αηκφζθαηξαο θαη Γηαζηήκαηνο (ΓΔΠ Φπζηθνχ)

ΓΗΓΑΚΧΝ: Θσκάο Μπάθαο (ΠΣΝ, αλάζεζε)

ΓΗΓΑΚΧΝ: Αξηζηείδεο Μπαξηδψθαο (Φπζηθφ, αλάζεζε)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

1.Δλλνηνινγηθέο
απνζαθελίζεηο.
Βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ
ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
πληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε
ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
2.Γνκή θαη δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο (α) ζην εζληθφ (θεληξηθφ) επίπεδν, (β) ζην
πεξηθεξεηαθφ - ηνπηθφ επίπεδν (θαηά πεξηθέξεηα, λνκφ,
επαξρία θαη δήκν) θαη (γ) ζην ζρνιηθφ επίπεδν
δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο.
3.Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.
4.Οη νξγαλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ
ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
5.Σν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο
εθπαίδεπζεο.
6.Οξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά
βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηχπν ζρνιείνπ: βαζηθφο
θνξκφο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα γεληθή θαη
δεπηεξνβάζκηα ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε).
ΔΞΑΜΖΝΟ Β΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Τ - ΚΧΓ.: ΓΔΤ063

E-mail: thbakas@cc.uoi.gr

Θέκαηα Δπηζηεκψλ
Γηαζηήκαηνο

χληνκε ηζηνξία ηεο Αζηξνλνκίαο. Βαζηθά
φξγαλα
θαη
κέζνδνη
αζηξνλνκηθήο
παξαηήξεζεο. Σν ειηαθφ ζχζηεκα: ήιηνο,
γε, ζειήλε, πιαλήηεο, θνκήηεο, αζηεξνεηδείο.
Ο Γαιαμίαο καο θαη άιινη γαιαμίεο.

Δμέιημε ησλ αζηέξσλ.

ΔΞΑΜΖΝΟ η΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΓΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ603

E-mail: abartzok@uoi.gr
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θαη

Ζ
Αηκφζθαηξα.
Καηξφο
θαη
Κιίκα.
Θεξκνθξαζία. Αηκνζθαηξηθή πίεζε. Άλεκνο.
Τεηφο. Δμάηκηζε. Νέθσζε. Ζιηνθάλεηα.
Τγξαζία. Ζιηαθή αθηηλνβνιία. ηνηρεία
αλάιπζεο θαη πξφγλσζεο ηνπ θαηξνχ.

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖ
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
ΔΞΑΜΖΝΟΤ

Αηκφζθαηξαο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2016-2017
ΜΑΘΖΜΑ: Δηζαγσγή ζηηο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ
ΓΗΓΑΚΧΝ: Ησάλλεο Βξέιιεο

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
Σο μάκθμα ςυνίςταται από κεωρθτικό και
εργαςτθριακό μζροσ. Αποτελεί μια ειςαγωγι ςτθ
χριςθ του υπολογιςτι ωσ γνωςτικοφ εργαλείου
που υποςτθρίηει τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. Ο
γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ
των φοιτθτϊν με λογιςμικά που επιτρζπουν τθν
χριςθ του υπολογιςτι ωσ γνωςτικοφ εργαλείου
που υποςτθρίηει τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. τα
πλαίςια του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
αποκτιςουν το υπόβακρο που απαιτείται για τθ
δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςεναρίων διδαςκαλίασ
με ΣΠΕ, ανεξαρτιτωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.

ΔΞΑΜΖΝΟ Γ΄ - ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΔΑ - ΟΜΑΓΑ: Δ - ΚΧΓ.: ΓΔΔ190

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ: Βξέιιεο Ησάλλεο , Δ.ΓΗ.Π
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Σει: 26510-05746, E-mail:ivrellis@uoi.gr
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ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Πηςσιακή Επγαζία
Γεληθά
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7νπ θαη 8νπ Δμακήλνπ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνύλ λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία ζε αληηθείκελα πνπ
πξνζθέξνληαη από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ΠΣΓΔ.
2. Ζ πηπρηαθή εξγαζία δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ εθπόλεζή ηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη αληηζηνηρεί ζε δπν
εμακεληαία καζήκαηα ησλ ηξηώλ (3) δηδαθηηθώλ κνλάδσλ (3 Υ 2 = 6) θαη πέληε (5) πηζησηηθώλ κνλάδσλ (2 Υ 5 = 10 ECTS) ην θαζέλα. Ζ
πηπρηαθή εξγαζία δειώλεηαη ειεθηξνληθά ζε δύν (2) εμάκελα (ρεηκεξηλό θαη εαξηλό αληίζηνηρα) θαηά ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθώλ
δειώζεσλ ηνπ 7νπ εμακήλνπ. Ζ θαηαρώξηζε ηεο βαζκνινγίαο γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ θαη γηα ηα δύν εμάκελα.
3. Όζνη θνηηεηέο επηιέμνπλ λα κελ εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία ζπκπιεξώλνπλ ηηο δηδαθηηθέο θαη ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο κε δύν
καζήκαηα επηινγήο (ΔΑ ή ΓΑ).
4. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη κε δήισζε ηνπ θνηηεηή πξνο ηνλ ίδηνλ, όηη ν θνηηεηήο πνπ ζα νινθιεξώζεη ηελ πηπρηαθή
εξγαζία ππό ηελ επίβιεςή ηνπ ζα αθήλεη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα από ηηο δπν θαηεγνξίεο (ΔΑ ή ΓΑ) από ην 7 ν θαη 8ν εμάκελν θαη όρη
άιιεο θαηεγνξίαο, (ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΤ Βι. ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα Σκήκαηνο)
5. Γηαδηθαζία
1. Ζ πηπρηαθή εξγαζία εθπνλείηαη αηνκηθώο θαη επηβιέπεηαη από έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.
2. Ζ επηινγή κέινπο ΓΔΠ γηα ζπλεξγαζία γίλεηαη θαηά θαλόλα ζην εαξηλό εμάκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από ηελ
εθπόλεζή ηεο. Σελ πξώηε εβδνκάδα κεηά ην Πάζρα (θαη όρη λωξίηεξα), νη θνηηεηέο πξνζεγγίδνπλ ην κέινο ΓΔΠ κε ην νπνίν
επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ έρνληαο πξνεγνπκέλσο εηνηκάζεη πξόηαζε γηα ζεκαηηθή πεξηνρή εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (ε
νπνία ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην πεδίν δηδαζθαιίαο ή/θαη εξεπλεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ κέινπο ΓΔΠ πνπ πξνζεγγίδνπλ).
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3. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη κεηά από ζπλελλόεζε θνηηεηή – κέινπο ΓΔΠ.
4. Δθόζνλ ζπκθσλεζεί ε ζπλεξγαζία θνηηεηή – κέινπο ΓΔΠ, ν θνηηεηήο ππνρξεσηηθά ζπκπιεξώλεη ην έληππν εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο όπνπ θαίλεηαη ην ζέκα, θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ην κέινο ΓΔΠ θαη ηνλ θνηηεηή. Σν έληππν εθπόλεζεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο είλαη αλαξηεκέλν θαη δηαζέζηκν γηα εθηύπωζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΣΓΔ θαη δειώλεηαη από ην θνηηεηή κε ηελ
έλαξμε ηνπ δ εμακήλνπ( ρεηκεξηλό) ζηε δήιωζε καζεκάηωλ, (ΓΑ ή ΔΑ.)
5. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από ηελ έλαξμε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ νινθιεξώζεθε, ν θνηηεηήο
ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα ππνβάιεη εθ λένπ ην έληππν εθπόλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο εθόζνλ επηζπκεί λα ζπλερίζεη. ε πεξίπησζε
αιιαγήο επηβιέπνληα ην έληππν ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί θαη από ηα δύν κέιε ΓΔΠ.
Αμηνιόγεζε
1. Ζ πηπρηαθή εξγαζία παξαδίδεηαη γηα αμηνιόγεζε ζηνλ επηβιέπνληα ζε δύν αληίηππα (εθ ησλ νπνίσλ ην ελα ζε ςεθηαθή κνξθή).
2. Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο παξαδίδνληαη κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ θαζε αθαδεκαηθνπ έηνπο. Δξγαζίεο πνπ πεξαηώλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ επηεκβξίνπ, παξαδίδνληαη ην αξγόηεξν εσο ηηο 15 επηεκβξίνπ.
3. Ζ εξγαζία βαζκνινγείηαη κε 0 έσο 10 άξηζηα (κε βάζε ην 5).
Οδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηωλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ
Ζ πηπρηαθή εξγαζία είλαη επηζηεκνληθό θείκελν. πληζηά κηα απηνηειή επηζηεκνληθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ελνο
δεηήκαηνο, ζηεξίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη αμηνπνηεί ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απνθηεζήθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδσλ.
1. Έθηαζε θαη δηάξζξσζε πηπρηαθήο εξγαζίαο:
Ζ πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα εθηείλεηαη ζε εύξνο 40 (ην ειάρηζην) έσο 70 (ην κέγηζην) δαθηπινγξαθεκέλσλ ζειίδσλ,
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ, αιιά όρη ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο).
ηελ πεξίιεςε ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη ζηόρνη θαη ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο.
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2. Πεξηερόκελα πηπρηαθήο εξγαζίαο
Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά ηα αθόινπζα:









ειηδα ηηηινπ
Πεξηιεςε ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά (έθηαζεο 250 – 300 ιέμεσλ)
Πίλαθα πεξηερνκέλσλ, Καηάινγν πηλάθσλ θαη ζρεκάησλ
Δηζαγσγή
Κπξίσο κεξνο εξγαζηαο
πκπεξάζκαηα
Βηβιηνγξαθηα
Παξαξηήκαηα

Πην αλαιπηηθά, ζηελ εισαγωγή πεξηγξάθεηαη ε γεληθή θύζε ηνπ ζέκαηνο θαη νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο,
πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνπλ. ζην κσρίως μέρος ηεο εξγαζίαο (ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε δύν
ή πεξηζζόηεξα θεθάιαηα) επηρεηξεηηαη ε ζεσξεηηθή ή εκπεξηθή επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο (ζηελ πεξίπησζε ησλ εκπεηξηθώλ εξγαζηώλ, ην
κέξνο απηό δηαθξίλεηαη ζε: Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε, Μέζνδν, Απνηειέζκαηα) . ζηα σσμπεράσματα γηλεηαη ζπδεηεζε/ζρνιηαζκόο
θαη εξκελεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. ηα ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκν είλαη λα επηρεηξνπληαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξεηαίξσ κειέηε ζεκάησλ
πνπ απνηεινύλ θπζηθή ζπλέρεηα απησλ πνπ κειεηεζεθαλ ε ζεκαησλ πνπ δελ κειεηήζεθαλ επαξθσο.
3. Σερληθέο νδεγίεο γηα ηελ κνξθνπνίεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο
 Σν κεγεζνο ησλ ραξαθηεξσλ ηνπ θεηκελνπ ζα πξεπεη λα εηλαη 12 pt, ε γξακκαηνζεηξα Times New Roman ε Arial Greek θαη ην δηαζηηρν
1.5.
 Οη παξαγξαθνη ζα πξεπεη λα αξρηδνπλ κε εζνρε 0.75 cm.
 Σν θεηκελν λα εηλαη ζηνηρεκελν πιεξσο (αξηζηεξε θαη δεμηα ζηνηρηζε).
 Καζε θεθαιαην ζα πξεπεη λα αξρηδεη απν λεα ζειηδα. Οη ηηηινη ησλ θεθαιαησλ ζα πξεπεη λα ζηνηρηδνληαη ζην θεληξν ηνπ πιαηζηνπ θαη
λα γξαθνληαη κε θεθαιαηα εληνλα γξακκαηα κεγεζνπο 14 pt.
 Οη ηηηινη ησλ ππνθεθαιαησλ ζα πξεπεη νκνησο λα ζηνηρηδνληαη ζην θεληξν ηνπ πιαηζηνπ θαη λα δηαρσξηδνληαη κε δπν θελεο γξακκέο
απν ην θεηκελν πνπ πξνεγεηηαη θαη κηα απν ην θεηκελν πνπ επεηαη.
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 Οη ηηηινη ηξηηεο ηαμεο ζα πξεπεη λα αξρηδνπλ απν ην αξηζηεξν αθξν ηνπ πιαηζηνπ, λα δηαρσξηδνληαη κε κηα θελε γξακκε απν ην θεηκελν
πνπ πξνεγεηηαη θαη κε κηα απν ην θεηκελν πνπ επεηαη θαη λα ππνγξακκηδνληαη.
 Οη πηλαθεο ζα πξεπεη λα παξαηηζεληαη νζν ην δπλαηνλ πιεζηεζηεξα πξνο ηελ πξσηε αλαθνξα ηνπο ζην θεηκελν θαη λα δηαρσξηδνληαη
απν απην κε κηα θελε γξακκε. H αλαθνξα λα μεθηλα κε ηε ιεμε “Πηλαθαο” απν ην αξηζηεξν αθξν ηνπ πιαηζηνπ ηνπ πηλαθα θαη λα
αθνινπζεηηαη απν ηνλ αξηζκν θαη ηνλ ηηηιν ηνλ πηλαθα. Ζ αξηζκεζε ησλ πηλαθσλ ζα πξεπεη λα γηλεηαη θαηα θεθαιαην. Αλ ελαο πηλαθαο
μεπεξλα ζε κεθνο ηε κηα ζειηδα, νη ηηηινη ησλ ζηεισλ λα επαλαιακβαλνληαη ζηελ αξρε ηεο επνκελεο ζειηδαο.
 Οια ηα ζρεκαηα ε/θαη θσηνγξαθηεο ζα πξεπεη λα πεξηερνληαη ζην πιαηζην ησλ 16x24.7cm, λα ηνπνζεηνπληαη νζν ην δπλαηνλ
πιεζηεζηεξα ζηελ πξσηε αλαθνξα ηνπο ζην θεηκελν θαη λα δηαρσξηδνληαη απν απην κε κηα θελε γξακκε. Οη ππνηηηινη ηνπο ζα πξεπεη
λα ζηνηρηδνληαη πιεξσο ζην κεζν ηεο ζειηδαο θαη λα αξρηδνπλ κε ηε ιεμε “ρεκα” ε/θαη “Φσηνγξαθηα” θαη ηνλ αληηζηνηρν αξηζκν. Ζ
αξηζκεζε ησλ ζρεκαησλ ε/θαη ησλ θσηνγξαθησλ ζα πξεπεη λα γηλεηαη θαηα θεθαιαην. Ζ ζρεδηαζε ησλ ζρεκαησλ, ησλ δηαγξακκαησλ
θαη ησλ ραξησλ πξνηεηλεηαη λα γηλεηαη κε ηε βνεζεηα θαηαιιεινπ ινγηζκηθνπ.
Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη βηβιηνδεηεκέλε ζε ηεύρνο δηαζηάζεσλ Α4 (21x29.7 cm), εθηόο εάλ ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ
ζέκαηνο δελ ην επηηξέπεη. Σν εμώθπιιν ζα πξέπεη λα είλαη από ιεπθό ραξηόλη. Πξνηείλεηαη ε βηβιηνδέηεζε λα γίλεηαη κε ζεξκνθόιιεζε.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί από ην θνηηεηή θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ην αξρείν ζην ςεθηαθό απνζεηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο
.
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ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ
1ε επηεκβξίνπ
Α‟ Γεθαπελζήκεξν επηεκβξίνπ
Α‟ Γεθαπελζήκεξν Οθησβξίνπ
Β‟ Γεθαπελζήκεξν Ηαλνπαξίνπ
Α‟ Γεθαπελζήκεξν Φεβξνπαξίνπ
Α‟ Γεθαπελζήκεξν Ηνπλίνπ

Έλαξμε Αθαδεκατθνύ Έηνπο
Δπαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο πξνεγνύκελνπ έηνπο
Έλαξμε δηδαζθαιίαο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ
Δμεηάζεηο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ
Έλαξμε δηδαζθαιίαο εαξηλνύ εμακήλνπ
Δμεηάζεηο εαξηλνύ εμακήλνπ

Αξγίεο
28 Οθησβξίνπ

(Δζληθή Δνξηή)

17 Ννεκβξίνπ

(Δπέηεηνο Πνιπηερλείνπ)

24 Γεθεκβξίνπ - 7 Ηαλνπαξίνπ

(Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ)

30 Ηαλνπαξίνπ

(Σξηώλ Ηεξαξρώλ)

21 Φεβξνπαξίνπ

(Δπέηεηνο Απειεπζέξσζεο Ησαλλίλσλ)

25 Μαξηίνπ

(Δζληθή Δνξηή)

1ε Ματνπ

(Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά)

- Από ηελ Πέκπηε ηεο Σπξνθάγνπ κέρξη θαη ηελ Σξίηε κεηά ηελ Καζαξά Γεπηέξα (Γηαθνπέο Απόθξεσ)
- Από ηελ Μεγάιε Γεπηέξα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά (Γηαθνπέο Πάζρα)
- Σελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο
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