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ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
METAΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΕΑΤ 106
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ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

10

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Ειδικοφ υποβάκρου - Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων και
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων διδακτικισ επάρκειασ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι
http://ptde.uoi.gr/ptde_files/FEK_PMS_2014.pdf

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να:
προςδιορίηουν ιςτορικζσ περιόδουσ εξζλιξθσ του γραπτοφ λόγου, να τισ περιγράφουν, να
τισ χρθςιμοποιοφν, να μποροφν να τισ ςυνδυάηουν, να αναγνωρίηουν τθ ςυνζχεια
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.
Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ
βιβλιογραφίασ, εμπειρικισ ζρευνασ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. Προςαρμογι ςε
νζεσ καταςτάςεισ και ςφμφωνα με το γλωςςικό υπόβακρο μακθτϊν. Τποχρεωτικι
αυτόνομθ εργαςία ςε ςχζςθ με τισ πρακτικζσ αςκιςεισ ςτα ςχολεία. Ομαδικι εργαςία
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ι προςκετικισ εργαςίασ. Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον ςε
ςυνεργαςία με ξζνα πανεπιςτιμια Erasmus, πολιτιςτικοφσ φορείσ και κοινωνικοφσ φορείσ.
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν εργαςιϊν και
μεκοδολογικϊν εφαρμογϊν-εργαλείων για τθ ςχολικι τάξθ. Οι φοιτθτζσ πρζπει να
οικειοποιθκοφν πρακτικζσ και διδακτικζσ μεκόδουσ του γραπτοφ λόγου, ειδικζσ
ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ τθσ φφςθσ του γραπτοφ λόγου.
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ: Βαςικζσ ζννοιεσ.
o
o
o
o

Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του γραπτοφ λόγου ζναντι του προφορικοφ
Δομι και Οργάνωςθ του Γραπτοφ Λόγου: Ζθτιματα ορκογραφίασ
Γραπτόσ λόγοσ και διδακτικι πράξθ.
Γραπτόσ λόγοσ και κειμενικά είδθ.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία, βιωματικά και
διδακτικά παραδείγματα ςε πειραματικό
ςχεδιαςμό και εκτζλεςθ ςτο μάκθμα.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι φοιτθτζσ παραπζμπονται ςε ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ
με τα διδακτικά εγχειρίδια τoυ γραπτοφ λόγου και τθσ

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

διδαςκαλίασ του ωσ προσ τα Αναλυτικά προγράμματα
τθσ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ ςτθν Πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ προσ ενθμζρωςθ και περάτωςθ εργαςιϊν.
Δραστηριότητα

Παρακολοφκθςθυμμετοχι ςτο μάκθμα
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Πεδίου. Ανάλυςθ λόγου ι
μελζτθ περίπτωςθσ

60

Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ

10

Πρακτικι άςκθςθ
Εκπόνθςθ προαιρετικϊν
εργαςιϊν με εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ
Τποχρεωτικι εργαςία και
πρακτικι άςκθςθ

80

Δθμιουργικι παραγωγι
διδακτικοφ υλικοφ για το
γλωςςικό μάκθμα
Φροντιςτιριο Γλϊςςασ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
80

Προαπαιτοφμενα και
υποχρεωτικά (Υ)

20
Για φοιτθτζσ από το εξωτερικό ι
με αδυναμία κατάκτθςθσ
επάρκειασ ςτθν Ελλθνικι κατά
περίπτωςθ, προαιρετικά , 0.

250
φνολο Μακιματοσ
Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. Η αξιολόγθςθ εν
μζρει αποφαςίηεται ςε ςυνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ κατά
ζτοσ. υχνά δίνονται απαλλακτικζσ ι προςκετικζσ εργαςίεσ
για τουσ ενδιαφερομζνουσ κατά περίπτωςθ. Προτείνεται
ετεροαξιολόγθςθ και αυτοαξιολόγθςθ ςε μικρζσ εργαςίεσ
ςτο μάκθμα, κακϊσ αυτό ζχει βιωματικό εργαςτθριακό
φφοσ και γίνεται επίδειξθ τεχνικϊν ςτθ διάρκεια των
παραδόςεων με ςυμμετοχι των παρευριςκομζνων. Η
ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, θ ςωςτι χριςθ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ και το γνωςτικό επίπεδο επθρεάηουν τθν
αξιολόγθςθ
του
μακιματοσ
κακοριςτικά.
Η
παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι για τθ βακμολόγθςθ.
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