3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος πουδών
Στην ενότητα αυτή παρουςιάζονται τα ςυνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάςκονται ςτο
Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προςφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα
τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματοσ καθορίζει τη μορφή, το ςκοπό, τα μαθηςιακά αποτελέςματα
και το περιεχόμενο του μαθήματοσ και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίηςησ τησ διδακτικήσ και
μαθηςιακήσ διαδικαςίασ και τον τρόπο αξιολόγηςησ των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματοσ
αποτελεί τη βάςη πάνω ςτην οποία ο διδάςκων του μαθήματοσ αναπτύςςει τον τρόπο διδαςκαλίασ του
έτςι ώςτε ανεξαρτήτωσ του διδάςκοντοσ ή των διδαςκόντων να πληρούνται οι βαςικέσ προδιαγραφέσ
και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθηςιακών αποτελεςμάτων.. (δείτε και Παράρτημα Γ))
Το περίγραμμα κάθε μαθήματοσ περιλαμβάνει τισ πληροφορίεσ όπωσ ςτο ενδεικτικό έντυπο που
ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίςκονται αναρτημένα ςτον ιςτότοπο τησ ΑΔΙΠ):

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

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΤΔΕ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Α

Διδακτικι Φυςικϊν Επιςτθμϊν

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

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υποβάκρου

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

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

Ελλθνικι
ΝΑΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

10

(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:
1. Θα ζχουν αποκτιςει τισ βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τον επιςτθμονικό κλάδο τθσ
Διδακτικισ τθσ Φυςικισ. Σε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
2. Θα γνωρίηουν τθν ςθμαςία των Εναλλακτικϊν ιδεϊν των μακθτϊν ςτισ ζννοιεσ
τθσ Φυςικισ για παιδιά.
3. Θα αξιοποιοφν πρακτικά τθ ςθμαςία του πειράματοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ
Φυςικι
4. Να εφαρμόηουν το εποικοδομθτικό μοντζλο διδαςκαλίασ τθσ Φυςικισ
5. Να γνωρίηουν που κατευκφνεται θ ςφγχρονθ ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν

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 και ανάλυςθ, ςφνκεςθ δεδομζνων με τθ χριςθ απαραίτθτων εργαλείων
για τθ διεξαγωγι του μακιματοσ τθσ Φυςικισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο
Θα προαχκεί θ ελεφκερθ , δθμιουργικι και επαγωγικι ςκζψθ ςε ςυνδυαςμό με
μεκόδουσ ειδικισ διδακτικισ τθσ φυςικισ όπωσ θ μζκοδοσ project, θ ζρευνα
δράςθσ κ. ά.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ









Η φφςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και θ μάκθςθ ςτθ διδακτικι πράξθ.
Οι ςτρατθγικζσ μεκοδολογίασ διδακτικισ τθσ φυςικισ.
To εποικοδομθτικό μοντζλο μάκθςθσ.
Ο ρόλοσ του πειράματοσ ςτθν εννοιολογικι αλλαγι.
Η πειραματικι διδαςκαλία.
Οι προχπάρχουςεσ ιδζεσ των μακθτϊν για διάφορεσ ζννοιεσ τθσ Φυςικισ.
Παραδείγματα εποικοδομθτικισ διδακτικισ προςζγγιςθσ για μικρά παιδιά
και για μακθτζσ Ε και ΣΤ Δθμοτικοφ.
Σφγχρονεσ ζρευνεσ ςτθ διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν

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

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία
Χριςθ διαδικτφου για τθν παρουςίαςθ
παραδειγμάτων ςτθ Διδαςκαλία, εφαρμογζσ ςτθν
τάξθ, παραδείγματα με ομαδικι εργαςία
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ Βιβλιογραφίασ
Εκπόνθςθ μελζτθσ
Συγγραφι εργαςίασ
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
50
50
50
50

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ

250

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.

Γραπτι εργαςία και Δθμόςια Παρουςίαςθ

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 Διμθτρα Σπυροποφλου - Κατςάνθ: Διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ςτισ φυςικζσ
επιςτιμεσ.
Θεωρίεσ μάκθςθσ, αναλυτικά προγράμματα και πρότυπα/μοντζλα διδαςκαλίασ, διδακτικι
αξιοποίθςθ του πειράματοσ
Τυπωκιτω, 2008.
 Παναγιϊτθσ Β. Κόκκοτασ, Διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν, Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ
διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν: Η εποικοδομθτικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
μάκθςθσ,
Εκδόςεισ Γρθγόρθ, 2008
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
 International Journal of Science Education
 International Journal of Science and Mathematics Education
 Journal of Research in Science Teaching
 Research in Science Education
 Research in Science & Technological Education
 Science & Education
 Science Education

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

Πλαίζιο Προζόνηων ηοσ Εσρωπαϊκού Χώροσ ηης Ανώηαηης Εκπαίδεσζης
1. Το Πλαίζιο Προζόνηων ηοσ Δσρωπαϊκού Χώροσ Ανώηαηης Δκπαίδεσζης (ΔΧΑΔ)
Τν Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ ΔΧΑΔ, έρεη σο ζηφρνπο:
 ηελ ελίζρπζε ηεο διαθάνειας ηεο κάζεζεο θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο πνπ απνλέκνληαη ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δπξσπατθφ Χψξν
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
 ηελ ακνηβαία καηανόηζη θαη εμπιζηοζύνη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν,
 ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο αναγνώριζης πεξηφδσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θάζε
ρψξαο, θαη
 ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο κινηηικόηηηας ησλ θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ κε ζθνπφ ηε
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ηελ εξγαζία.
Τν Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ ΔΧΑΔ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πνηθηιφηεηα ησλ εζληθψλ
ζπζηεκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ζχγθξηζή ηνπο
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Με ηελ έλλνηα απηή, ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Χψξνπ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, φπσο άιισζηε θαη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (EQF),
απνηεινχλ έλαλ νδεγφ γηα ηα αληίζηνηρα εζληθά πιαίζηα, δειαδή έλα Μέηα-Πιαίζην.
Τν Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ ΔΧΑΔ βαζίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζε ηξεηο θχθινπο θαη
ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ πνπ απνλέκνληαη ζε θάζε θχθιν κε βάζε θνηλέο αξρέο,
θξηηήξηα θαη πεξηγξαθηθνχο δείθηεο. Οη αξρέο, ηα θξηηήξηα θαη νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο είλαη θνηλά
ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Χψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη αλαπηχρζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή
θαη ηε ζπλεξγαζία εθπξνζψπσλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ
θνξέσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Οη δείθηεο απηνί είλαη δηεζλψο γλσζηνί σο Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο
ηνπ Γνπβιίλνπ (Dublin Descriptors).
Οη Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο ηνπ Γνπβιίλνπ (Πίλαθαο Α.1) είλαη, θαη’ αλάγθε, αξθεηά γεληθνί ψζηε
λα γίλεηαη ζεβαζηή ε απηνλνκία ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νξγάλσζε ηεο
κάζεζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαη λα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ππαξθηέο
δηαθνξέο
 κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, θαη
 ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Χψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Η ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
(εζληθψλ αξρψλ, ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θνηηεηψλ, επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ,
εθπξνζψπσλ αγνξάο εξγαζίαο θ.α.) απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή
εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ ηνπ ΔΧΑΔ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Χψξνπ
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
2. Το Πλαίζιο Προζόνηων ηοσ ΔΧΑΔ και ηο Δσρωπαϊκό Πλαίζιο Προζόνηων Γιά Βίοσ
Μάθηζης
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ ΔΧΑΔ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην
ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα, είλαη ζπκβαηφ κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο (Πίλαθαο Α.2) πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε χζηεξα
απφ Σχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(Απξίιηνο 2008).
Η ζεκαληηθφηεξε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά είλαη φηη ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο πεξηιακβάλεη θνηλέο αξρέο θαη θξηηήξηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπνπδψλ, ηεο κάζεζεο
θαη ησλ πξνζφλησλ ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο, ελψ απηφ ηνπ ΔΧΑΔ πεξηνξίδεηαη ζηα

πξνζφληα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ θχθισλ ζπνπδψλ ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο. Η κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ
ΔΧΑΔ αληηζηνηρεί ζηα επίπεδα 6, 7 θαη 8 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ ΔΧΑΔ θαη ην Δπξσπατθφ
Πιαίζην Πξνζφλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο δεν ρσθμίζοσν δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη θαη θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Οδεγία 36/2005 ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη αθνξά κφλν ηα θξάηε-κέιε ηεο.

Πίνακασ Α.1 Περιγραφή των κφκλων ςπουδών του Ευρωπαϊκοφ Χώρου Ανώτατησ Εκπαίδευςησ

Κφκλοι
πουδών
Προςόντα 1ου
Κφκλου
Προπτυχιακζσ
Σπουδζσ

Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Προςόντα του πρώτου κφκλου ςπουδϊν αναγνωρίηονται ςε
φοιτθτζσ οι οποίοι:
 Ζχουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και κατανόθςθ κεμάτων ςε
κάποιο γνωςτικό πεδίο, θ οποία βαςίηεται ςτθ γενικι
δευτεροβάκμια εκπαίδευςι τουσ και, ενϊ υποςτθρίηεται από
επιςτθμονικά εγχειρίδια προχωρθμζνου επιπζδου,
περιλαμβάνει και απόψεισ που προκφπτουν από ςφγχρονεσ
εξελίξεισ ςτθν αιχμι του γνωςτικοφ τουσ πεδίου.
 Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ
που απζκτθςαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματικι
προςζγγιςθ τθσ εργαςίασ ι του επαγγζλματόσ τουσ και
διακζτουν ικανότθτεσ που κατά κανόνα αποδεικνφονται με
τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ επιχειρθμάτων και τθν επίλυςθ
προβλθμάτων ςτο πλαίςιο του γνωςτικοφ τουσ πεδίου.
 Ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν
ςυναφι ςτοιχεία (κατά κανόνα εντόσ του γνωςτικοφ τουσ
πεδίου) για να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν
προβλθματιςμό ςε ςυναφι κοινωνικά, επιςτθμονικά ι θκικά
ηθτιματα.
 Είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ,
προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε ειδικευμζνο όςο και ςε μθεξειδικευμζνο κοινό.
 Ζχουν αναπτφξει εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων,
που τουσ χρειάηονται για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω
ςπουδζσ με μεγάλο βακμό αυτονομίασ.

Πιςτωτικζσ
Μονάδεσ
(ΕCTS)
Κατά κανόνα
240-300
Πιςτωτικζσ
Μονάδεσ

Προςόντα 2ου Προςόντα του δεφτερου κφκλου ςπουδϊν αναγνωρίηονται ςε
Κφκλου
φοιτθτζσ οι οποίοι:
Μεταπτυχιακζσ  Ζχουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και κατανόθςθ που βαςίηεται
Σπουδζσ
και εκτείνεται και/ι ενιςχφει όςα ςχετίηονται με τον πρϊτο
κφκλο ςπουδϊν, και, ςυγχρόνωσ, τουσ παρζχει τθ βάςθ ι τθν
ευκαιρία για πρωτοτυπία ςτθν ανάπτυξθ και/ι ςτθν
εφαρμογι ιδεϊν, ςυχνά ςτο πλαίςιο ερευνθτικισ
δραςτθριότθτασ.
 Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και κατανόθςι
τουσ, και τισ ικανότθτζσ τουσ για επίλυςθ προβλθμάτων ςε
εφαρμογζσ και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςε ζνα νζο ι
άγνωςτο περιβάλλον, εντόσ ευρφτερου (ι διεπιςτθμονικοφ)
πλαιςίου, ςυναφοφσ προσ το γνωςτικό τουσ πεδίο.
 Ζχουν τθν ικανότθτα να ςυνδυάηουν γνϊςεισ και να
χειρίηονται πολφπλοκα κζματα, κακϊσ επίςθσ να
διατυπϊνουν κρίςεισ, ζςτω και με ελλιπι ι περιοριςμζνθ
πλθροφόρθςθ, οι οποίεσ όμωσ περιλαμβάνουν
προβλθματιςμό επί κοινωνικϊν και θκικϊν ευκυνϊν, που
ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και των κρίςεων
τουσ.
 Είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν με ςαφινεια και κακαρότθτα
τα ςυμπεράςματά τουσ αλλά και τθ γνϊςθ και το ςκεπτικό
ςτο οποίο αυτά βαςίηονται και λογικζσ παραδοχζσ ςτα οποία
ςτθρίηονται, τόςο ςε εξειδικευμζνο όςο και ςε μθ
εξειδικευμζνο κοινό.
 Διακζτουν τισ απαραίτθτεσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ που τουσ
επιτρζπουν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ με τρόπο ςε
μεγάλο βακμό αυτοδφναμο ι και αυτόνομο.

Συνικωσ 90120
πιςτωτικζσ
μονάδεσ, με
60 κατ’
ελάχιςτον
μονάδεσ ςτο
επίπεδο του
δεφτερου
κφκλου.

Σπουδζσ
3ου
Κφκλου
Σπουδζσ που
οδθγοφν ςε
Διδακτορικό

Προςόντα του τρίτου κφκλου ςπουδϊν αναγνωρίηονται ςε
φοιτθτζσ οι οποίοι:
 Ζχουν αποδεδειγμζνα ςυςτθματικι κατανόθςθ ενόσ
γνωςτικοφ πεδίου και πλιρθ επάρκεια των δεξιοτιτων και
μεκόδων ζρευνασ που ςυνδζονται με το ςυγκεκριμζνο πεδίο.
 Ζχουν αποδείξει τθν ικανότθτα να ςυλλαμβάνουν, να
ςχεδιάηουν, να υλοποιοφν και να προςαρμόηουν μία
ουςιαςτικι ερευνθτικι διαδικαςία με ακαδθμαϊκι
ακεραιότθτα.
 Ζχουν πραγματοποιιςει κάποια ςυμβολι με πρωτότυπθ
ζρευνα που διευρφνει τα όρια τθσ γνϊςθσ, αναπτφςςοντασ
κάποιο ςθμαντικό όγκο εργαςίασ, μζροσ τθσ οποίασ αξίηει να
δθμοςιευκεί κατόπιν κρίςθσ ςε εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο.
 Ζχουν ικανότθτεσ για κριτικι ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και
ςφνκεςθ νζων και πολφπλοκων ιδεϊν.
 Είναι ςε κζςθ να ςυνδιαλζγονται με τουσ ομότεχνοφσ τουσ,
τθν ευρφτερθ επιςτθμονικι κοινότθτα και με τθν κοινωνία
γενικότερα ςε κζματα των επιςτθμονικϊν τουσ πεδίων.
 Μπορεί να αναμζνεται ότι είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλουν, ςε
ακαδθμαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, ςτθν προαγωγι
τθσ τεχνολογικισ, κοινωνικισ ι πολιτιςτικισ προόδου τθσ
κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ.

Δεν ζχει
προςδιοριςτεί

Πίνακασ Α.2 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων
Διά Βίου Μάθηςησ
Γνώςεισ
Διακζτει προχωρθμζνεσ
γνϊςεισ ςε ζνα πεδίο εργαςίασ
ι ςπουδισ, οι οποίεσ
ςυνεπάγονται κριτικι
κατανόθςθ κεωριϊν και
αρχϊν.

Δεξιότητεσ
Επίπεδο 6 (1οσ κφκλοσ ςπουδϊν)
Κατζχει προχωρθμζνεσ
δεξιότθτεσ και ζχει τθ
δυνατότθτα να αποδείξει τθν
απαιτοφμενθ δεξιοτεχνία και
καινοτομία για τθν επίλυςθ
ςφνκετων και απρόβλεπτων
προβλθμάτων ςε
εξειδικευμζνο πεδίο εργαςίασ
ι ςπουδισ

Επίπεδο 7 (2οσ κφκλοσ ςπουδϊν)
Διακζτει πολφ εξειδικευμζνεσ
Κατζχει εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ, μερικζσ από τισ
δεξιότθτεσ επίλυςθσ
οποίεσ είναι γνϊςεισ αιχμισ ςε προβλθμάτων, οι οποίεσ
ζνα πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ απαιτοφνται ςτθν ζρευνα ι/και
και που αποτελοφν τθ βάςθ για ςτθν καινοτομία προκειμζνου
πρωτότυπθ ςκζψθ. Διακζτει
να αναπτυχκοφν νζεσ γνϊςεισ
κριτικι επίγνωςθ των
και διαδικαςίεσ και να
ηθτθμάτων γνϊςθσ ςε ζνα
ενςωματωκοφν γνϊςεισ από
πεδίο και ςτθ διαςφνδεςι του
διαφορετικά πεδία.
με διαφορετικά πεδία.

Διακζτει γνϊςεισ ςτα πλζον
προχωρθμζνα όρια ενόσ
πεδίου εργαςίασ ι ςπουδισ
και ςτθ διαςφνδεςι του με
άλλα πεδία.

Επίπεδο 8 (3οσ κφκλοσ ςπουδϊν)
Κατζχει πλζον προχωρθμζνεσ
και εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ
και τεχνικζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ςφνκεςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ,
που απαιτοφνται για τθν
επίλυςθ κρίςιμων
προβλθμάτων ςτθν ζρευνα
ι/και τθν καινοτομία και για τθ
διεφρυνςθ και τον
επαναπροςδιοριςμό των
υφιςτάμενων γνϊςεων ι τθσ
υφιςτάμενθσ επαγγελματικισ
πρακτικισ.

Ικανότητεσ
Μπορεί να διαχειρίηεται
ςφνκετεσ τεχνικζσ ι
επαγγελματικζσ
δραςτθριότθτεσ ι ςχζδια
εργαςίασ, με ανάλθψθ
ευκφνθσ για τθ λιψθ
αποφάςεων ςε απρόβλεπτα
περιβάλλοντα εργαςίασ ι
ςπουδισ. Αναλαμβάνει τθν
ευκφνθ για τθ διαχείριςθ τθσ
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ
ατόμων και ομάδων.
Μπορεί να διαχειρίηεται και
μεταςχθματίηει περιβάλλοντα
εργαςίασ ι ςπουδισ που είναι
ςφνκετα, απρόβλεπτα και
απαιτοφν νζεσ ςτρατθγικζσ
προςεγγίςεισ. Αναλαμβάνει τθν
ευκφνθ για τθ ςυνειςφορά ςτισ
επαγγελματικζσ γνϊςεισ και
πρακτικζσ ι/και για τθν
αξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ
απόδοςθσ ομάδων.
Επιδεικνφει ουςιαςτικό κφροσ,
καινοτομία, αυτονομία,
επιςτθμονικι και
επαγγελματικι ακεραιότθτα
και ςτακερι προςιλωςθ ςτθ
διαμόρφωςθ νζων ιδεϊν ι
διαδικαςιϊν ςτθν πρωτοπορία
πλαιςίων εργαςίασ ι ςπουδισ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ζρευνασ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

Περιληπηικός Οδηγός Σσγγραθής Μαθηζιακών Αποηελεζμάηων
Σφμφωνα με τθν αρικμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/Βϋ/13-8-2007) Υπουργικι Απόφαςθ
«Μακθςιακά αποτελζςματα είναι το ςφνολο των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων που οι
φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν, να καταλαβαίνουν ι να είναι ςε κζςθ να κάνουν
μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, μακράσ ι
βραχείασ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα κακορίηονται εκάςτοτε επακριβϊσ από τουσ οικείουσ
διδάςκοντεσ ι υπεφκυνουσ για κάκε επιμζρουσ αυτοτελζσ εκπαιδευτικό ςυςτατικό ςτοιχείο και
δραςτθριότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν και περιγράφονται αναλυτικά ςτον Ενθμερωτικό
Οδθγό Σπουδϊν κάκε Α.Ε.Ι. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 2 και 3 τθσ παροφςασ
απόφαςθσ».
Τα μακθςιακά αποτελζςματα (Μ.Α.) είναι μετριςιμα και δθλϊνουν τι αναμζνεται ότι είναι ο
φοιτθτισ ικανόσ να κάνει, όταν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ ζνα μάκθμα ι μια ενότθτα μακιματοσ ι
και ζνα ολόκλθρο πρόγραμμα ςπουδϊν, κατά περίπτωςθ. Αυτι θ μετριςιμθ ικανότθτα του
φοιτθτι διαφοροποιεί τα Μ.Α. από τουσ ςχετικά απροςδιόριςτουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ κάκε
μακιματοσ που χρθςιμοποιοφνταν προθγουμζνωσ ςτθν περιγραφι κάκε μακιματοσ.
Κατά τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν κάκε μάκθμα ζχει ςυνικωσ 4-7 Μ.Α. Σφμφωνα
με τθν ταξινόμθςθ του Bloom (1984) για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τα Μ.Α. μπορεί να
καταταγοφν ςε ζξι κατθγορίεσ (γνϊςθ, κατανόθςθ, εφαρμογι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ και
αξιολόγθςθ).
Τα Μ.Α. βοθκοφν τουσ διδάςκοντεσ να μεταδϊςουν ςτουσ φοιτθτζσ τουσ τι αναμζνουν από
αυτοφσ. Επίςθσ, κακίςταται ςαφζσ ποιεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ υπολογίηει ο
φοιτθτισ να αποκτιςει με τθν ολοκλιρωςθ ενόσ εξαμθνιαίου μακιματοσ ι μιασ διάλεξθσ για μια
κεματικι ενότθτα του μακιματοσ. Συγχρόνωσ, βοθκά τουσ διδάςκοντεσ να ςχεδιάςουν πιο
αποτελεςματικά το εκπαιδευτικό τουσ υλικό, όπωσ τουσ βοθκά να επιλζξουν τθν κατάλλθλθ
ςτρατθγικι διδαςκαλίασ (διαλζξεισ, φροντιςτιρια, ςεμινάρια, ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ,
αςκιςεισ πράξθσ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, κοκ.). Τζλοσ βοθκά τουσ διδάςκοντεσ να
ςυνεννοθκοφν μεταξφ τουσ για το ςχεδιαςμό οριςμζνων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων
προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα.
Τα μακθςιακά αποτελζςματα παρζχουν διαφάνεια ςτα ςυςτιματα και ςτουσ τίτλουσ τθσ
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Συςχετίηονται με το επίπεδο ςπουδϊν, το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ,
τθ διδαςκαλία, τθ μάκθςθ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ.
Όταν τα μακιματα ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν εκφράηονται ςε μακθςιακά αποτελζςματα
είναι πολφ πιο εφκολο να γίνουν ακριβείσ κρίςεισ διότι υπάρχει μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτθ
διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν. Ζτςι, τα μακθςιακά αποτελζςματα βελτιϊνουν τθ
διαφάνεια των προςόντων και κακιςτοφν τθν κρίςθ κατά τθν ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ
ευκολότερθ και ακριβζςτερθ.
Ζνα ςθμαντικό ςθμείο των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων είναι ο ςχεδιαςμόσ των κατάλλθλων
μορφϊν αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν, προκειμζνου να διαπιςτωκεί από τουσ διδάςκοντεσ και το
ίδρυμα ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα ζχουν επιτευχκεί. Ειδικότερα, για κάκε μακθςιακό
αποτζλεςμα που ςχεδιάηεται και δθμοςιοποιείται είναι απαραίτθτο να ςχεδιάηονται και να
δθμοςιοποιοφνται και τα κριτιρια αξιολόγθςισ του.

Κατά τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν κάκε μάκθμα ζχει ςυνικωσ 4-7 Μ.Α. Σφμφωνα
με τθν ταξινόμθςθ του Bloom (1984) για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τα Μ.Α. μπορεί να
καταταγοφν ςε ζξι κατθγορίεσ (γνϊςθ, κατανόθςθ, εφαρμογι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ και
αξιολόγθςθ).
Σαξινόμηςη Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων κατά Bloom
Επίπεδο
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Αποτζλεςμα
γνώςη:
ανάκλθςθ δεδομζνων ι πλθροφορίασ
κατανόηςη:
ερμθνεία προβλθμάτων, διλωςθ ενόσ
προβλιματοσ με διαφορετικζσ λζξεισ
εφαρμογή:
χριςθ μιασ ζννοιασ ςε νζα πλαίςια
ανάλυςη:
διάκριςθ ςε ςυςτατικά μζρθ και
κατανόθςθ τθσ οργανωτικισ τουσ δομισ
ςφνθεςη:
καταςκευι νζασ δομισ από διαφορετικά
ςτοιχεία
αξιολόγηςη:
διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων

Ενδεικτικά ρήματα που
χρηςιμοποιοφνται για τη ςυγγραφή
Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων
περιγράφω, ςυνδυάηω, προςδιορίηω,
αναγνωρίηω, επιλζγω, δθλϊνω, κλπ.
διακρίνω, εξθγϊ, εκτιμϊ, γενικεφω,
ςυμπεραίνω, κλπ.
προςκζτω, υπολογίηω, αλλάηω,
ταξινομϊ, ανακαλφπτω, εξετάηω,
παράγω, κλπ.
ςυνδυάηω, ςχεδιάηω, αναπτφςςω,
διαφοροποιϊ, υποδιαιρϊ, κλπ.
δθμιουργϊ, ςυνκζτω, εξθγϊ,
οργανϊνω, προτείνω,
ανακαταςκευάηω, αναδιοργανϊνω,
ανακεωρϊ, κλπ.
ςυγκρίνω, ςυμπεραίνω, αξιολογϊ,
ορίηω, κρίνω, μετρϊ, υποςτθρίηω, κλπ.

Σθμειϊνεται ότι πολλοί διδάςκοντεσ ζχουν ιδθ ςυμπτφξει τα 6 παραπάνω επίπεδα ςε 3
κατθγορίεσ:
1.- τθ γνώςη
2.- το ςυνδυαςμό τθσ κατανόθςθσ και τθσ εφαρμογισ (δεξιότητα)
3.- τθν επίλυςθ προβλθμάτων, μεταφζροντασ τθν υπάρχουςα γνϊςθ και τισ αποκτθκείςεσ
δεξιότθτεσ ςε νζεσ καταςτάςεισ (ικανότητα)
Η διαφοροποίηςη των μαθηςιακών αποτελεςμάτων ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
βοθκά ςτθ ςαφι δόμθςθ περιγραφικϊν δεικτϊν και ςτθν ευκολότερθ κατθγοριοποίθςθ των
επιπζδων προςόντων.
Με τον ον όρο «γνώςεισ» νοείται το αποτζλεςμα τθσ αφομοίωςθσ πλθροφοριϊν μζςω τθσ
μάκθςθσ. Οι γνϊςεισ είναι το ςϊμα κετικϊν ςτοιχείων, αρχϊν, κεωριϊν και πρακτικϊν που
ςχετίηεται με ζνα πεδίο ςπουδισ ι εργαςίασ. Οι γνϊςεισ χαρακτθρίηονται ωσ θεωρητικζσ ή/ και
αντικειμενικζσ.
Με τον όρο «δεξιότητεσ» νοείται θ ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων και αξιοποίθςθσ
τεχνογνωςίασ για τθν εκπλιρωςθ εργαςιϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Οι δεξιότθτεσ
περιγράφονται ωσ νοθτικζσ (χριςθ λογικισ, διαιςκθτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ) και
πρακτικζσ (αφοροφν τθ χειρωνακτικι επιδεξιότθτα και τθ χριςθ μεκόδων, υλικϊν, εργαλείων
και οργάνων)
Με τον όρο «ικανότητεσ» νοείται θ αποδεδειγμζνθ επάρκεια ςτθ χριςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων
και προςωπικϊν, κοινωνικϊν ι/και μεκοδολογικϊν δυνατοτιτων ςε περιςτάςεισ εργαςίασ ι

ςπουδϊν και ςτθν επαγγελματικι ι/ και προςωπικι ανζλιξθ. Η περιγραφι ωσ προσ τισ
«ικανότθτεσ» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία

Πηγζσ:
Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων:
http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
Tuning Educational Structures in Europe:
http://www.unideusto.org/tuningeu/
Support Guide for drafting, implementing and evaluating learning outcomes
http://www.aneca.es/eng/Press-service/News/2013/ANECA-launches-the-Support-Guide-fordrafting-implementing-and-evaluating-learning-outcomes
Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation Principles, recommendations and
practice http://ecahe.eu/w/images/b/ba/PublicationLearning_Outcomes_in_Quality_Assurance_and_Accreditation.pdf

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ

Περιετόμενο Ενημερωηικού Οδηγού Σποσδών
(Σύμθωνα με Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007)

Μέρος Πρώηο: Πληροθορίες ζτεηικά με ηο Ίδρσμα
........

Μέρος Δεύηερο: Πληροθορίες ζτεηικά με ηα προγράμμαηα ζποσδών ποσ οδηγούν
ζηην απόκηηζη ακαδημαϊκού ηίηλοσ
Α) Γενική πεπιγπαθή
 Απονεμόμενορ ακαδημαϊκόρ ηίηλορ
 Πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ
 Δκπαιδεςηικοί και επαγγελμαηικοί ζηόσοι
 Ππόζβαζη ζε πεπαιηέπω ζποςδέρ
 Γιάγπαμμα μαθημάηων ηος ππογπάμμαηορ
ζποςδών με πιζηωηικέρ μονάδερ (60 ανά
έηορ)
 Τελικέρ εξεηάζειρ

Κανονιζμοί
εξεηάζεων
αξιολόγηζηρ/βαθμολόγηζηρ

και

 Σςνηονιζηήρ ECTS ηος Τμήμαηορ

Β) Πεπιγπαθή ηων επιμέποςρ ενοηήηων
μαθημάηων
 Τίηλορ ηος μαθήμαηορ
 Κωδικόρ απιθμόρ ηος μαθήμαηορ
 Τύπορ ηος μαθήμαηορ
 Δπίπεδο ηος μαθήμαηορ
 Έηορ ζποςδών
 Δξάμηνο/ηπίμηνο
 Απιθμόρ απονεμόμενων πιζηωηικών
μονάδων (με βάζη ηον θόπηο επγαζίαρ πος
απαιηείηαι να καηαβάλει ο θοιηηηήρ ή
ζποςδαζηήρ
για
να
επιηύσει
ηοςρ
ανηικειμενικούρ ζηόσοςρ ή ηα μαθηζιακά
αποηελέζμαηα)
 Όνομα ηος διδάζκονηορ/ηων διδαζκόνηων
 Ανηικειμενικοί ζηόσοι ηος μαθήμαηορ
(επιδιωκόμενα μαθηζιακά αποηελέζμαηα)

 Πποαπαιηήζειρ
 Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ (Syllabus)
 Σςνιζηώμενη βιβλιογπαθία ππορ μελέηη
 Γιδακηικέρ και μαθηζιακέρ μέθοδοι
 Μέθοδοι αξιολόγηζηρ/βαθμολόγηζηρ
 Γλώζζα διδαζκαλίαρ

Μέρος Τρίηο: Γενικές πληροθορίες για ηοσς θοιηηηές/ζποσδαζηές
........

