
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΑΚ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α’  (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

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 
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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 

Γενικοφ υπόβακρου, γενικών γνώςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν ελλθνικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Οδθγόσ πουδών ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του 

Σμιματοσ @ ςφςτθμα e-course Πανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

(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 μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα είναι ςε 
κζςθ να:  

1.  Γνωρίηουν τισ βαςικζσ  κεωρίεσ του ςχολείου, κακώσ και τισ κοινωνικζσ 

λειτουργίεσ και τθν αποςτολι του  

2.  Γνωρίηουν τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ ωσ κεωρία και πράξθ (ρόλοι 

εκπαιδευτικοφ, αποτελεςματικόσ ι ιδανικόσ εκπαιδευτικόσ ...) 

3. Κατανοοφν τθν  οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ -ςχζςθσ (κοινωνικι 
μάκθςθ) 

4. Προςδιορίςουν τον ρόλο τθσ αγωγισ και τθσ κοινωνικοποίθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ προςωπικότθτασ (ζννοιεσ, κεωρίεσ αγωγισ και κοινωνικοποίθςθσ, είδθ 

αγωγισ, ςκοποί αγωγισ ...) 

5. Αναγνωρίηουν τον ρόλο των κοινωνικών αξιών και κανόνων, τθσ πεικαρχίασ και 

των κυρώςεων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

6. Να πραγματευτοφν τα χαρακτθριςτικά (προφίλ) των ςθμερινών μακθτών 



7. Να αναδείξουν τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα (προφίλ) του ςθμερινοφ ςχολείου  

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… 
……. 

 

 τθν απόκτθςθ ικανοτιτων-δεξιοτιτων για αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

γνώςεων και πλθροφοριών 

 τθν εξοικείωςθ με τθν Ομαδικι και Αυτόνομθ εργαςία  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αρχικά κα γίνει προςζγγιςθ του αντικειμζνου, τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ και των γνωριςμάτων 
τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ (Επιςτιμεσ Αγωγισ), κλάδο τθσ οποίασ αποτελεί θ χολικι 
Παιδαγωγικι.  
Ακολοφκωσ, κα γίνει προςζγγιςθ: 

- Σου ςχολείου ωσ κοινωνικοφ και παιδαγωγικοφ κεςμοφ (κεωρίεσ ςχολείου, 
κοινωνικζσ λειτουργίεσ, παιδαγωγικι αποςτολι κ.ο.κ.) 

- Σου ρόλου του εκπαιδευτικοφ ωσ κεωρία και πράξθ (ρόλοι εκπαιδευτικοφ, 
αποτελεςματικόσ ι ιδανικόσ εκπαιδευτικόσ ...) 

- Σθσ οργάνωςθσ τθσ παιδαγωγικισ επικοινωνίασ-ςχζςθσ (κοινωνικι μάκθςθ) 
- Σου ρόλου τθσ αγωγισ και τθσ κοινωνικοποίθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ (κεωρίεσ αγωγισ και κοινωνικοποίθςθσ, είδθ αγωγισ, ςκοποί 
αγωγισ ...) 

- Σου ρόλου των κοινωνικών αξιών και κανόνων, τθσ πεικαρχίασ και των κυρώςεων 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

- Σων χαρακτθριςτικών γνωριςμάτων (προφίλ) των ςθμερινών μακθτών 
- Σων χαρακτθριςτικών γνωριςμάτων (προφίλ) του ςθμερινοφ ςχολείου και 

ειδικότερα του ολιγοκζςιου ςχολείου. 
 

Λζξεισ κλειδιά - Βαςικζσ ζννοιεσ 
 
παιδαγωγικι επιςτιμθ, ςχολικι παιδαγωγικι, ςχολείο, ρόλοσ εκπαιδευτικοφ, 
παιδαγωγικι επικοινωνία-ςχζςθ, αγωγι, κοινωνικοποίθςθ, προςωπικότθτα, αξίεσ, 
κανόνεσ, πεικαρχία, κυρώςεισ 

 
Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ 
 
Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τον φοιτθτι ςτισ κεωρθτικζσ και 
πρακτικζσ πτυχζσ τθσ κεματολογίασ του μακιματοσ «χολικι Παιδαγωγικι». 
Ειδικότερα, να κατανοιςει τθν παιδαγωγικι και κοινωνικι λειτουργία του ςχολείο, 
τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ και όλεσ τισ διαδικαςίεσ παιδαγωγικισ αλλθλεπίδραςθσ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία ςτθν αίκουςα-

αμφικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

 Η παράδοςθ του μακιματοσ γίνεται με τθ 

χριςθ Σ.Π.Ε. 

 Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα e-course για 

ςθμειώςεισ (διαφάνειεσ) και πλθροφορίεσ του 

μακιματοσ  

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ με 
ενεργοποίθςθ των 
φοιτθτών για ςυμμετοχι 
ςτο μάκθμα 
Τποχρεωτικζσ εργαςίεσ 
ςτο μάκθμα 

 

  

φνολο 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. 

 
 Αξιολόγθςθ  υποχρεωτικισ εργαςίασ 

 Γραπτι Εξζταςθ  ςτθν ελλθνικι γλώςςα ςτο 

τζλοσ του εξαμινου  

 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο): 
Κωνςταντίνου, Χ. (2015). Το καλό ςχολείο, ο ικανόσ εκπαιδευτικόσ και θ κατάλλθλθ αγωγι 

ωσ παιδαγωγικι κεωρία και πράξθ. Ακινα: Gutenberg. 
Κωνςταντίνου, Χ. (2007). Σχολικι Πραγματικότθτα και Κοινωνικοποίθςθ του Μακθτι. 

Ακινα: Gutenberg. 
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Brock, St., Sandoval, J., Lewis, Sh. (επιμ. Χατηθχριςτου, Χρ., 2005). Διαχείριςθ κρίςεων ςτο 

ςχολείο. Εγχειρίδιο για τθ δθμιουργία ομάδων διαχείριςθσ κρίςεων ςτο ςχολείο. 
Ακινα: Gutenberg. 

Γκότοβοσ, Α., Μαυρογιώργοσ, Γ., Παπακωνςταντίνου, Π. (1996). Κριτικι Παιδαγωγικι και 
Εκπαιδευτικι Πράξθ. Ακινα: Gutenberg. 

Flitner, A. (1997). Αυταρχικι ι Φιλελεφκερθ Αγωγι. Ακινα: Συπωκιτω – Δαρδανόσ. 
Gordon, Th. (1999). Ο αποτελεςματικόσ δάςκαλοσ. Ακινα: Ευρωςπουδι. 
Καΐλα, Μ. (1996). Η Σχολικι Αποτυχία. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
Κοντονι, Α. (1997). Το νεοελλθνικό ςχολείο και ο πολιτικόσ ρόλοσ των παιδαγωγικϊν 

ςυςτθμάτων. Ακινα: Κριτικι. 



Κυρίδθσ, Α. (1999). Η Πεικαρχία ςτο Σχολείο. Ακινα: Gutenberg. 
Κωνςταντίνου, Χ. (2010). Χαρακτθριςτικά Συμπτϊματα τθσ Παιδαγωγικισ και Θεςμικισ 

Παρακμισ του Ελλθνικοφ Σχολείου: Αίτια, Συνζπειεσ και Αντιμετϊπιςθ, ςτο: Περί 
Παιδείασ Διάλογοσ (επιμ. Πυργιωτάκθσ Ι.- Οικονομίδθσ Β.). Ρζκυμνο: Πανεπιςτιμιο 
Κριτθσ. 

Κωνςταντίνου, Χ. (2011). Ειςαγωγι ςτθ Σχολικι Παιδαγωγικι, ςτο ςυλλογικό τόμο με τίτλο 
Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ Αγωγισ. Ακινα: Γρθγόρθσ.  

Κωνςταντίνου, Χ. (2012). «Η επαγγελματικι ςυγκρότθςθ των εκπαιδευτικών ςε 
δυςαναλογία με τισ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ απαιτιςεισ ενόσ ‘κανονικοφ’ 
ςχολείου», ςτο ςυλλογικό τόμο με τίτλο « Μετάβαςθ & ςυνζχεια ςτθν εκπαίδευςθ» 
(επιμ. Ζφθ Γουργιώτου). Ακινα. 

Νόβα – Καλτςοφνθ, Χ (2000). Κοινωνικοποίθςθ – Η γζνεςθ του κοινωνικοφ υποκειμζνου.  
Ακινα: Gutenberg. 

Ξωχζλλθσ, Π. (2010). Ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι. Θεμελιϊδθ προβλιματα τθσ 
Παιδαγωγικισ Επιςτιμθ. Θεςςαλονίκθ: Εκδοτικόσ Οίκοσ Αδελφών Κυριακίδθ. 

Postic, M. (1998). Η μορφωτικι ςχζςθ. Ακινα: Gutenberg. 
Πυργιωτάκθσ, Ι. (1992., Η Οδφςςεια του διδαςκαλικοφ επαγγζλματοσ. Ακινα: Γρθγόρθσ. 
Φεντ, Χ. (1989). Κοινωνικι Ζνταξθ και Εκπαίδευςθ. Ακινα: Καςτανιώτθ. 
Χανιωτάκθσ, Ν. (2010). Παιδαγωγικι του χιοφμορ. Ακινα: Πεδίο. 
 

 



 


