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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
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Ελληνική

Ναι (στην ελληνική)

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=386

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές…
α) θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
1. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τα κίνητρα που ωθούν τους
εκπαιδευτικούς στην επιλογή του επαγγέλματος, τα απαιτούμενα προσόντα και τις
προϋποθέσεις για την είσοδο στο επάγγελμα, τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνα για τον
«καλό» εκπαιδευτικό
2. Το ρόλο του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο που το προφίλ των μαθητών
επιδρά στη μάθηση
3. Πώς διαμορφώνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών
και πως αυτή η αλληλεπίδραση επιδρά στη διδακτική και παιδαγωγική διαδικασία
4. Ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης
5. Το ρόλο των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία
6. Ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθυντή του σχολείου και των υπόλοιπων
στελεχών και οργάνων διοίκησης
7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «αποτελεσματικού» σχολείου
8. Προϋποθέσεις και πρακτικές για την βελτίωση της αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας
9. Τις προκλήσεις που καλείτε να αντιμετωπίσει σήμερα το σχολείο
β) θα αποκτήσουν δεξιότητες:
1. Διάκρισης και ορθής χρήσης των βασικών εννοιών που συνδέονται με την Επιστήμη της
Αγωγής
2. Αναστοχασμού για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών και αξιοποίηση σχετικών εννοιολογικών
εργαλείων
3. Εφαρμογής και ερμηνείας κοινωνιογράμματος
4. Σχεδιασμού εργαλείων για την καταγραφή του προφίλ των μαθητών
5. Σχεδιασμού πρακτικών όπως προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, αυτοαξιολόγηση και
ενδοσχολική επιμόρφωση
γ) Σε επίπεδο στάσεων/ αντιλήψεων το παρόν μάθημα
1. Προάγει τον αναστοχασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το δικό τους ρόλο στο
σύγχρονο σχολείο
2. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις που
καλείται να αντιμετωπίσει το σύγχρονο σχολείο
3. Στην καλλιέργεια μια στάσης ως προς το θεσμό του σχολείου και του ρόλου του

εκπαιδευτικού που βασίζεται στην αντίληψη ότι το σχολείο συμβάλει στη διατήρηση και
ταυτόχρονα στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
……
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άλλες…
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό δίνει ένα πλέγμα γνώσεων και προβληματισμού για το θεσμό του σχολείου, καθώς
και τα βασικά δομικά στοιχεία της παιδαγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η θεματική του μαθήματος
εστιάζει στους βασικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας –εκπαιδευτικός, μαθητής,
γονείς, διευθυντής σχολικής μονάδας-, καθώς και σε βασικές λειτουργίες οργάνωσης και διοίκησης
της σχολικής μονάδας. Οι θεματικές του μαθήματος είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Τα προσόντα του καλού εκπαιδευτικού
Το προφίλ και ο ρόλος των μαθητών
Διαχείριση σχολικής τάξης
Το αποτελεσματικό σχολείο: θέματα οργάνωσης & διοίκησης
Οικογένεια & συνεργασία σχολείου/ οικογένειας
Σχολείο και σύγχρονες προκλήσεις: εκπαίδευση & κοινωνικές ανισότητες

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

•
•

Χρήση power point στις παρουσιάσεις
Αξιοποίηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για
την πρόσβαση στη βιβλιογραφία
Ανάρτηση υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του μαθήματος
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές

•
•

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ομαδική εργασία

28

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Εκπόνηση μελέτης

10

Συγγραφή
εργασίας/εργασιών

15

Εξετάσεις

3

Σύνολο

125

•

Αξιολόγηση μέσω των εργασιών (40% της τελικής
βαθμολογίας)

•

Τελική αξιολόγηση μέσω γραπτών εξετάσεων στην
ελληνική γλώσσας (60% της τελικής βαθμολογίας)
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