ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2015-2016

Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΡΟΔΟΣ, Φθινόπωρο 2015

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ................................................................................................................................................ 2
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ..................................................................................................................... 3
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .......................................................................... 4
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ............................................................................................ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ ....................................................................................................... 7
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ............................................................................................. 8
ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ...................................................... 10
ΦΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ............................................................................................ 14
Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ................................................................................................ 18
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ .................................................................. 19
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ............................................................. 21
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) ................................................................ 22
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ Π.Τ.Δ.Ε.................................................................................................................. 27
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015-16...................................................................... 31
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ................................................................................................................... 36
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015-2016 ............................................................................................. 188
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ....................................................................................... 189
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Π.Τ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ......................................... 197

1

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

Πρόλογος
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης άρχισε τη λειτουργία του το 1986 και ήταν
το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που λειτούργησε στη Ρόδο. Τη πρώτη χρονιά
της λειτουργίας του οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ήταν 33, ενώ οι διδάσκοντες έφταναν μόλις
τους 10. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από
την εικόνα που του παρέχει ο Οδηγός Σπουδών που έχει στα χέρια του.
Η εικόνα του Τμήματος που καταγράφεται στον Οδηγό Σπουδών αποσκοπεί στο να
προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες μας, που αρχίζουν τώρα τις σπουδές τους, μια
πρώτη επίσημη πληροφόρηση, αναγκαία για την ακαδημαϊκή ζωή στο Τμήμα. Είναι επιπλέον
ένα χρήσιμο βοήθημα και για τους υπόλοιπους φοιτητές και φοιτήτριες μας, αφού
περιλαμβάνει και τις όποιες αλλαγές έχουν προκύψει από την περασμένη ακαδημαϊκή
χρονιά. Είναι τέλος, ο καθρέφτης του τμήματος μας για κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως για
όλους και όλες εκείνες που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο.
Ως διδάσκοντες επιθυμούμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, να είναι όσο γίνεται καλύτερα ενημερωμένοι και ενημερωμένες για
τη σημερινή κατάσταση στο Τμήμα μας, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, διδάσκοντες, φοιτητές,
μεταπτυχιακοί, διοικητικοί και λοιπό προσωπικό να βελτιώνουμε τις λειτουργίες του
συνεχώς.
Τέλος, από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που
βοήθησαν στην έκδοση του οδηγού για το 2015-16 και ειδικότερα:






τον κ. Κώστα Απόστολο Μέλος Ε.ΔΙ.Π., για την συνολική επιμέλεια και σύνταξη του
οδηγού σπουδών,
την Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα την κ. Ζουμπά Χρυσούλα και τον κ.
Κολοκυθά Δημήτρη για την βοήθεια τους αναφορικά με το πρόγραμμα μαθημάτων,
την κ. Χιωνίδου Μαρία Αν. Καθηγήτρια και τον κ. Φωκίδη Μάνο Λέκτορα, για την
συνεισφορά τους στην συγκέντρωση των περιγραμμάτων των μαθημάτων,
την κ. Χρυσαφίνα Ελένη Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. και την κ. Παπαθεοδώρου Ηλιάνα Αποσπασμένη
Εκπαιδευτικό, για την βοήθεια τους σε θέματα οργάνωσης του υλικού,
την κ. Μηνά Καλλιόπη Μέλος Ε.Τ.Ε.Π., για την βασική γλωσσική επιμέλεια.

Ο Πρόεδρος
του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σοφός Αλιβίζος
Αναπληρωτής Καθηγητής
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ίδρυση Και Ανάπτυξη
Η Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιστορικά, έχει τις ρίζες της στα 1918, όταν, στο
ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών και οικονομικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την
ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918), η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο
των Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων, τον Απρίλιο του 1919, να καταλάβει στρατιωτικά την
περιοχή της Σμύρνης. Τότε, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρή προτείνει την ίδρυση νέου Πανεπιστημίου. Ενόψει, επομένως, της
οριστικοποίησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της «Ζώνης της Σμύρνης»,
ο διαπρεπής μαθηματικός υποβάλλει, στις 20 Οκτωβρίου του 1919, πρόταση με τίτλο
«Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου πανεπιστημίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την ελληνικήν
Κυβέρνησιν». Προτείνει την ίδρυση Ιωνικού Πανεπιστημίου βασιζόμενος στην επέκταση της
ελληνικής επικράτειας και στο δεδομένο ότι ο ελληνικός κόσμος είναι διαμεσολαβητής του
σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσμου και του κόσμου της Δύσης. Ο διεθνούς κύρους
επιστήμονας θεωρεί ότι η Αθήνα, ως το μοναδικό κέντρο παιδείας του Ελληνισμού, δεν
επαρκεί πλέον για τις ανάγκες του, ιδιαίτερα ως προς το ανατολικό του σκέλος. Προτείνει δε
τρεις πιθανές έδρες για την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου: τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και
τη Χίο, με ισχυρά για την καθεμία πόλη συνηγορούντα κριτήρια επιλογής. Το Ιδρυτικό
Διάταγμα του Πανεπιστημίου Σμύρνης εκδίδεται την 1η Δεκεμβρίου του 1920 από την Ύπατη
Αρμοστεία της Ελλάδας. Επίσημος οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος Στ. Καραθεοδωρή.
Τα πρώτα σχέδια προβλέπουν ίδρυση Σχολών που θα σχετίζονται με την αξιοποίηση της
περιοχής, ως νευραλγικού σημείου για τον υπερπόντιο ελληνισμό, ενώ στην τελική πορεία
των εργασιών το Πανεπιστήμιο κρίνεται εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά, δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει λόγω της Μικρασιατικής
καταστροφής.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην
Ελλάδα. Σήμερα, σχεδόν μια τριακονταετία μετά, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση
ανάπτυξης του, με 16 Τμήματα, 33 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 1 Πρόγραμμα
Σπουδών Επιλογής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα
Πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ
οι Σχολές και τα Τμήματα του λειτουργούν σήμερα στις ακόλουθες νησιωτικές πόλεις:
Μυτιλήνη, Χίο, Καρλόβασι Σάμου, Ρόδο, Ερμούπολη Σύρου και Μύρηνα Λήμνου,
συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο - Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου.
Κύριο χαρακτηριστικό των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη
νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο
στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και
προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με
άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσεται με
μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή, σύμφωνα με τα Στρατηγικά Σχέδια και τα Πενταετή
Προγράμματα Ανάπτυξης του. Στα προγράμματα αυτά αποτυπώνονται οι αποκτημένες
εμπειρίες τόσο ως προς δυσκολίες λειτουργίας Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε ακριτικά
νησιά, όσο και ως προς την επικοινωνία μέσα σε ένα Πανεπιστημιακό Δίκτυο που λειτουργεί
κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Ελληνικού Αρχιπελάγους. Οι εμπειρίες αυτές είναι που
οδήγησαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που έχει
πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην καθημερινή του
πρακτική, υλοποιώντας έτσι, στο βαθμό που του αναλογεί, στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
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Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 Τμήμα Γεωγραφίας
 Τμήμα Κοινωνιολογίας
 Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Σχολή Περιβάλλοντος
 Τμήμα Περιβάλλοντος
 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου
Σχολή Θετικών Επιστημών
 Τμήμα Μαθηματικών
 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου


Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου


Τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας




Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία
Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Τμήμα Γεωγραφίας



Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

Τμήμα Κοινωνιολογίας




Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή
Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας


Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας


Διατμηματικό "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Τμήμα Περιβάλλοντος





Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας
Erasmus Mundus: Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πολιτική και Διαχείριση
Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή
Επιστήμες Περιβάλλοντος

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων



Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ
Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών


Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης


Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
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Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών



Σπουδές στα Μαθηματικά
Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων


Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Κατευθύνσεις:
- Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα
- Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
- Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα<
- Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
- Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων


Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης


Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού







Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της
Πληροφορίας
Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών





Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή
Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες
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Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου
Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών η
οποία περιλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το Τμήμα Μεσογειακών
Σπουδών. Περιλαμβάνει επίσης τις διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής και των Τμημάτων, τη
Βιβλιοθήκη (παράρτημα της κεντρικής βιβλιοθήκης). Η σχολή στεγάζεται σε δύο τέσσερα
κτίρια («27ης Μαρτίου», «Κλεόβουλος», «Υπατία» & «Δήμητρα») που φιλοξενούν αίθουσες
διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και γραφεία διδασκόντων.
Η πόλη της Ρόδου είναι από τις πλουσιότερες πόλεις της Ελλάδας σε φυσική και
δομημένη ομορφιά, ιστορία, πολιτισμό και δραστηριότητες. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο του
νησιού της Ρόδου και αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου. Το μεσαιωνικό
τμήμα της πόλης, με το εντυπωσιακό οχυρωματικό τείχος, διατηρεί αναλλοίωτο το
μεσαιωνικό του χαρακτήρα και έχει αναγνωρισθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Σήμερα, αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πόλης, όπου
αναπτύσσονται εμπορικές, τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ περιλαμβάνει
και κατοικημένες περιοχές. Στο σύγχρονο τμήμα της πόλης κυριαρχεί η κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα ενός σύγχρονου τουριστικού θέρετρου, με επιβλητικά δημόσια κτίρια,
μεγάλους και άνετους δρόμους με δενδροστοιχίες, πάρκα, παραλίες και ένα πλούσιο και
πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο.
Το νησί της Ρόδου, με έκταση 1398 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποτελεί το μεγαλύτερο
νησί της Δωδεκανήσου, στο οποίο ζουν πάνω από 100.000 κάτοικοι. Το ήπιο και γλυκό κλίμα,
η καταγάλανη θάλασσα και οι καταπληκτικές παραλίες, μαζί με τις ανέσεις της μοντέρνας
ζωής, κάνουν τη Ρόδο έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους και τουριστικά αναπτυγμένους
προορισμούς της Ελλάδας. Μια οροσειρά σαν ραχοκοκαλιά σχηματίζεται κατά μήκος του
νησιού, με ψηλότερες κορυφές το βουνό Αττάβυρος, ύψους 1215μ., τον Αρταμύτη, ύψους
850μ. και τον Προφήτη Ηλία, ύψους 800μ. Ήμερα, καταπράσινα μικρά οροπέδια, γραφικοί
κολπίσκοι, παραδοσιακά χωριά και η μοναδική κοιλάδα των πεταλούδων συνθέτουν το
όμορφο και ενδιαφέρον περιβάλλον του νησιού.
Η Ρόδος συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και
άλλα νησιά του Αιγαίου. Συνδέεται, επίσης, ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τα
υπόλοιπα Δωδεκάνησα και άλλα νησιά του Αιγαίου.

7

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
H Διοίκηση του Πανεπιστημίου ασκείται από το Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο.
Το Συμβούλιο
To Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείται από δεκαπέντε μέλη σύμφωνα με τον
Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/6-9-11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4076/12 (ΦΕΚ 159 Α/10-8-12).
Τα εννέα μέλη του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και
ειδικότερα οκτώ μέλη είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα
μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι μέλη είναι εξωτερικά.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος όταν συζητούνται
θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού.
Ο Πρύτανης
Ο Πρύτανης εκπροσωπεί και διευθύνει το Πανεπιστήμιο, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των
αποφάσεών της. Στο έργο του αυτό συνεπικουρείται από τους τρεις Αντιπρυτάνεις
H Σύγκλητος
Σύμφωνα με τον Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/6-9-11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4076/12 (ΦΕΚ
159 Α/10-8-12) και τον 4115/13 (ΦΕΚ 24 Α /30-01-2013) και ισχύει, η Σύγκλητος απαρτίζεται
από :
 τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου,
 τους Κοσμήτορες των Σχολών,
 τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι 2 ανά Σχολή) με διετή θητεία μη ανανεούμενη,
με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων κάθε
Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με
απόφαση του Πρύτανη η οποία εκδίδεται άπαξ,
 έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς
και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων,
 έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού
Προσωπικού με διετή θητεία που συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται
θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, και κάθε
θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και στον
Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς
δικαίωμα ψήφου οι αναπληρωτές του Πρύτανη, καθώς και ο γραμματέας του Ιδρύματος.

Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου διορθώνονται ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
2. Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμματισμού και
Δικτύων
3. Γραμματεία της Συγκλήτου
4. Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου
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5.
6.
7.
8.

Γραμματείες Σχολών
Γραμματείες Τμημάτων
Γραφείο Πρυτανείας
Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας

Διεύθυνση Περιφερειακής Διοικητικής Υποστήριξης Ρόδου
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργούν Περιφερειακές Διοικητικές Διευθύνσεις που
εδρεύουν σε κάθε νησί - πλην της Λέσβου -, όπου υπάρχει Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Χίο, Σάμο, Ρόδο και Σύρο.






Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις περιλαμβάνουν:
Το Περιφερειακό Τμήμα Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων & Δημοσιευμάτων
Το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Τις Γραμματείες Σχολών
Τις Γραμματείες Τμημάτων
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Υποδομή Υποστήριξης Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει όλη την απαραίτητη και σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη του Προγράμματος Σπουδών του. Ταυτόχρονα, οι
παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η
Βιβλιοθήκη, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (που μέσω του ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ
συνδέει και δικτυώνει όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου) και το Γραφείο
Διασύνδεσης προσφέρουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου πρόσβαση στη
σύγχρονη γνώση και πληροφορία, αλλά και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Url: http://www.lib.aegean.gr
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο το 1984.
Η χωροθέτηση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε πέντε νησιά
καθόρισε τη διάρθρωση και τη φυσιογνωμία της βιβλιοθήκης, η οποία και προσέλαβε τη
μορφή δικτύου Βιβλιοθηκών, με Παραρτήματα στα νησιά στα οποία λειτουργούν μονάδες
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Από την έναρξη της λειτουργίας της (1986) η Βιβλιοθήκη ανταποκρίθηκε με επιτυχία
στην πρόκληση του συγκερασμού των αντίρροπων τάσεων, πρόκληση που επιβάλλει η
γεωγραφική διασπορά των παραρτημάτων της και η ανάγκη ύπαρξης μίας ενιαίας Υπηρεσίας
Βιβλιοθήκης, με κοινή πολιτική σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και επεξεργασίας του υλικού,
όπως και σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε ιδιαίτερα, πέρα από την οργανωτική δομή της
βιβλιοθήκης, και η χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης, το οποίο λειτουργεί
σε περιβάλλον δικτύου, με κεντρική εγκατάσταση στην Μυτιλήνη.
Η έδρα της Βιβλιοθήκης και η Κεντρική Υπηρεσία της βρίσκονται στη Μυτιλήνη, ενώ
παραρτήματα της λειτουργούν, εκτός από τη Μυτιλήνη, στη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο και τη
Σύρο. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 81.823 τόμους βιβλίων και 714 συνδρομές
έντυπων επιστημονικών περιοδικών, συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των 4 Σχολών και
των 17 Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
Στις βασικές αυτές κατηγορίες υλικού πρέπει να προστεθούν και οι εξής ειδικές
συλλογές:
 Συλλογή οπτικοακουστικών μέσων
 Βάσεις δεδομένων
 Εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
 Διδακτορικές διατριβές.
Η συλλογή παρακολουθεί τη σύγχρονη βιβλιογραφία και περιλαμβάνει ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά βιβλία. Το υλικό ταξινομείται με το δεκαδικό σύστημα
ταξινόμησης DEWEY, καταλογογραφείται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς κανόνες
καταλογογράφησης 2 και η θεματική ταξινόμηση γίνεται βάσει των θεματικών επικεφαλίδων
της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.
Τα τεκμήρια που συγκροτούν τη συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι καταχωρημένα στον
online κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC – Online Public Access Catalogue). Η αναζήτηση τους
μπορεί να γίνει μέσω ειδικών τερματικών εγκατεστημένων στο χώρο της Βιβλιοθήκης, καθώς
και από οποιοδήποτε άλλο χώρο εργασίας που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης. Η ταξιθέτηση του υλικού γίνεται σε βιβλιοστάσια ανοικτής πρόσβασης.
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Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για όλα
τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ενώ παρέχεται δυνατότητα χρήσης της και σε όλους
τους ενδιαφερόμενους μελετητές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του
δικαιώματος του δανεισμού είναι η κατοχή κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, η οποία εκδίδεται
από τη Βιβλιοθήκη, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από κάθε ενδιαφερόμενο.
Εσωτερικός Διαδανεισμός
Μέσω διαδανεισμού, οι χρήστες οιουδήποτε Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης μπορούν να
δανειστούν υλικό από τα υπόλοιπα Παραρτήματα.
Παραγγελία άρθρων
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να καταθέτουν στο οικείο Παράρτημα αιτήσεις
παραγγελίας άρθρων περιοδικών τα οποία δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη, ως
μέλος του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών «ΕΡΜΗΣ» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,
προωθεί online τη σχετική παραγγελία σε άλλες Βιβλιοθήκες - μέλη του Δικτύου και
παραλαμβάνει το παραγγελθέν υλικό ταχυδρομικώς ή μέσω FAX σε επείγουσες περιπτώσεις.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Το δίκτυο της Βιβλιοθήκης παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον
ενιαίο κατάλογο της Βιβλιοθήκης, στις βάσεις δεδομένων της (Science Citation Index, Premier,
Books in Print κ.α.), στις βάσεις της ΗΕΑΕlink (Wilson Web και OCLC), καθώς και στα
ηλεκτρονικά περιοδικά της Βιβλιοθήκης και τους διαθέτες της ΗΕΑΕlink. Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο Διαδίκτυο.

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Url: http://www.aegean.gr/ype
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος της είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και
συντήρηση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής (δίκτυα φωνής και δεδομένων) για
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών του
Πανεπιστημίου. Έδρα έχει τη Μυτιλήνη (Λέσβος) και διαθέτει Περιφερειακά Τμήματα σε όλες
τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και τα Γραφεία του Πανεπιστημίου (Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύρο και
Αθήνα).
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών με το Κέντρο Δικτύων ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ
αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του
δικτύου τηλεματικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών
ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού
εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού
δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνη για τον συνεχή ανασχεδιασμό και
αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις
τεχνοοικονομικές δυνατότητες, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει η
Σύγκλητος του Ιδρύματος.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με το Κέντρο Δικτύων (ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ) - στους χρήστες της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό και
διοικητικό προσωπικό) περιλαμβάνουν:
 Σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημιακού Διαδικτύου (Gunet).
 Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών.
 Παροχή βασικών δικτυακών υπηρεσιών.
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Υπηρεσία υποστήριξης και αρωγής χρηστών (helpdeks).
Υπηρεσία κοστολόγησης τηλεφωνικών κλήσεων.
Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Τηλεκπαίδευσης.
Υποστήριξη των εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
(Οικονομική Υπηρεσία, Γραμματείς κλπ)

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και φωνής. Συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, και τις αποφάσεις της Συγκλήτου:
 Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές.
 Την αποθηκευμένη πληροφορία.
 Την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Url: http://www.aegean.gr/career
Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας θεσμός που έκανε την εμφάνιση του στο χώρο των
Ελληνικών Πανεπιστημίων με κύριο στόχο τη διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
την Αγορά Εργασίας, την Παραγωγή και την Οικονομία γενικότερα. Άρχισε να λειτουργεί ως
πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι ενταγμένο στο Β' Κ.Π.Σ., και συνεχίζει τη λειτουργία του στο
πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ.
Μέσα από το θεσμό του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχεται η ευκαιρία, αφενός στους
οικονομικούς φορείς να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των αποφοίτων των
Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφετέρου στους φοιτητές και αποφοίτους να
ενημερωθούν για τις ανάγκες των ελληνικών εργοδοτικών φορέων σε επιστημονικό και
τεχνολογικό προσωπικό, καθώς και για τις τάσεις στην αγορά εργασίας.
Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η παροχή συμβουλευτικών και ειδικότερων
υπηρεσιών, προκειμένου οι φοιτητές να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους
σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις που αποκόμισαν
από τις σπουδές τους.
Στην προσπάθεια να εξυπηρετηθούν όσο καλύτερα γίνεται τα Μέλη της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας προβλέπεται η συμμετοχή των στελεχών του Γραφείου
Διασύνδεσης σε Ημερίδες και Συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώ προσφέρονται οι
παρακάτω υπηρεσίες:
 Ενημέρωση των φοιτητών/τριών σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και
υποτροφιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
 Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αναζήτησης εργασίας, όπως
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής, καθώς και συμβουλές
για προσωπικές συνεντεύξεις.
 Τράπεζα Δεδομένων με βιογραφικά των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.
 Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, όπου παρουσιάζονται θέματα ειδικού
ενδιαφέροντος από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και στελέχη επιχειρήσεων.
 Πληροφόρηση των τελειόφοιτων / απόφοιτων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και
ενημέρωση για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
 Πληροφόρηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών για τους διαθέσιμους
αποφοίτους των ΑΕΙ, καθώς και για τις ειδικότητες τους.
Γίνεται προσπάθεια, ώστε οι περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες να
συμπεριλαμβάνονται και στην Ηλεκτρονική Σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, η οποία
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συνεχώς ανανεώνεται. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στον απομακρυσμένο χρήστη να
ενημερώνεται ή να έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Διασύνδεσης από οποιοδήποτε σημείο
του Ελλαδικού Χώρου ή του Εξωτερικού.
Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει τις παρακάτω δραστηριότητες:
 Διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση και Εξέλιξη των
Αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
 Καθημερινή παρακολούθηση των Αγγελιών και Δημοσιεύσεων του Αθηναϊκού και
Επαρχιακού Τύπου.
 Καταγραφή των Αποφοίτων των Τμημάτων σε Βάση Δεδομένων και προσπάθεια της
όσο τον δυνατόν συχνότερης επαφής μαζί τους, μέσω της αποστολής Περιοδικών
Εκδόσεων (Newsletters) του Γραφείου.
 Έκδοση τεσσάρων ενημερωτικών Φυλλαδίων Συμβουλευτικής με θέματα: «Σύνταξη
Βιογραφικού Σημειώματος», «Συνέντευξη Επιλογής», «Συνοδευτική Επιστολή» και
«Συστατική Επιστολή».
 Διεξαγωγή Πιλοτικής Έρευνας με εκατό (100) εταιρείες και ανάπτυξη επαφών με τις
εταιρείες αυτές με στόχο την ανεύρεση Θέσεων Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης.
 Ανεξάρτητη επαφή με άλλες εταιρείες, οι οποίες ζητούν άμεσα αποφοίτους για
πρόσληψη.
 Διοργάνωση σεμιναρίων Πληροφορικής για τους πρωτοετείς φοιτητές και ημερίδων
με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως «Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και
στην Αμερική και η αναγνώριση τους στην Ελλάδα».
 Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (Career Days). Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει
συνεντεύξεις αποφοίτων που αναζητούν εργασία με υποψηφίους εργοδότες, ενώ
ο δεύτερος κύκλος αφορά στη συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων.
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Φοιτώντας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προπτυχιακές Σπουδές
Εγγραφή των φοιτητών
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των εισαγόμενων στα
τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εγγραφή των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές
κατηγορίες (σοβαρές ασθένειες, αθλητές, αλλοδαποί, ομογενείς, Κύπριοι), όπως και οι
κατατάξεις και οι μετεγγραφές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται σύμφωνα
με τις αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακροατές
Ως ακροατής μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας
του και έχει πάρει έγγραφη άδεια από έναν τουλάχιστον καθηγητή, τα μαθήματα του οποίου
θέλει να παρακολουθήσει. Ως ακροατές μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα αλλοδαποί
φοιτητές, που έρχονται στην Ελλάδα για ορισμένο χρόνο παραμονής και δεν επιθυμούν να
εγγραφούν ως κανονικοί φοιτητές.

Έναρξη - λήξη διδασκαλίας μαθημάτων
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31η Αυγούστου
του επόμενου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 14 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Το χειμερινό
εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται με απόφαση της
Συγκλήτου για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Παρακολούθηση και επιλογή μαθημάτων
Κάθε φοιτητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, να
δηλώσει στη Γραμματεία Σπουδών του Τμήματος του, ηλεκτρονικά, τα μαθήματα που
επιθυμεί να παρακολουθήσει. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά, κατ' Επιλογήν
Υποχρεωτικά, Επιλεγόμενα, Υποστηρικτικά και Πρακτικές Ασκήσεις. Τα Υποχρεωτικά
μαθήματα αποσκοπούν να προσφέρουν στους φοιτητές μια κοινή και ενιαία βάση, η οποία
θεωρείται απαραίτητη για την επιστημονική τους κατάρτιση. Τα κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά
και τα Επιλεγόμενα μαθήματα αποβλέπουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και
προβλήματα της σχετικής επιστήμης και στην εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική
διαδικασία. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά
μαθήματα, είτε ελεύθερα, είτε από ορισμένες κατηγορίες μαθημάτων, που προσφέρονται
από τους διάφορους τομείς, κατευθύνσεις ή κύκλους μαθημάτων των Προγραμμάτων
Σπουδών. Πολλά από αυτά τα μαθήματα προαπαιτούν την επιτυχή παρακολούθηση των
αντίστοιχων υποχρεωτικών μαθημάτων. Τέλος, τα Υποστηρικτικά Μαθήματα προσφέρουν
στο φοιτητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αντικείμενα που ανταποκρίνονται στα
προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Πτυχιακή Εργασία
Η Πτυχιακή Εργασία δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου στα
περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εργασία αυτή εκτελείται κατά τη
διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σπουδών. Το θέμα της εργασίας επιλέγεται σε
συνεργασία με ένα διδάσκοντα του Τμήματος, ο οποίος είναι και ο επιβλέπων. Μετά την
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ολοκλήρωση και συγγραφή της εργασίας, ο φοιτητής την υποστηρίζει ενώπιον τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από διδάσκοντες σχετικών με το θέμα της
εργασίας γνωστικών αντικειμένων. Η τριμελής αυτή επιτροπή είναι υπεύθυνη και για τη
βαθμολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Οι μέθοδοι διδασκαλίας των μαθημάτων καθορίζονται από το διδάσκοντα, ανάλογα με τη
φύση του μαθήματος. Τις παραδόσεις τις αναλαμβάνει το επιστημονικό προσωπικό των
τμημάτων με στόχο να κατευθυνθούν οι σπουδαστές στην κατανόηση της διδακτέας ύλης
και την απόκτηση κοινού επίπεδου προσέγγισης του διδασκόμενου αντικειμένου. Οι
παραδόσεις, επομένως, στοχεύουν περισσότερο στη διευκόλυνση και ενεργοποίηση της
ατομικής προσπάθειας, και όχι αναγκαστικά στην παροχή όλων των γεγονότων ή
απαντήσεων. Τα σεμινάρια οργανώνονται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του συγκεκριμένου
μαθήματος με αντικείμενο τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων και λειτουργούν είτε
συμπληρωματικά ως προς τη διδασκαλία, είτε αποτελούν παρουσιάσεις εργασιών των
φοιτητών και των διδασκόντων, είτε είναι εισηγήσεις προσκεκλημένων επιστημόνων και
ειδικών. Τα φροντιστήρια, τα εργαστήρια και οι πρακτικές ασκήσεις γίνονται υπό την
επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών σε πρακτικές
εφαρμογές της θεωρητικής γνώσης. Οι φοιτητές, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο
φοιτούν, είναι υποχρεωμένοι να εκπονούν διάφορες εργασίες, να συμπληρώνουν
εργαστηριακές εκθέσεις ή ακόμα να συμμετέχουν σε έρευνες, δραστηριότητες που
προϋποθέτουν έντονη μελέτη, βιβλιογραφική έρευνα και εξοικείωση με τους υπολογιστές.

Αξιολόγηση φοιτητών - Εξετάσεις
Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών εξαρτώνται από τη φύση του
αντικείμενου που σπουδάζουν. Ωστόσο, όλες οι μέθοδοι περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό
γραπτής ή προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης της εργαστηριακής επίδοσης και των
γραπτών εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση της
επίδοσης των φοιτητών αποσκοπεί στο να εξεταστεί ο βαθμός αφομοίωσης της παρεχόμενης
γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η απομνημόνευση πληροφοριών
θα πρέπει πλέον να συνδυάζεται με την ικανότητα του φοιτητή να κατανοεί και να
χρησιμοποιεί γεγονότα, έννοιες και πληροφορίες, προκειμένου να διατυπώνει τα δικά του
επιχειρήματα και συμπεράσματα. Κάθε μάθημα εξετάζεται με γραπτές ή προφορικές
εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου ή με συγγραφή και παρουσίαση εργασιών κατά τη
διάρκεια του ή με κάποιο συνδυασμό αυτών. Ο υπεύθυνος καθηγητής του μαθήματος
αποφασίζει και τον τρόπο εξέτασης του, ενώ η προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές
εξετάσεις γίνεται με τη βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του μαθήματος, των σημειώσεων
και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ο διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή
περισσότερα μαθήματα, προβλέπεται δεύτερη εξεταστική μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε
επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογήν μάθημα, ο φοιτητής έχει τη
δυνατότητα είτε να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα, είτε να το αντικαταστήσει με κάποιο
άλλο.

Πτυχίο
Ο φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος του Ιδρύματος ανακηρύσσεται πτυχιούχος, εφόσον έχει
ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτά. Για να γίνει αυτό, θα
πρέπει να έχει συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό εξαμήνων φοίτησης, να έχει περατώσει
επιτυχώς συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, καθώς και την πτυχιακή εργασία ή διπλωματική
(όπου αυτή είναι υποχρεωτική), και να έχει εξασφαλίσει τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό
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διδακτικών μονάδων ή πιστωτικών μονάδων (ECTS). Όλα τα παραπάνω καθορίζονται από την
Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος και περιγράφονται στους Κανονισμούς Σπουδών των
αντίστοιχων Τμημάτων.
Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου καθορίζεται ενιαία για όλα τα ΑΕΙ
της χώρας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ141/Β3/2166 (ΦΕΚ 308 τ.Β'. 18.6.1987).
Αποτελεί το σταθμικό μέσο όρο των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα
απαραίτητα μαθήματα. Εάν ο φοιτητής συγκεντρώνει περισσότερες από τις απαιτούμενες
ελάχιστες διδακτικές μονάδες, μπορεί, με αίτηση του, να ζητήσει την εξαίρεση του βαθμού
κάποιων μαθημάτων από τον υπολογισμό του γενικού βαθμού του πτυχίου του. Ο γενικός
βαθμός που απονέμεται στο φοιτητή και αναγράφεται στο πτυχίο του ορίζεται στη βάση της
κλίμακας: «καλώς» (βαθμός ίσος ή μικρότερος του 6.50), «λίαν καλώς» (βαθμός από 6.50
έως 8.50) και «άριστα» (βαθμός ίσος ή μεγαλύτερος του 8.50), ενώ ο επακριβής βαθμός
σημειώνεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
Η απονομή των πτυχίων γίνεται σε ειδική τελετή η οποία οργανώνεται με τη λήξη των
εξεταστικών περιόδων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου.

Θερινή Πρακτική Άσκηση
Σε πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου εφαρμόζεται ο θεσμός της Θερινής Πρακτικής
Άσκησης (Θ.Π.Α.) των φοιτητών. Κάθε Τμήμα συνεργάζεται με διάφορους φορείς (Ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, Ο.Τ.Α, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, κ.λ.π.), οι
οποίοι προσφέρουν θέσεις εργασίας στους φοιτητές για δύο μήνες το καλοκαίρι. Στόχος της
Θ.Π.Α είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας
στον επαγγελματικό στίβο, να χρησιμοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν κατά
τη διάρκεια της φοίτησης τους και να διευκολυνθούν στον επαγγελματικό τους
προσανατολισμό. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη δεσμών
συνεργασίας μεταξύ του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου και των παραγωγικών
φορέων, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους φορείς και τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν το
αντικείμενο και το επίπεδο σπουδών, όπως παρέχεται στα διάφορα Τμήματα, αλλά και να
προσφέρουν θέσεις εργασίας στους αποφοίτους.
Η Θ.Π.Α αποτελεί προαιρετικό μάθημα, στο τέλος του οποίου οι φοιτητές είναι
υποχρεωμένοι να συντάξουν μια Τεχνική Έκθεση, η οποία και βαθμολογείται.
Για κάθε φοιτητή, ορίζονται υπεύθυνοι, ένας διδάσκων του Τμήματος και ένα μέλος
της επιχείρησης ή του φορέα υποδοχής. Οι δύο αυτοί υπεύθυνοι καθορίζουν το αντικείμενο
ενασχόλησης του φοιτητή κατά τη διάρκεια της Θ.Π.Α και του παρέχουν όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες.

Σύμβουλος Σπουδών
Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στους φοιτητές την αναγκαία συμπαράσταση, ώστε να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που επιβάλλει η φοίτηση τους στο Πανεπιστήμιο. Η
συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με την παρακολούθηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων
του/της φοιτητή/τριας, έτσι ώστε η επιστημονική και επαγγελματική του εξειδίκευση να
εναρμονίζεται βαθμιαία με την προσωπικότητα και τις δυνατότητες του/της. Ο Σύμβουλος
Σπουδών ακόμη συνδράμει τους φοιτητές σε δυσκολίες ή προβλήματα που ανακύπτουν στο
πλαίσιο της φοιτητικής τους ζωής.
Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού μπορεί να οριστεί ως Σύμβουλος Σπουδών
για έναν αριθμό φοιτητών, που δε υπερβαίνει τους 15. Για τους φοιτητές στο 1ο και στο 2ο
εξάμηνο των σπουδών τους, ο Σύμβουλος Σπουδών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος. Οι υπόλοιποι φοιτητές επιλέγουν το Σύμβουλο τους ελεύθερα, με σχετική δήλωση
που υποβάλλουν στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου μαζί με το έντυπο δήλωσης των
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μαθημάτων τους. Στα καθήκοντα του Συμβούλου Σπουδών περιλαμβάνονται και τα εξής:
 Παρακολούθηση των κλίσεων του φοιτητή και καθοδήγηση προς τους τομείς που
του ταιριάζουν.
 Παροχή βοήθειας για τη σύνθεση του προγράμματος των σπουδών του/της.
 Παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για επαγγελματικό προσανατολισμό.
 Παροχή πληροφοριών και βοήθειας για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και
σπουδές στο εξωτερικό.
 Παροχή πληροφοριών και συμβουλών για παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων,
ερευνητικών προγραμμάτων και έξω-πανεπιστημιακών μαθημάτων
 Διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τις πανεπιστημιακές αρχές, όταν αυτό
κρίνεται σκόπιμο.

Οι Φοιτητές
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα, δραστηριοποιούνται
φοιτητικές ομάδες που προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στα ακριτικά νησιά του
Αρχιπελάγους και αναπτύσσουν την ελεύθερη έκφραση και τον αυτοσχεδιασμό. Η σύσταση
αυτών των ομάδων έχει να κάνει, αφενός με την ανάγκη των νέων ανθρώπων να εκφραστούν
δημιουργικά μέσα από τις καλές τέχνες και αφετέρου με τη (σχετική) έλλειψη ανάλογων
δράσεων στις τοπικές κοινωνίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται σε όλες τις Σχολές του
Πανεπιστημίου.
Στη Ρόδο δραστηριοποιείται αθλητική ομάδα καλαθοσφαίρισης. Τις καλές τέχνες
θεραπεύουν οι ομάδες θεάτρου, με δύο διαφορετικές παραστάσεις το χρόνο, η χορωδία και
η κινηματογραφική ομάδα, με εβδομαδιαίες προβολές και αφιερώματα σε σημαντικούς
σκηνοθέτες. Γνωστό για τις ποιοτικές του παραστάσεις είναι και το χορευτικό συγκρότημα
των φοιτητών.
Γενικότερα, οι σύλλογοι φοιτητών διοργανώνουν συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες και
προβολές σε σχέση με θέματα που ενδιαφέρουν τα τμήματα τους. Στο πλαίσιο αυτών των
δράσεων, πολλοί σημαντικοί άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων έχουν επισκεφτεί τα
νησιά όπου λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου.
Κορυφαία στιγμή της πολιτιστικής παρουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η
πολιτιστική εβδομάδα. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται σε διαφορετικό νησί όλες οι ομάδες,
για να γνωριστούν καλύτερα, να μιλήσουν για τα κοινά τους προβλήματα, ως μέλη της ίδιας
πανεπιστημιακής κοινότητας.
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Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκτός από την παροχή σύγχρονης ποιοτικής εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
επικεντρώνει τις δραστηριότητες του και στην καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα
και Επιχειρήσεις, τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και
επιστημονικού προσωπικού, έχουν οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα που το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επιδείξει στον τομέα αυτόν.
Η ερευνητική πολιτική του ιδρύματος συνίσταται στην υποστήριξη κάθε ερευνητικής
πρωτοβουλίας. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία υποστηρίχτηκε από όλες τις Διοικήσεις
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αφενός μεν έδωσε τη δυνατότητα σε όλο το προσωπικό του
Πανεπιστημίου που ασχολείται με την έρευνα να αναπτύξει ερευνητικές πρωτοβουλίες,
αφετέρου δε οδήγησε στη δημιουργία θυλάκων γνωστικών αντικειμένων, που αποτέλεσαν
σημεία ανάπτυξης της έρευνας και καταξίωσης του Πανεπιστημίου στο διεθνή ερευνητικό
χώρο. Οι επιστημονικές περιοχές έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου περιλαμβάνουν τις επιστήμες και τεχνολογίες περιβάλλοντος, τις κοινωνικές
επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες και την επιστήμη της διοίκησης, τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, τα μαθηματικά και τη μαθηματική φυσική, τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέβαλε σημαντικά και στην
επίλυση προβλημάτων τοπικής κλίμακας, συνδέοντας έτσι τη λειτουργία του Πανεπιστημίου
με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών, τα οποία υποδέχονται τα διάφορα Τμήματα του.
Παράλληλα, συνέβαλε στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλής στάθμης, που
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο χώρο της έρευνας, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και της παραγωγικής διαδικασίας.
Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην ανάπτυξη της δραστηριότητας του δε θα
μπορούσε να αγνοήσει τη σημασία της βασικής έρευνας. Δεδομένου ότι οι διατιθέμενοι
πόροι για τη βασική έρευνα είναι περιορισμένοι, το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει
χρηματοδοτήσει πολλά ερευνητικά έργα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Την ευθύνη της διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Σύγκλητο με θέμα
την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, αλλά και την ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής
αυτής, έχει η Επιτροπή Ερευνών. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών
συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) ενημερώνει το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, ενθαρρύνει
την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας, κατευθύνει και
καθοδηγεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου ως προς τις διαδικασίες χρηματοδότησης και
την εξεύρεση των σχετικών πόρων.
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Ακαδημαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες
Το πρόγραμμα Erasmus+
Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον
εκπαιδευτικό τομέα και ενεργοποιείται ειδικότερα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης.
Το Erasmus+ περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, με κυριότερη και πλέον
διαδεδομένη την κινητικότητα διδασκόντων και φοιτητών ανάμεσα σε συνεργαζόμενα
ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Άλλες δράσεις του προγράμματος είναι η οργάνωση και υλοποίηση
εντατικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΙ, η πιστοποίηση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS), η δημιουργία θεματικών
δικτύων, κ.ά. Κοινή συνισταμένη όλων των δράσεων του Erasmus+ είναι η συστηματική
μέριμνα για την ενθάρρυνση της διακρατικής ακαδημαϊκής συνεργασίας, η οποία
επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας και, κυρίως, με την
ενίσχυση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα Erasmus+ από το
1990. Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του απένειμε τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, που
του εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για ολόκληρη τη δεύτερη φάση της
εφαρμογής του, δηλαδή ως την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-7.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του μέχρι σήμερα,
έχει οικοδομήσει ένα ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργασιών (πάνω από εκατό διμερείς
συμφωνίες Erasmus+) και δίνει ένα σημαντικό "παρών" στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία μέσω
της ακαδημαϊκής κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, καθώς και μέσω της
ενεργοποίησης εντατικών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών, στα οποία συμμετέχει είτε
ως ίδρυμα-διοργανωτής είτε ως πανεπιστήμιο-εταίρος. Τη διοικητική στήριξη του
προγράμματος Erasmus+ έχει το Γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών
Συνεργασιών, που λειτουργεί στη Μυτιλήνη εξυπηρετώντας τις ανάγκες των Τμημάτων, του
διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών σε όλες τις πανεπιστημιακές μονάδες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κινητικότητα Φοιτητών και Διδασκόντων
Η κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων με υποτροφία Erasmus+ πραγματοποιείται μέσω
διμερών συμφωνιών σε επίπεδο Τμημάτων, τις οποίες συνάπτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με
τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Φοιτητές και διδάσκοντες, με την οικονομική
ενίσχυση του Εθνικού Φορέα (ΙΚΥ), έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν για ορισμένο χρονικό
διάστημα σε πανεπιστήμια της Ε.Ε., καθώς και σε πανεπιστήμια των επιλέξιμων
συνδεδεμένων χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία). Η κινητικότητα των διδασκόντων
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παροχής διδακτικού έργου και η διάρκεια της κυμαίνεται από
μία έως δύο εβδομάδες, με τη δέσμευση πραγματοποίησης διαλέξεων οκτώ τουλάχιστον
διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
Η κινητικότητα φοιτητών αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα σπουδών, προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό και διδακτορικού διπλώματος.
Η προβλεπόμενη διάρκεια μετακίνησης και διαμονής στο ή στα πανεπιστήμια
υποδοχής κυμαίνεται από τρεις έως δώδεκα μήνες. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει
υποτροφία Erasmus+ μόνο μια φορά για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+, πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών
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Συνεργασιών, που συντονίζει την κινητικότητα σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, οφείλουν να
έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος τους, για να καταρτίσουν από
κοινού το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο ή στα πανεπιστήμια
υποδοχής.

Εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus+
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση φιλοξενίας και
υποστήριξης των ξένων φοιτητών, δέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος φοιτητές από
ξένα Ευρωπαϊκά ιδρύματα, μεριμνώντας για την ενσωμάτωση τους στα προγράμματα
σπουδών των Τμημάτων του. Παρέχει στους εισερχόμενους φοιτητές του υποστήριξη
πληροφόρησης και οργάνωσης, πρόσβαση στις βιβλιοθήκες και στα εργαστήρια του,
μαθήματα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, σίτιση και στέγαση και οικονομικές
διευκολύνσεις όμοιες με αυτές που απολαμβάνουν οι δικοί του φοιτητές.

Το Σύστημα Διδακτικών Μονάδων ECTS
Το ECTS, τμήμα του προγράμματος Erasmus+, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς
Διδακτικών Μονάδων. Κύριος στόχος του Ε0Τ8 είναι η αναγνώριση των ακαδημαϊκών
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ε.Ε και η μεταφορά των διδακτικών μονάδων από το
πανεπιστήμιο υποδοχής στο οικείο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται
ακαδημαϊκά οι μετακινούμενοι φοιτητές που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ένα τμήμα
των σπουδών τους σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Παράλληλα, διευκολύνει την ενσωμάτωση
των μετακινούμενων φοιτητών στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών των ξένων
πανεπιστημίων και εγγυάται τη διαφάνεια στην απόδοση των διδακτικών μονάδων που
προκύπτουν από την περίοδο φοίτησης στο εξωτερικό. Για την εφαρμογή του ECTS απαιτείται
η Συμφωνία Εκμάθησης (Learning Agreement), η οποία συνάπτεται μεταξύ του φοιτητή, του
ιδρύματος προέλευσης και του ιδρύματος υποδοχής. Η Συμφωνία αυτή γίνεται με την
επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή και συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής του φοιτητή στο
πρόγραμμα Erasmus+.
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Υποστηρίζοντας τις Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στέγαση Φοιτητών
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη στέγαση των φοιτητών του σε όλες τις
Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Χίο λειτουργεί φοιτητική εστία και ταυτόχρονα μισθώνονται
και δωμάτια σε ξενοδοχείο. Στη Μυτιλήνη, στη Σάμο και στη Ρόδο μισθώνονται επιπλωμένα
δωμάτια σε ξενοδοχεία. Στη Σύρο παρέχεται στεγαστικό επίδομα στο τέλος του ακαδημαϊκού
έτους. Οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στην εστία ή στα μισθωμένα δωμάτια δεν έχουν
καμιά οικονομική επιβάρυνση. Οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν στέγασης, τα κριτήρια και
η διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σίτιση Φοιτητών
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη σίτιση των φοιτητών του σε όλες τις
Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Σάμο, στη Χίο και στη Ρόδο οι φοιτητές σιτίζονται σε
Πανεπιστημιακά εστιατόρια. Στη Μυτιλήνη και στη Σύρο οι φοιτητές σιτίζονται σε εστιατόρια
που έχουν επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν σίτισης καθώς
και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υγειονομική Περίθαλψη
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, με αίτηση τους και εφόσον δεν καλύπτονται από άλλον
ασφαλιστικό φορέα, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του Πανεπιστημίου, η οποία
αντιστοιχεί με την κάλυψη του Δημοσίου.

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα
Για όλα τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών από τα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου διανέμονται δωρεάν πανεπιστημιακά συγγράμματα ή σημειώσεις
στους φοιτητές.

Φοιτητικό Εισιτήριο
Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παίρνουν το Ειδικό Δελτίο Εισιτηρίου, το οποίο
ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται με την εγγραφή των φοιτητών στο επόμενο ακαδημαϊκό
έτος. Με αυτό δικαιούνται έκπτωσης (μειωμένο εισιτήριο) στα αστικά και υπεραστικά μέσα
μεταφοράς.

Υποτροφίες
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες και βραβεία
επίδοσης και εισαγωγής στους φοιτητές από το 1ο έως το 3ο έτος, καθώς και βραβείο στους
αριστεύσαντες πτυχιούχους. Ο αριθμός των φοιτητών που δικαιούνται ανά τμήμα την
υποτροφία καθορίζεται αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών ανά έτος. Υποτροφίες επίσης
δίνονται στους αριστεύσαντες πτυχιούχους από κοινωνικούς φορείς, την τοπική
αυτοδιοίκηση και φυσικά πρόσωπα, κατά την τελετή απονομής πτυχίων.
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Φυσιογνωμία του Τμήματος
Το σύνολο των διδασκομένων από το Τμήμα επιστημονικών αντικειμένων συνθέτει ένα
διεπιστημονικό πλαίσιο μεθόδου και κατανόησης της παιδαγωγικής διαδικασίας, που
βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων και στο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής. Υπό το
πρίσμα αυτό, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαμορφώνουν στον τετραετή κύκλο σπουδών
τους εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ηθική.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν επιστημονικές, διδακτικές και
γενικότερα διανοητικές μεθόδους και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν αφενός να
κατανοήσουν την κοινωνική λειτουργία των επιστημών και των εκπαιδευτικών μηχανισμών
και αφετέρου να προσδιορίσουν τις συντεταγμένες των επιστημών της αγωγής και να
ασκήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν, ώστε να αγωνίζονται για μαθησιακές
συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την καλλιέργεια και την πνευματική συγκρότηση
όλων των παιδιών χωρίς διάκριση φυλής, έθνους, θρησκείας και κοινωνικής τάξης.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διδασκαλία νέων διδακτικών αντικειμένων, (π.χ.
περιβαλλοντική αγωγή, δίγλωσση εκπαίδευση, χρήση νέων τεχνολογιών), στην μεθοδολογία
έρευνας και σε σύγχρονες προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα.

Το Τμήμα στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο
Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσπαθεί να εξασφαλίσει ακαδημαϊκή ποιότητα, παρέχοντας σε
θεωρητικό επίπεδο τις βάσεις που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός της Α'βάθμιας
εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών
επιστημών.
Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, από την παιδαγωγική θεωρία
και τις θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την κλινική και
γνωστική ψυχολογία. Καλύπτει επίσης τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θετικές
επιστήμες, δίνοντας όμως έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη
λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους
σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των
Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας).
Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
παραμέτρους της εκπαίδευσης, συνδυάζει την εμπεριστατωμένη και κριτική γνώση στα πεδία
των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών με νέα γνωστικά αντικείμενα όπως
οι νέες τεχνολογίες, η δίγλωσση εκπαίδευση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση κ. α. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά
ζητήματα.
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Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στο βαθμό που αυτό
υπαγορεύεται από τα ερευνητικά δεδομένα. Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος
επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα συγκρότησης περισσότερων, αλλά ισότιμων
ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων ατομικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες θα
ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών - φοιτητριών στο
πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων.

Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Α'/βάθμιας εκπαίδευσης της
χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που επιτυγχάνει με
την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π.
Στο πλαίσιο του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης tα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο
εκπαιδευτικό δυναμικό της Α'/βάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί πτυχιούχοι
του Τμήματος έχουν επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων - εκτός Εκπαίδευσης - δημόσιων
Υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει η Α'/βάθμια
Εκπαίδευση.

Δομή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Στο τμήμα λειτουργούν οι μη θεσμοθετημένοι τομείς:
Α'
Τομέας Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας
Β'
Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους
Γ'
Τομέας Θετικών Επιστημών - Νέων Τεχνολογιών και της Διδακτικής τους
Δ'
Τομέας Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας

Τα Εργαστήρια
Αποστολή όλων των Εργαστηρίων του Τμήματος είναι:
 Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα των
εργαστηρίων.
 Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και
αλλοδαπής
 Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων και η
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Εργαστήριο Γλωσσολογίας
Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο
γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας. Ειδικότερα το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας την περιγραφή και ανάλυση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας με βάση τον
προφορικό και το γραπτό λόγο, τη συγκέντρωση διαλεκτικού υλικού για την κατάρτιση
ειδικού «Διαλεκτολογικού Αρχείου», με σκοπό τη δημιουργία του γλωσσικού άτλαντα της
Δωδεκάνησου, τη μελέτη της διγλωσσίας στη Ρόδο και τη δίγλωσση εκπαίδευση γενικά και
τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας.

Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων
Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
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ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα των Μαθηματικών, της Διδακτικής και των εφαρμογών
τους και ειδικότερα στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος
στη χρήση πολυμέσων, νέων μεθόδων και τεχνολογιών. Τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα
αναφέρονται στη βασική έρευνα σε σύγχρονους τομείς της μαθηματικής επιστήμης, στις
εφαρμογές των Μαθηματικών σε νέες τεχνολογίες μετάδοσης της γνώσης, στην τεχνολογία
μαθηματικής εκπαίδευσης από απόσταση με συστήματα ανοικτά και ευέλικτα, στην
ανάπτυξη μαθηματικών εφαρμογών σε περιβάλλοντα πολυμέσων και ιδεατής
πραγματικότητας σε ειδικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην ανάπτυξη υλικού
μάθησης και διάδοσης των εφαρμογών των Μαθηματικών για ειδικές ομάδες χρηστών.

Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας
Το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Παιδείας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
θέματα τέχνης, κουλτούρας, επικοινωνίας και πολιτιστικής πολιτικής, καθώς και στα
αντικείμενα: Ιστορία Τέχνης, Εισαγωγή στην Αισθητική, Ανθρωπολογία και Τέχνη,
Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία της Τέχνης και της Κουλτούρας, Πολιτισμικά μοντέλα, θέματα
σύγχρονης πολιτισμικής θεωρίας κτλ.

Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών
Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό στόχο τη διενέργεια
έρευνας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις ακόλουθες επιστημονικές
περιοχές: Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Ιστορίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης,
Εκπαιδευτική Πολιτική, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Θρησκειολογία. Οι νέες και
ταχύτατες επιστημολογικές, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται στον
χώρο της εκπαίδευσης λαμβάνονται άμεσα υπόψη στον σχεδιασμό των δράσεων του
Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο Ι.Κ.Ε. λειτουργεί ήδη επί μία δεκαετία, αλλά πρόσφατα ξεκίνησε
και η διαδικασία της θεσμοθέτησης του. Στεγάζεται σε έναν μικρό, αλλά πολυ-λειτουργικό
χώρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο χώρος αυτός φιλοξενεί τις
ακόλουθες επιστημονικές δραστηριότητες: σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, προβολές και
παρουσιάσεις οπτικο-ακουστικού διδακτικού υλικού. Παράλληλα, ο ίδιος χώρος,
χρησιμοποιείται και για την φιλοξενία μίας ευρείας ερευνητικής υποδομής. Η υποδομή αυτή
υπάρχει και συνεχώς επεκτείνεται από δωρεές και αγορές βιβλίων, αρχείων και οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων. Με τον τρόπο αυτόν το Εργαστήριο κατορθώνει να μην είναι
απλώς ένας χώρος όπου αποθηκεύεται υλικό και φιλοξενείται η επιστημονική
δραστηριότητα των καθηγητών του Τμήματος. Γίνεται ένας ζωντανός χώρος, που βοηθά
ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Ε.Φ.Ε.) υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων
Φυσικής και Διδακτικής της Φυσικής του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η σύνθεση του
αποτελείται από καθηγητές διαφόρων βαθμίδων (διδάσκοντες) και αποσπασμένους
εκπαιδευτικούς Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης (βοηθοί).

Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην
Εκπαίδευση
Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα
Επιστημολογίας, Παιδαγωγικής και Διδακτικής των Γνωστικών Αντικειμένων, Ψυχολογίας,
Κλινικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Διδακτικής των Μέσων, Διαπολιτισμικής
Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και
διδακτικές ανάγκες του τομέα Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας στις ακόλουθες
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γνωστικές περιοχές: Παιδαγωγικές Επιστήμες, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Θεωρίες Μάθησης
και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική Έρευνα, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κλινική
Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Σχολική Παιδαγωγική
Διδακτική και Έρευνα της διδασκαλίας, Παιδαγωγική των Μέσων-Μιντιακή Εκπαίδευση
(ΜΜΕ, Κινηματογράφος, ΤΠΕ, Διαδίκτυο), Ιστορία των Μέσων στην Εκπαίδευση, Διδακτική
των Μέσων και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Υλικού, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συγκριτική
Παιδαγωγική, Κοινωνική Ένταξη και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ο χώρος του εργαστηρίου
χρησιμοποιείται ως βασική υποδομή για ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις.

Η Έρευνα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παρακάτω αναφέρονται τομείς στους οποίους διεξάγεται έρευνα στο Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης:
 Έρευνα στον τομέα των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση.
 Έρευνα στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της αντισταθμιστικής
διαπαιδαγώγησης για παιδιά
παλιννοστούντων
επαναπατριζόμενων
και
αλλοδαπών μεταναστών.
 Έρευνα στο πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης γλωσσών και της εφαρμοσμένης
γλωσσολογίας, καθώς και της διδακτικής της γλώσσας.
 Έρευνα στο πεδίο της λαϊκής παράδοσης με προφορικές μαρτυρίες και της παιδικής
λογοτεχνίας.
 Έρευνα στο πεδίο της τοπικής ιστορίας με έμφαση στις προφορικές μαρτυρίες της
περιόδου της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα.
 Έρευνα στο πεδίο των Μαθηματικών και της Διδακτικής τους.
 Έρευνα στο πεδίο της Παιδαγωγικής των Μέσων με σημείο αναφοράς την ένταξη των
Νέων Μέσων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κι την προώθηση της μιντιακής
ικανότητας των μαθητών.
Βασικό πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι
η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απέναντι στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Πειραματικά σχολεία
Σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και της
εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων
των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν.
Τα Πειραματικά Σχολεία διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού στην περιοχή του οποίου λειτουργούν. Επιστημονικά εποπτεύονται
από το Εποπτικό Συμβούλιο του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή
Νηπιαγωγών που αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές Επόπτες, μέλη ΔΕΠ του
Παιδαγωγικού Τμήματος ειδικότητας των Επιστημών της Αγωγής που ορίζονται με τους
αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος.
Στα Πειραματικά Σχολεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο ανήκουν:





1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου,
2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου,
3/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου,
2/θέσιο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου.
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Στόχοι και αντικείμενο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Στόχοι του Προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:
 Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της
Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και
επαγγελματικές ανάγκες.
 Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς δασκάλους πνεύμα ελεύθερης
αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, το σεβασμό των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική
ευαισθητοποίηση των αυριανών δασκάλων και πολιτών.












Από τη σκοπιά αυτή επιδιώκει ειδικότερα:
Να τους καταστήσει φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης
ανάπτυξης του τόπου τους.
Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής
ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην
προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.
Να τους δώσει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικότητας
έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους.
Παράλληλα το Τμήμα επιδιώκει:
Την εκπαίδευση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες όλων των συνιστωσών της
Εκπαίδευσης.
Τη θεμελίωση της θεωρίας μέσα από την πειραματική εμπέδωση που παρέχουν τα
εργαστήρια και την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες σχολείου.
Την ενημέρωση στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της Παιδείας.
Την καλή προετοιμασία του φοιτητή για τυχόν συνέχιση των σπουδών του σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη ερευνών διεθνούς κύρους, σε συνεργασία
με άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια.
Την κατάρτιση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων
εργαλείων εκπαίδευσης.
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Σπουδάζοντας στο Π.Τ.Δ.Ε.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 1986. Το πρόγραμμα σπουδών του έχει στόχο να παρέχει τις βάσεις και τη
μέθοδο που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα
κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών.
Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, από την παιδαγωγική θεωρία
και τις θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την κλινική και
γνωστική ψυχολογία.
Καλύπτει επίσης τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες,
δίνοντας, όμως, έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη λεγόμενη
"διδακτική μετατόπιση" των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε
αντικείμενα του σχολικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Διδακτική της
Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας).

Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου
Για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται 242 ECTS ήτοι 46 μαθήματα:
Α) 20 Υποχρεωτικά μαθήματα (5 ανά Τομέα): 20χ6 ECTS = 120 ECTS
Β) 10 μαθήματα Πρακτικών Ασκήσεων: συνολικά 54 ECTS
 Α’ Φάση Πρακτικής Άσκησης (ένα μάθημα) Χ 5 ECTS = 5 ECTS
 Β’ Φάση Πρακτικής Άσκησης (πέντε μαθήματα) Χ 5 ECTS = 25ECTS
 Γ’ Φάση Πρακτικής Άσκησης (τέσσερα μαθήματα) Χ 6ECTS = 24 ECTS
Γ) 4 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (1 από κάθε Τομέα):
Δ) 12 Επιλεγόμενα (τρία ανά Τομέα):

4χ5 ECTS = 20 ECTS

12χ4 ECTS = 48 ECTS

Ε) Για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση
της για την λήψη πτυχίου, χωρίς ο βαθμός των μαθημάτων αυτών να υπολογίζεται στο Μέσο
Όρο του βαθμού πτυχίου και χωρίς να πιστώνονται μονάδες ECTS. Οι κάτοχοι επιπέδου
Lower ή το αντίστοιχο Γερμανικό επίπεδο απαλλάσσονται από το πρώτο επίπεδο.
Οι κάτοχοι επιπέδου Proficiencies ή το αντίστοιχο Γερμανικό επίπεδο, απαλλάσσονται από
τα δύο πρώτα επίπεδα και υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς το τρίτο επίπεδο.
ΣΤ) Οι φοιτητές/-τριες έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, η οποία
αντιστοιχεί σε 16 ECTS και απαλλάσσονται από 4 μαθήματα επιλογής (ένα από κάθε Τομέα).
Τα «Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά» είναι μια νέα κατηγορία οκτώ μαθημάτων. Κάθε Τομέας
προσφέρει δύο μαθήματα εκ των οποίων οι φοιτητές επιλέγουν το ένα. Ο μέγιστος αριθμός
φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν το κάθε μάθημα ορίζεται σε 150. Ο μέγιστος αριθμός
φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν κάθε μάθημα της κατηγορίας «Επιλεγόμενα»
μαθήματα ορίζεται σε 70.
Οι φοιτητές/-τριες μετά το πρώτο έτος φοίτησης και σε περίπτωση αποτυχίας παλαιών
μαθημάτων θα μπορούν να δηλώσουν 2 επιπλέον μαθήματα πέραν του αριθμού των
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προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου τους και οι επί πτυχίω φοιτητές/-τριες συνολικά
10 μαθήματα.
Προαπαιτούμενα μαθήματα ορίζονται τα εξής:



















Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Ανάλυση Διδακτικού Πεδίου» της
Πρακτικής Άσκησης Α΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το μάθημα «Σχολική
Παιδαγωγική».
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας»
της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το μάθημα
«Ελληνική Γλώσσα».
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική των
Μαθηματικών» της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται
το μάθημα «Εισαγωγή στις Βάσεις και τις Βασικές έννοιες των Μαθηματικών».
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών» της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το
μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας»
της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το μάθημα «Η
Ιστορία και η Διδακτικής της».
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός και Δημιουργία Ψηφιακού
Υλικού για την Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Σχολική από Απόσταση Εκπαίδευση»
της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το μάθημα
«Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη».
Για κάθε μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Β Φάση προαπαιτούμενο μάθημα είναι
πέρα των παραπάνω μαθημάτων και το μάθημα «Ανάλυση Διδακτικού Πεδίου» της
Πρακτικής Άσκησης Α΄ Φάση.
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας»
της Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το μάθημα
«Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας» της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση.
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική των
Μαθηματικών» της Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται
το μάθημα «Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών» της Πρακτικής Άσκησης Β΄
Φάση.
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών» της Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το
μάθημα «Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» της Πρακτικής Άσκησης
Β΄ Φάση.
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας»
της Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται το μάθημα
«Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας» της Πρακτικής Άσκησης Β΄ Φάση.
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διδακτική της
Παιδαγωγικής των Μέσων» της Πρακτικής Άσκησης Γ΄ Φάση-ΕΣΠΑ προαπαιτούμενο
μάθημα ορίζεται το μάθημα «Σχεδιασμός και Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού για την
Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Σχολική από Απόσταση Εκπαίδευση» της Πρακτικής
Άσκησης Β΄ Φάση.
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Αγγλικά ΙΙ» προαπαιτούμενο μάθημα
ορίζεται το μάθημα «Αγγλικά Ι» .
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Αγγλικά ΙΙΙ» προαπαιτούμενο μάθημα
ορίζεται το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ».
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Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Γερμανικά ΙΙ» προαπαιτούμενο μάθημα
ορίζεται το μάθημα «Γερμανικά Ι».
Για τη δήλωση και εξέταση του μαθήματος «Γερμανικά ΙΙΙ» προαπαιτούμενο μάθημα
ορίζεται το μάθημα «Γερμανικά ΙΙ

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας
1. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις
προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, είναι προαιρετική, πιστώνεται με 16 ECTS και απαλλάσσονται
από 4 μαθήματα επιλογής (ένα από κάθε Τομέα). Πτυχιακή εργασία μπορούν εκπονήσουν
φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο τέταρτο έτος και πάνω.
2. Ο φοιτητής/τρια που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να
συμπληρώσει και να καταθέσει στη Γραμματεία, έντυπο αίτησης που θα αναφέρεται ο τίτλος
της προς εκπόνηση εργασίας καθώς επίσης ο/η επιβλέπων/ουσα και η τριμελής εξεταστική
επιτροπή. Την αίτηση συνοδεύει έντυπο εισήγησης έγκρισης πτυχιακής εργασίας
υπογεγραμμένο από τον/την επιβλέποντα/ουσα. Η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων
εκπόνησης πτυχιακών εργασιών θα λαμβάνει χώρα από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου
κάθε ακαδημαϊκού έτους μέχρι την 30η Νοεμβρίου.
3. Το θέμα και ο ορισμός επιβλέποντα/ουσας κάθε εργασίας εγκρίνεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του εκάστοτε επιβλέποντα/ουσα. Η εκπόνηση
της πτυχιακής εργασίας διαρκεί έως δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη της εκπόνησης θα
γίνεται στο εξάμηνο στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Θα δύναται στον/στην φοιτητή/τρια να δύναται παράταση της εκπόνησης της
πτυχιακής εργασίας έως ένα εξάμηνο ακόμα μετά από αίτηση του φοιτητή και τη σύμφωνη
γνώμη του εκάστοτε επιβλέποντα.
4. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου για
φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση στην Γραμματεία και αυτή έχει εγκριθεί από τη
Συνέλευση του Τμήματος. Δύναται ο/η φοιτητής/τρια να ανακαλέσει την αίτηση εκπόνησης
πτυχιακής εργασίας εντός του εξαμήνου που την έχει καταθέσει πάντως πριν από την
απόφαση της Συνέλευσης που εγκρίνει το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.
5. Για την εξέταση της πτυχιακής εργασίας ορίζεται ημερομηνία εξέτασης της εντός της
εξεταστικής περιόδου (Φεβρουαρίου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου) σύμφωνα με εκάστοτε
ακαδημαϊκό ημερολόγιο που ορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
6. Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται επίσης να καταθέσει στο διδάσκοντα πριν την
υποστήριξη της εργασίας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα ακόλουθα:
«δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας, ότι έχω αναφέρει
τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες και ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από
εμένα προσωπικά», δήλωση η οποία ενσωματώνεται στο κείμενο της πτυχιακής εργασίας.
7. Για να πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει
να βεβαιώσει στη Γραμματεία ότι ο/η φοιτητής/τρια παρέδωσε έγκαιρα την εργασία στην
Επιτροπή, και ότι είναι έτοιμος/η για την υποστήριξη, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη
της εξεταστικής περιόδου στην οποία θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη.
8. Η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον ακροατηρίου, με την
παρουσία του συνόλου των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής (ή τουλάχιστον δύο από τα
τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής), σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
Επιτροπή. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης κοινοποιείται στην
Γραμματεία και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
9. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της εργασίας από τον φοιτητή/τρια η
Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί από μηδέν (0) έως δέκα (10), με
ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέμψει με
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απόφασή της, την εργασία, που έχει βαθμολογηθεί επιτυχώς, για διορθώσεις ή επεξηγήσεις
για διάστημα μέχρι δέκα (10) ημέρες μετά την υποστήριξη. Η τελική αξιολόγηση και κρίση
της εργασίας γίνεται από την παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Το τελικό πρακτικό της Εξεταστικής
Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα μέλη, ενώ ένα ξεχωριστό έγγραφο με τις υπογραφές των
μελών της Επιτροπής που ψηφίζουν θετικά ενσωματώνεται στο κείμενο της εργασίας.
10. Αν η εργασία θεωρηθεί από την Επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί με
βαθμό κάτω από τη βάση του 5, τότε η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον/τη φοιτητή/τρια
την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της πτυχιακής ή τη ριζική αναμόρφωσή της και
παραπέμπει τον/τη φοιτητή/τρια να υποβάλλει εκ νέου την εργασία και να την υποστηρίξει
την επόμενη εξεταστική περίοδο σύμφωνα με τις υποδείξεις. Ο φοιτητής/τρια δικαιούται
να εξεταστεί έως και τρεις συνεχόμενες εξεταστικές. Σε περίπτωση αποτυχίας, (και τις τρεις
φορές) θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση εκ νέου στη Γραμματεία για εκπόνηση νέας πτυχιακής
εργασίας.
11. Η εγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια:
 στη Βάση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας: σε ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο (pdf)
 στη Βιβλιοθήκη της Σχολής: σε δύο αντίτυπα (σε απλή βιβλιοδεσία) μαζί με την
κατάθεση του Εντύπου Διαχείρισης και Δημοσιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υλικού.
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Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
ΥΑ0007
ΥΒ0003
ΥΓ0003
ΥΓ0005
ΥΔ0001
ΥΑ0003
ΥΑ0005
ΥΒ0002
ΥΓ0001
ΥΔ0007

ΥΑ0006
ΥΒ0005
ΥΒ0007
ΥΓ0006
ΥΔ0009
ΥΓ0008
ΥΔ0008
ΥΔ0004
ΥΣ0001
ΥΣ0002

ΕΑ0060
ΕΒ0073
ΕΓ0014
ΕΓ0031
ΕΔ0034
ΕΔ0045
ΥΑ0004
ΥΒ0001

ΠΡΑΚ – Α

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
Η Ιστορία και η Διδακτικής της
Εισαγωγή στις Βάσεις και τις Βασικές έννοιες των
Μαθηματικών
Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
Ελληνική Γλώσσα
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία
Σχολική Παιδαγωγική
Ιστορία Πολιτισμού
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
Νεοελληνική Λογοτεχνία- Νεοελληνική Λογοτεχνία της
Κύπρου 19ος – 20ος αιώνας
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Εκπαιδευτική Πολιτική
Το θεωρητικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Εισαγωγή στο Γραμματισμό
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της
Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα
Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες Τεχνολογίες
Λαογραφία – Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού
Πολιτισμού
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική του Θεάτρου
Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και Δημιουργική Σκέψη:
Θεωρία και Τεχνικές Εικαστικών μορφών
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Θεωρίες Μάθησης: Βίωμα Τρόπος Ζωής και Διαδικασία
Αναπαραγωγής των Γνώσεων
Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Δεν προσφέρεται)
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Διδακτική των Μαθηματικών
Διγλωσσία
Διδακτική της Λογοτεχνίας
Γνωστική Ψυχολογία
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
Στ ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανάλυση Διδακτικού Πεδίου
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα

Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

ECTS
6
6
6

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6
6

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6
6
6
6

Υποχρεωτικό

6

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6
6
6
6
6

Υποχρεωτικό

6

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6
6

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6
6

ΚεΥΑ

5

ΚεΥΒ
ΚεΥΓ
ΚεΥΓ 1
ΚεΥΔ
ΚεΥΔ
ΚεΥΑ
ΚεΥΒ
ΕΠ
ΕΠ

5
5
5
5
5
5
5
4
4

ΠΡΑΚ – Α
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ

5
4
4
4
4
4

Τα «Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά» είναι μια νέα κατηγορία οκτώ μαθημάτων. Κάθε Τομέας προσφέρει δύο μαθήματα εκ των
οποίων οι φοιτητές επιλέγουν το ένα. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα ορίζεται σε 150 άτομα.
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+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
ΠΡΑΚ – Β1
ΠΡΑΚ – Β2
ΠΡΑΚ – Β3
ΠΡΑΚ – Β4
ΠΡΑΚ – Β5

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας
Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών
Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας
Σχεδιασμός και Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού για την
Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Σχολική από Απόσταση
Εκπαίδευση
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα

ΠΡΑΚ – Γ1
ΠΡΑΚ – Γ2
ΠΡΑΚ – Γ3
ΠΡΑΚ – Γ4
ΝΠ-ΑΓ5 ή
ΝΠ-ΓΓ5 ή
ΝΠ-ΘΓ5
ΝΠ-ΑΓ1 ή
ΝΠ-ΓΓ1
ΝΠ-ΑΒΓ6
ΝΠ-ΑΒΓ7
ΝΠ-ΘΓΓ7

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας
Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών
Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Παιδαγωγικής των Μέσων

Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Πολιτικής Αγωγής
(Δεν προσφέρεται)
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Θρησκειολογίας

ΝΠ-ΘΓΓ6

Εφαρμοσμένη Διδακτική της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Πληροφορικής

ΝΠ-ΑΔΓ8

Εφαρμοσμένη Διδακτική της Λαογραφίας

ΝΠ-ΓΓ2 ή
ΝΠ-ΘΓ2
ΝΠ-ΓΓ3 ή
ΝΠ-ΘΓ3
ΝΠ-ΑΓ4 ή
ΝΠ-ΓΓ4
ΝΠ-ΑΔΓ6

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών

ΕΑ0001
ΕΑ0014
ΕΑ0054
ΕΑ0061
ΕΑ0065
ΕΑ0066
ΕΒ0003
ΕΒ0008
ΕΒ0065Ν

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας
Πρακτική Άσκηση στη Γλωσσική και Πολιτισμική
Πολυμορφία
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
+ 1 Επιλεγόμενο Μάθημα
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ Α
Θεωρητική Προσέγγιση της Οικογένειας
Το Υποκείμενο και η Γνώση
Ψυχολογία Κινήτρων
Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής
Μονάδας
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
Εισαγωγή στην Αισθητική
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Τέχνης και της Κουλτούρας
Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα

ΕΠ
ΕΠ

4
4

ΠΡΑΚ – Β
ΠΡΑΚ – Β
ΠΡΑΚ – Β
ΠΡΑΚ – Β
ΠΡΑΚ – Β

5
5
5
5
5

ΕΠ

4

ΠΡΑΚ – Γ
ΠΡΑΚ – Γ
ΠΡΑΚ – Γ
ΠΡΑΚ – Γ
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)

6
6
6
6
6

ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΠΡΑΚ –Γ
(ΕΣΠΑ)
ΕΠ
ΕΠ

6

ΕπΑ
ΕπΑ
ΕπΑ
ΕπΑ

4
4
4
4

ΕπΑ

4

ΕπΑ
ΕπΒ
ΕπΒ
ΕπΒ

4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
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ΕΒ0055
ΕΒ0063
ΕΣ0024
ΕΣ0028
ΡΑ0018
ΕΣ0011
ΡΣ0009
ΡΒ0029
ΕΓ0029
ΕΓ0032
ΕΓ0037
ΕΓ0038
ΡΓ0003

ΕΔ0022
ΕΔ0023
ΕΔ0033
ΕΔ0036
ΕΔ0042
ΕΔ0046Ν
ΕΔ0049
ΕΔ0050
ΕΔ0051
ΜΥ0002

ΕΑ0003
ΕΑ0032
ΕΑ0051
ΕΑ0053
ΕΑ0064
ΕΑ0067
ΕΑ0068

ΕΑ0069
ΕΑ0070
ΕΑ0071

Παιδαγωγικές Σπουδές – Ιστορία, Παρόν, Προοπτικές
(Δεν προσφέρεται)
Μέθοδοι και τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας
(Δεν προσφέρεται)
Θεατρική Παιδεία και Πρακτική στην Εκπαίδευση
Θέατρο και Κοινωνικές Κατασκευές
Οικογένεια με μαθησιακές δυσκολίες (έρευνα)
ΤΟΜΕΑΣ Β
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής
Κληρονομιάς
Σύνθετες Ερευνητικές Εφαρμογές και Αξιολόγηση στο
μάθημα της Καλλιτεχνικής Αγωγής (Έρευνα)
Θρησκεία και Κοινωνία
ΤΟΜΕΑΣ Γ
Πληροφορική και εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Αντιλήψεις μαθητών για έννοιες Φυσικών επιστημών και
Διδακτική τους αντιμετώπιση
Αναπαραστασιακά Συστήματα- Χρήση Ψηφιακών
Τεχνολογιών και θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών
Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικών κόσμων για τη
διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου
Χρήση Εργαλείων Πληροφορικής στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία (Έρευνα)
ΤΟΜΕΑΣ Δ
Παιδαγωγικά ζητήματα της λαογραφίας
Η διάχυση του Αισώπειου Μύθου στην Ευρώπη
Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας
Γλωσσική Πολυμορφία και Μάθηση
Νεοελληνική Λογοτεχνία 19-20 αιώνας: Ποίηση και
Πεζογραφία
Παιδικό βιβλίο: Θεωρία & Ιστορία
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Ανάλυση Λόγου
Φύλο και Γλώσσα (Δεν προσφέρεται)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ψυχοκινητική Αγωγή παιδιών με κινητικές ιδιαιτερότητες
/εφαρμογές
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ Α
Επιστημολογία και η Διδακτική (Δεν προσφέρεται)
Μοντέλα αλληλεπίδρασης – οικογένεια και σχολείο
Οικογένεια και «Ένα Σχολείο για Όλους»
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση σε
περιβάλλον LMS (Moodle)
Η Ανάπτυξη της Γλώσσας στα Παιδιά
Παιδαγωγική Αξιοποίηση κινηματογράφου, ρεπορτάζ,
ντοκιμαντέρ, διαδικτύου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία –
Γραμματισμός στα Μέσα
Παιδαγωγικές Μέθοδοι & Τεχνικές Έρευνας
Εκπαιδευτικών Πεδίων
Εκπαίδευση μαθητών με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και αναπηρίες
Η Θεωρία των Παιδαγωγικών Εμποδίων (Δεν
προσφέρεται)

ΕπΒ

4

ΕπΒ

4

ΕπΑ
ΕπΑ
ΕπΑ

4
4
4

ΕπΒ

4

ΕπΒ

4

ΕπΒ

4

ΕπΓ
ΕπΓ

4
4

ΕπΓ

4

ΕπΓ

4

ΕπΓ

4

ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ

4
4
4
4
4

ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ

4
4
4
4

ΜΥ

0

ΕπΑ
ΕπΑ
ΕπΑ
ΕπΑ
ΕπΑ

4
4
4
4
4

ΕπΑ
ΕπΑ

4
4

ΕπΑ

4

ΕπΑ

4

ΕπΑ

4
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ΕΑ0072

ΕΒ0002
ΕΒ0041
ΕΒ0044
ΕΒ0056
ΕΒ0059

ΕΒ0074
ΕΒ0075
ΕΒ0076
ΕΒ0077
ΕΒ0078
ΕΒ0079
ΕΣ0030
ΕΓ0003
ΕΓ0016
ΕΓ0017

ΕΓ0034
ΕΓ0039
ΕΓ0040

ΡΓ0015

ΕΔ0027
ΕΔ0047
ΕΔ0048
ΕΔ0052
ΡΔ0003
ΡΔ0017
ΡΔ0020
ΡΔ0022

ΜΥ0003
ΥΞ0011
ΥΞ0012
ΥΞ0013
ΥΞ0021

Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
ΤΟΜΕΑΣ Β
Ιστορία της Τέχνης
Ιστορία της Εκπαίδευσης (Δεν προσφέρεται)
Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της
θρησκείας
Διδακτική των Θρησκειών
Εκπαίδευση: Η δημόσια πρόσληψή της. Τύπος,
Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, Θέατρο, Τέχνη
(Δεν προσφέρεται)
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (e-learning)
(Δεν προσφέρεται)
Ανάλυση δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας
(Δεν προσφέρεται)
Ευρωπαϊκή Ιστορία του 20ου Αιώνα
Φύλο και Εκπαίδευση (Moodle)
Φύλο και Απασχόληση (Moodle)
Η Διαμόρφωση του ρόλου του Φύλου (Moodle)
Ψηφιακές Εφαρμογές σε Μουσειακά Περιβάλλοντα
ΤΟΜΕΑΣ Γ
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Διδακτικές τεχνικές για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και
Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα
Αντιλήψεις εκπαιδευομένων για έννοιες Μαθηματικών
και σχετικές διδακτικές παρεμβάσεις
Θεωρία και Εφαρμογή της Επίλυσης και Θέσης του
Μαθηματικού Προβλήματος: Η χρήση Μαθηματικών
Εκπαιδευτικών λογισμικών για την επίλυση
Μαθηματικών Προβλημάτων
Σχεδιασμός Προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Έρευνα)
ΤΟΜΕΑΣ Δ
Εργαστήριο Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής: Η
Δύναμη του Αναγνώστη
Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας
Γλωσσική Αλλαγή
Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική
Συγκέντρωση και Επεξεργασία Λαογραφικού Υλικού
(Έρευνα)
Ηλεκτρονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Γλώσσα
(έρευνα)
Γλωσσική Πολυμορφία στη Ρόδο (Έρευνα)
Γυναικεία διανόηση και γραφή στον Έξω Ελληνισμό
(Έρευνα)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Κινητική Αγωγή στο Σχολείο / εφαρμογές
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γερμανικά Ι (Δεν προσφέρεται)
Γερμανικά Ι Ι (Δεν προσφέρεται)
Γερμανικά Ι Ι Ι (Δεν προσφέρεται)
Αγγλικά (Αγγλικά Ι) (Δεν προσφέρεται)

ΕπΑ

4

ΕπΒ
ΕπΒ
ΕπΒ

4
4
4

ΕπΒ
ΕπΒ

4
4

ΕπΒ

4

ΕπΒ

4

ΕπΒ
ΕπΒ
ΕπΒ
ΕπΒ
ΕπΒ

4
4
4
4
4

ΕπΓ
ΕπΓ
ΕπΓ

4
4
4

ΕπΓ
ΕπΓ

4
4

ΕπΓ

4

ΕπΓ

4

ΕπΔ

4

ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ
ΕπΔ

4
4
4
4

ΕπΔ

4

ΕπΔ
ΕπΔ

4
4

ΚεΥΞ
ΚεΥΞ
ΚεΥΞ
ΚεΥΞ

0
0
0
0
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ΥΞ0022
ΥΞ0023
ΜΥ0001

Αγγλικά (Αγγλικά Ι Ι) (Δεν προσφέρεται)
Ακαδημαϊκά Αγγλικά (Δεν προσφέρεται)
ΕΤΗΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα για την Πρακτική Άσκηση

ΚεΥΞ
ΚεΥΞ

0
0

ΜΥ

0
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Περιγραφές Μαθήματων
Σημείωση: το περιεχόμενο της περιγραφής των μαθημάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της
διδάσκοντα/ουσας.

YA0007 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Επιστήμη
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Α’
6
Σοφός Αλιβίζος

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της
Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι
παιδαγωγικοί θεσμοί, οι δομές και τα μοντέλα ανάλυσής τους, οι επιστημολογικές
προσεγγίσεις και παραδείγματα της Επιστήμης, καθώς και οι βασικές μεθοδολογικές
προσεγγίσεις έρευνας της. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές
ενότητες:
 Σχέση Θεωρίας και Πράξης και δυσχέρειες κοινωνικότητας Παιδαγωγικού Λόγου.
 Επιστημολογικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και οριοθέτηση του
αντικείμενου της Παιδαγωγικής Επιστήμης.
 Κύρια θεωρητικά Ρεύματα της Παιδαγωγικής (Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική
Φιλοσοφία ρευμάτων και κινημάτων).
 Βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης.
 Θεωρητικές προσεγγίσεις της Αγωγής.
 Θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικοποίησης.
 Πεδία παιδαγωγικών εφαρμογών (θεσμοί, λειτουργίες και οργανωτικά σχήματα
εκπαιδευτικών δομών).
 Θεωρητικές παραδόσεις και εργαλεία έρευνας για την κατανόηση του εκπαιδευτικού
πεδίου.
 Ειδικά και σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα (Εκπαιδευτικοί, Επικοινωνία,
Διδασκαλία, Μορφές Μάθησης).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Σε επίπεδο γνώσεων αναμένεται οι φοιτητές/τριες να:
 οριοθετούν τεκμηριωμένα το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης τη
σχέση της με επιμέρους επιστημονικούς κλάδους και τη διεπιστημονικότητα που
χαρακτηρίζει το πεδίο της,
 περιγράφουν το αντικείμενο έρευνας της Παιδαγωγική Επιστήμη και των επιμέρους
επιστημονικών κλάδων της,
 εξηγούν και να επεξεργάζονται τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης
δίνοντας παραδείγματα για το περιεχόμενό τους,
 γνωρίζουν βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο και να είναι σε θέση
να προσκομίζουν παραδείγματα προσέγγισης για κάθε μέθοδο,
 γνωρίζουν τους σημαντικούς σταθμούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης και να
περιγράφουν σημαντικούς εκπροσώπους της,
 περιγράφουν τα σπουδαιότερα ερμηνευτικά μοντέλα αναφορικά με το φαινόμενο
της Αγωγής και της Κοινωνικοποίησης των μαθητών.
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Σε επίπεδο ικανοτήτων αναμένεται οι φοιτητές/τριες να:
 αναλύουν εκπαιδευτικές καταστάσεις στη βάση θεωρητικών σχημάτων που
αναφέρονται σε μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας α) τον εκπαιδευτικό, β) την
επικοινωνία και τη διαχείριση σχέσεων, γ) την οργανωτική δομή, δ) τη διδασκαλία,
 να υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση των θεωρητικών
προσεγγίσεων,
 να στοχάζονται και να ανασκευάζουν τον αρχικό σχεδιασμό στη βάση της
εκπαιδευτικής παρατήρησης.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων αναμένεται οι φοιτητές/τριες να:
 να εφαρμόζουν πειραματικά βασικές μεθόδους έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο,
 να δημιουργούν πειραματικά σενάρια διδασκαλία στη βάση θεωρητικών
προσεγγίσεων,
 να μετασχολιάζουν επιμέρους πεδία εκπαιδευτικών σεναρίων,

Προαπαιτούμενα
Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Korn, F. (2012), Σοφός (Επιμ). Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθηνα: ΙΩΝ.
 Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Γκότοβος, Αθ. (1999). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Αθήνα. Gutenberg.
 Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.), Εισαγωγή στις επιστήμες της
εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο
 Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Αθήνα.
Gutenberg.
 Mialaret, G. (1999).Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής. . Αθήνα. Τυποθήτω.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική
μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές
μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση βασίζεται σε 2 άξονες: α) στην ενεργή συμμετοχή τω φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους σε συγκεκριμένο
παραδοτέο έργο που θεωρείται ως προαπαιτούμενος για την κατανόηση του περιεχομένου
του μαθήματος και συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις και β) σε γραπτές τελικές
εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον πρώτο άξονα που διασφαλίζει το
αναμενόμενο φόρτο εργασίας και μελέτης των φοιτητών κατά τις εβδομαδιαίες συνεδρίες
προβλέπονται τα ακόλουθα:



Εγγραφή και εργασία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του μαθήματος στο Moodle.
Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες δραστηριότητες που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό
περιβάλλον του μαθήματος
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Ολοκλήρωση του παραδοτέου έργου σε ένα θέμα που απαρτίζεται από τρία μέρη:
o Δημιουργία επιστημονικής περίληψης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
παρουσιάζεται από το διδάσκοντα, για την άσκηση του επιστημονικού λόγου
και την επεξεργασίας της συγκεκριμένης παιδαγωγικής θεματικής
o Παρουσίαση της θεματικής στην ολομέλεια με τη χρήση PowerPoint
o Εκπόνηση δοκιμασιών (δραστηριοτήτων και ασκήσεις) διαφορετικών
μορφών (4-6), π.χ. σύντομης ανάπτυξης, κενών, πολλαπλής επιλογής,
αντιστοίχισης, σωστού λάθους, επί του παιδαγωγικού θέματος που
μελετήθηκε.

Ο συνολικός φόρτος εργασίας κυμαίνεται μεταξύ 150-180 ωρών. Ακολουθεί ενδεικτική
αποτύπωση:
 δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή άσκηση):
13Χ13=39 ώρες,
 κατ’ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης): 13Χ6=
78 ώρες,
 εξετάσεις (προετοιμασία): 6 μέρες προετοιμασίας Χ 8 ώρες = 48 ώρες.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκα. Οι τελικές
γραπτές εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία σε χώρο του Π.Α.

YB0003 Ιστορία και η Διδακτική της
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Α’
6
Κόκκινος Γιώργος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αρθρώνεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: την επιστημολογία της ιστορίας, την
ιστορία της ιστοριογραφίας και τη διδακτική της ιστορίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο που θέτει
η νέα διδακτική της ιστορίας, τίθενται οι βάσεις του προβληματισμού για τη σχέση
ακαδημαϊκής γνώσης και ιστορικής εκπαίδευσης, τους τρόπους μετασχηματισμού της
πρώτης σε διδακτική πράξη και τη δυνατότητα σύζευξης δηλωτικής (γνώση του τι) και
διαδικαστικής γνώσης (γνώση του πως και του γιατί, μεταγνωστικές δεξιότητες).
Συγκεκριμένα, προσεγγίζονται θέματα που αφορούν τον κοινωνικό και ιδεολογικό ρόλο της
ιστορίας ως επιστήμης και ως μαθήματος, τα δομικά στοιχεία της ιστορικής σκέψης, το εύρος
και τις διαστάσεις της ιστορικής κουλτούρας, τις μορφές ιστορικής συνείδησης και τη σχέση
ιστορίας και μνήμης. Η θεωρητική συζήτηση πλαισιώνεται από μια επιλεκτική επικέντρωση
σε ιστορικά γεγονότα και περιόδους κρίσιμης σημασίας, όπως η Επανάσταση του 1821, οι
δυο παγκόσμιοι πόλεμοι, οι ολοκληρωτισμοί και το Ολοκαύτωμα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να:
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είναι εξοικειωμένοι με την ιστορική ορολογία, βασικές έννοιες και μεθοδολογικά
εργαλεία της ιστορικής επιστήμης.
γνωρίζουν τις κύριες εξελίξεις στον τομέα της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας.
γνωρίζουν τις κύριες εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας της ιστορίας.
αντιλαμβάνονται την κρίση παραδείγματος που χαρακτηρίζει τόσο την επιστήμη της
ιστορίας όσο και τη διδασκαλία της ιστορίας.

Προαπαιτούμενα
Τα μισά μαθήματα έχουν οργανωθεί υπό μορφή συλλογικών και ατομικών εργασιών που
αφορούν την παρουσίαση (powerpoint) και την κριτική επισκόπηση καίριων όψεων της
ειδικής βιβλιογραφίας που υποδεικνύεται εξ αρχής από τον διδάσκοντα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γιώργος Κόκκινος, Η σκουριά και το πυρ, Gutenberg, Αθήνα 2012.
 Γ. Κόκκινος & Ει. Νάκου (επιμ.), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές
του 21ου αιώνα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Ιστορικές σχολές και μέθοδοι. Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή
ιστοριογραφία, Παπαζήση, Αθήνα 2008.
 Arthur Marwick, Εισαγωγή στην Ιστορία, Π. Κουτσούμπος, Αθήνα 1985.
 Henri Moniot, Η Διδακτική της Ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002.
 Chris Rowley & Hilary Cooper (eds), Cross-curricular Approaches to Teaching and
Learning, Sage, 2009.
 Albert S. Lindemann, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης. Από το 1815 μέχρι σήμερα,
Κριτική, Αθήνα 2014.
 Robert Eaglestone, Μεταμοντερνισμός και άρνηση του Ολοκαυτώματος, Επέκεινα,
Τρίκαλα 2014.
 Γ. Κόκκινος και Β. Δρακόπουλος, Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821, Βουλή των
Ελλήνων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Συνδυαστικά διαλέξεις, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα και σεμιναριακές
συζητήσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Ομαδική εργασία, συμμετοχή στο μάθημα και τελική προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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YΓ0003 Εισαγωγή στις Βάσεις και τις Βασικές Έννοιες των
Μαθηματικών*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

YΓ0005 Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες & Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Α’
6
Τσολακίδης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει:
 Βασικές γνώσεις για τους υπολογιστές (Ιστορία, Δομή, Βασικά στοιχεία, μονάδες
εισόδου, εξόδου κα).
 Βασικές γνώσεις για την πληροφορική (Δυαδικό σύστημα, μονάδες μέτρησης
μεγεθών, αρχεία, συστήματα. Ορισμοί κ.α.).
 Καλό επίπεδο γνώσεων σε επεξεργασία κειμένου, λογιστικό φύλλο, πρόγραμμα
παρουσιάσεων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της διδασκαλίας.
 Στοιχειώδη επεξεργασία εικόνας.
 Δημιουργία λογαριασμού στο Internet (Google)
 Δημιουργία και διαχείριση ιστολογίου (Blog)
Το περιεχόμενο του μαθήματος εμπλουτίζεται και επαυξάνεται αναφορικά με παραμέτρους
όπως: οι δυνατότητες των μηχανημάτων των εργαστηρίων, το διαθέσιμο λογισμικό και η
αναγκαία απαιτούμενη τεχνογνωσία των φοιτητών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα έχει στόχο:
 Να γνωρίσουν οι φοιτητές βασικές έννοιες του υπολογιστή και της πληροφορικής.
 Να έχουν καλή γνώση των παραπάνω αντικειμένων.
 Να δημιουργήσουν μια βασική κουλτούρα για τους υπολογιστές μέσω της
εξοικείωσης τους με αυτούς.
 Να έχουν χρήσιμα βασικά εργαλεία για την διδασκαλία αλλά και τη ζωή τους.
 Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις με παιδαγωγικό τρόπο..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από σημειώσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες
του τμήματος και ανανεώνονται συχνά. Επίσης υπάρχουν ασκήσεις για τα
διδασκόμενα αντικείμενα και θέματα από προηγούμενες εξετάσεις.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα είναι εργαστηριακά όπου ταυτόχρονα γίνεται και πρακτική.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εξετάσεις στο εργαστήριο. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε φοιτήτρια/της σε ένα
υπολογιστή. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικά θέματα ιδίας βαρύτητας. Δίδονται φωτοτυπίες με
τα θέματα και αρχεία με υλικό. Οι φοιτητές εκτελούν τις απαιτούμενες ασκήσεις. Το ποσοστό
της κάθε άσκησης στη βαθμολογία είναι γνωστό εκ των προτέρων.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΔ0001 Ελληνική Γλώσσα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Α’
6
Κοτζόγλου Γιώργος (ΤΜΣ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Σκοπός των εισαγωγικών αυτών μαθημάτων είναι να εξοικειώσουν το φοιτητή με μερικές
από τις σημαντικότερες θεωρητικές έννοιες και τα εμπειρικά πορίσματα της σύγχρονης
γλωσσολογίας. Εξετάζονται ζητήματα όπως: η σχέση γλώσσας και ομιλίας, τα γενικά
χαρακτηριστικά της γλώσσας, η θέση της γλωσσολογίας ανάμεσα στις επιστήμες, ο
βιολογικός χαρακτήρας της γλώσσας. Τέλος, επιχειρείται εισαγωγή στα βασικά
χαρακτηριστικά των επίπεδων ανάλυσης της γλώσσας (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία,
Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να
μπορεί:
-να αναγνωρίζει γλωσσικές διαδικασίες και γλωσσικά φαινόμενα και να εντοπίζει το επίπεδο
ανάλυσης στο οποίο ανήκουν.
-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του
γλωσσικού συστήματος καθώς και τους συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών.
-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας στη μελέτη γλωσσικών
φαινομένων της γλώσσας του/της.
-να συγκρίνει διαφορετικές επιστημονικές αναλυτικές προτάσεις για την περιγραφή κάποιου
γλωσσικού φαινομένου και να διαπιστώνει τις διαφορές τους.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Fromkin, Viktoria, Rodman, Robert & Hyams, Nina (2008) Εισαγωγή στη μελέτη της
γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
 Lyons, John (2002) Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις
Μεταίχμιο
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Akmajian, Adrian, Demers, Richard A., Farmer, Ann K. & Harnish, Robert M. (2001)
Linguistics: an introduction to language and communication. 5th ed. Cambridge,
Massachusetts: MIT Press.
 Aronoff, Mark & Rees-Miller, Janie, επιμ. (2001) The handbook of linguistics. Oxford:
Blackwell Publishing.
 Bauer, Laurie (2007) The linguistics student’s handbook. Edinburgh: Edinburgh
University Press.
 Crystal, David (2003) Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
[Crystal, David (1997) A dictionary of linguistics and phonetics. 4th ed. Oxford:
Blackwell Publishing.]
 Crystal, David (2011) Ένα μικρό βιβλίο για τη γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
[Crystal, David (2010) A little book of language. London: Yale University Press.]
 Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία.
Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.
 Fromkin, Viktoria, επιμ. (2000) Linguistics: an introduction to linguistic theory. Oxford:
Blackwell Publishing.
 Isac, Daniela & Reiss, Charles (2008) I-language: an introduction to linguistics as
cognitive science. Oxford: Oxford University Press.
 Lyons, John (1992) Εισαγωγή στη γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. [Lyons,
John (1981) Language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.]
 Radford, Andrew, Atkinson, Martin, Britain, David, Clahsen, Harald & Spencer, Andrew
(2009) Linguistics: an introduction. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Το μάθημα εξετάζεται γραπτά στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΑ0003 Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:

Υποχρεωτικό
1ο
Β’
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Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

6
Τσαμπαρλή Αναστασία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται την έννοια της κανονικότητας, της φυσιολογικής/ παθολογικής
συμπεριφοράς και την παρουσίαση των κύριων διαγνωστικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα
αναφέρεται α. Η ιστορία της ψυχοπαθολογίας β. βασικές θεωρίες κατανόησης της
συμπεριφοράς (ψυχαναλυτική, Γνωστική, Συστημική). Στόχος του μαθήματος είναι η
αναγνώριση της παθολογίας και τη διαχείρισή της στο πλαίσιο του σχολείου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας. Ειδικότερα, θα
αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Τις εισαγωγικές έννοιες της ψυχοπαθολογίας και της φυσιολογικής συμπεριφοράς.
 Σύγχρονα επιστημονικά παραδείγματα στη μελέτη της ψυχοπαθολογίας.
 Διάγνωση και αξιολόγηση σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του διαγνωστικού
εγχειριδίου DSM 5.
 Τη ψυχοπαθολογία των παιδιών της σχολικής ηλικίας.
 Τη διαχείριση του παιδιού με ψυχοπαθολογία και την οικογένεια του από τον
δάσκαλο/α.
 Μοντέλα συνεργασίας του δασκάλου με άλλους ειδικούς.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Kring, M.A., Davison. C.G., Neale, M.T., Johnson,L.S. (2010). Ψυχοπαθολογία. Αθήνα.
Gutenberg.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video).

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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YΑ0005 Σχολική Παιδαγωγική
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
1ο
Β’
6
Δάρρα Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου παρουσιάζονται, σε θεωρητικό
επίπεδο αλλά και στο πεδίο της πρακτικής, οι βασικότερες προσεγγίσεις της Επιστήμης της
Σχολικής Παιδαγωγικής, που διαμορφώθηκαν στην πορεία ανάπτυξης του συγκεκριμένου
γνωστικού πεδίου για το «δέον γενέσθαι» στη σχολική αγωγή και στην εκπαίδευση και
αφορούν στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, στο ρόλο της εκπαίδευσης
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στη φύση και τις δυνατότητες των μαθητών, στη φύση της σχολικής
γνώσης, στις διαδικασίες και τους όρους της μάθησης και της ανάπτυξης και κατ’ επέκταση
στους ρόλους και τον επιθυμητό τύπο εκπαιδευτικού.
Ειδικότερα, έμφαση δίνεται:
α. στις εννοιολογικές κατηγορίες των Επιστημών της Παιδαγωγικής (Πειραματική ή Εμπειρική
Παιδαγωγική, Ερμηνευτική Παιδαγωγική, Κριτική Παιδαγωγική),
β. σε παιδαγωγικά ζητήματα αγωγής – εκπαίδευσης – μάθησης (προσδιορισμός βασικών
όρων παιδαγωγικής, σκοποί και στόχοι στην εκπαίδευση, κυριότερες επιστημολογικές
προσεγγίσεις και βασικές αρχές μάθησης, διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα ως
βασικές αρχές οργάνωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και
γ. σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα του εκπαιδευτικού πλαισίου (επικοινωνία, διαπροσωπικές
σχέσεις, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις, προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, κοινωνικοοργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής τάξης).
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α. στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και χώρος
μάθησης και αγωγής (έννοια, περιεχόμενο και διαμόρφωση της σχολικής ζωής, έννοια και
ορισμός της αγωγής, σκοποί και μέσα αγωγής, διδασκαλία, μάθηση), οι βασικοί σταθμοί
εξέλιξής του, η έννοια, οι σκοποί και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές
μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έγιναν στη χώρα μας, οι μορφές εκπαίδευσης,
β. η δεύτερη ενότητα έχει ως αντικείμενο τους δύο βασικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή (ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή
στο σχολείο, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και η επαγγελματική του ανάπτυξη,
διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών, ο ρόλος των προσδοκιών, η αξιολόγηση
ως παιδαγωγική πράξη και γ.
η τρίτη ενότητα πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη σχολική τάξη (μοντέλα οργάνωσης και
διεύθυνσης στην εκπαίδευση, θεωρίες για τη σχολική τάξη, τυπολογία σχολικής τάξης, η
προσωπική θεωρία για τη σχολική τάξη, διαχείριση προβλημάτων, επικοινωνία και
διαχείριση συγκρούσεων, ψυχολογικό κλίμα).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που αφορούν σε βασικές διαστάσεις της
σχολικής πραγματικότητας όπως είναι: η σχολική οργάνωση, το κοινωνικο-οργανωτικό
πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής τάξης, τα παιδαγωγικά ζητήματα αγωγής-εκπαίδευσηςμάθησης, η αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης, η
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πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολείο, η προώθηση και διεύρυνση της
γνώσης και η ανάπτυξη της νοητικής, κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας των μαθητών.
Επομένως οι φοιτητές/τριες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση
να:
 Γνωρίζουν το περιβάλλον της σχολικής μονάδας και τις δομές, τους σκοπούς, καθώς
και βασικές λειτουργία της.
 Διερευνούν και να αναλύουν κριτικά τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που αφορούν
στη δομή, στους στόχους, στη λειτουργία και στους βασικούς συντελεστές της
σχολικής μονάδας.
 Κατανοούν το ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη σχολική κοινότητα.
 Αναλύουν και να κατανοούν τη θέση του σχολείου στην τοπική κοινωνία, καθώς και
τις σχέσεις του σχολείου με το ευρύτερο περιβάλλον.
 Στηρίζουν τις αντιλήψεις και τις θεωρίες που υιοθετούν σε τεκμηριωμένες
επιστημονικές απόψεις.
 Διακρίνουν τις επιρροές και τις παιδαγωγικές παραδοχές που θεμελιώνουν τις
διαφορετικές προσεγγίσεις που αφορούν στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 Υποστηρίζουν την αναγκαιότητα ενός ανοικτού σε όλους, δημοκρατικού σχολείου.

Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Διαμαντόπουλου Π.(2002). Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Παπαζήση.
 Πρόσωπα, ιδέες και θέματα στις επιστήμες της αγωγής: Συλλογικό (2010). Αγγελάκος
Κώστας (επιμέλεια), Εκδόσεις Κέδρος.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Duncker L.(2008)..Η Παιδαγωγική του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Επίκεντρο.
 Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ.(2005). Μάθηση και Διδασκαλία. Τόμοι Α΄ και Β΄.
Αυτοέκδοση.
 Μακρίδου – Μπούσιου, Δ., Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, Χ. και Ταχματζίδου, Αικ. (2005).
Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Β΄ έκδοση. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Θεσσαλονίκη.
 Ματσαγγούρας Η.(2000). Η σχολική τάξη. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα.
 Ξωχέλλης Π.(2011).Σχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.
Θεσσαλονίκη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Προβολή παρουσίασης, επεξεργασμένα παραδείγματα, καθοδηγούμενη
συζήτηση,
συνεργατική εργασία, καθοδηγούμενη αναζήτηση, μελέτη περίπτωσης. Επιπρόσθετα, στο
πλαίσιο της διεξαγωγής του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μία σειρά από
επίκαιρα άρθρα, τα οποία καλύπτουν λεπτομερέστερα επιμέρους πτυχές του γνωστικού
αντικειμένου τα οποία είτε σχετίζονται με μελέτες εφαρμογής είτε άπτονται μεθοδολογικών
αναλύσεων, συγκρίσεων και προσεγγίσεων για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του
μαθήματος.
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Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από τη συμμετοχή των φοιτητών σε γραπτές εξετάσεις και ο
βαθμός του γραπτού θα προσμετρά κατά 100% στην τελική βαθμολογία. Ωστόσο, δίνεται η
δυνατότητα στους φοιτητές: α. για την εκπόνηση εργασιών (ατομικών ή ομαδικών), οι οποίες
είναι προαιρετικές και λειτουργούν ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση
και β. για τη συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία (πρόοδο) η οποία είναι προαιρετική και
λειτουργεί ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΒ0002 Ιστορία Πολιτισμού
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Β’
6
Φιοραβάντες Σπυροβασίλης

Περιεχόμενο μαθήματος
Η έννοια του πολιτισμού συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας
και την ένταξη των ανθρώπων σε οργανωμένες κοινωνίες. Ως πολιτισμός, γενικότερα, νοείται
το σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο κατά
τη διάρκεια της μακράς ιστορικής του πορείας. Ο παγκόσμιος πολιτισμός αποτελείται από
διάφορους επιμέρους πολιτισμούς, οι οποίοι είναι κοινωνικά φαινόμενα που μεταδίδονται
στο χρόνο και στο χώρο και υπόκεινται στους νόμους της γέννησης, της ακμής και της
φθοράς. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα προσεγγίσουν συστηματικά το μεγάλο
ιδεολογικό, καλλιτεχνικό, αισθητικό και εν τέλει πολιτισμικό ρεύμα του μοντερνισμού.
Εξάλλου, ο μοντερνισμός είναι δημιουργός, φορέας κουλτούρας, μιας κριτικής κουλτούρας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το προτεινόμενο αντικείμενο προσπαθεί να ανασυγκροτήσει την προβληματική των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για την τεχνολογία, τις σχέσεις του ανθρώπου με
αυτή, της τέχνης, της κοινωνίας και της κουλτούρας. Συγχρόνως προσπαθεί να αναδείξει τις
σύγχρονες προκείμενες του θέματος, δεδομένης της επανάστασης της νέας τεχνολογίας, της
ψηφιακής εποχής στην οποία ήδη έχουμε μπει. Από την αυτήν άποψη έχει ιδιαίτερη σημασία
η επεξεργασία νέων εννοιών και θεωρήσεων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
θέματος.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη Νέα Ανθρωπολογία, Αρμός, 2012
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Β. Φιοραβάντες, Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης, Επίκεντρο, 2011
Β. Φιοραβάντες, Κοινωνική Θεωρία και Αισθητική, Αρμός, 1999

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη μεταπαγκοσμιοποίηση, Ζήτη, 2015
 Β. Φιοραβάντες, Νέα Ανθρωπολογία και Μοντέρνα Τέχνη, επ. επ. Β.Φ., Ζήτη, 2014
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Κοινωνίας, Νησίδες, 2011
 Β. Φιοραβάντες, Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση, Παπαζήσης, 2005
 Β. Φιοραβάντες, Θεωρία Πολιτισμού ΙΙ, Αρμός, 2004.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η οργάνωση του μαθήματος γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε οι φοιτητές/τριες μέσω της
ενεργής συμμετοχής τους, να εμπλακούν με την ιστορία της τέχνης και να την παρουσιάσουν
μέσω κάποιου ψηφιακού προγράμματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι εργασίες είναι
ατομικές. Κάθε φοιτητής/τρια ασχολείται με έναν καλλιτέχνη, οποιασδήποτε μορφής τέχνης,
και μελετάει τη ζωή του, τα έργα του και το ρεύμα στο οποίο ανήκει.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με βάση την ποιότητα της συμμετοχής και των εργασιών
που θα πραγματοποιήσουν. Προϋπόθεση αποτελεί η ενεργητική συμμετοχή όλων των
φοιτητών/τριών.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΓ0001 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Β’
6
Σκουμιός Μιχαήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα: Φυσικές Επιστήμες και μετρήσεις,
διανυσματικά και μονόμετρα μεγέθη, περιγραφή της κίνησης: κίνηση σε μια διάσταση,
κίνηση και δύναμη: δυναμική, κυκλική κίνηση, έργο και ενέργεια, διατήρηση ενέργειας,
θερμοκρασία, θερμότητα, θερμική ισορροπία, θερμική αγωγιμότητα, ηλεκτρικό φορτίο και
ηλεκτρικό πεδίο, διαφορά δυναμικού και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα,
κυκλώματα συνεχούς ρεύματος και όργανα μέτρησης, μαγνητισμός, ηλεκτρομαγνητική
επαγωγή και Νόμος του Faraday, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Επίσης, το μάθημα αυτό
καλύπτει τα ακόλουθα πεδία: αντιλήψεις μαθητών για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών
Επιστημών, διδακτικές προσεγγίσεις και θεωρητικές όψεις των διαδικασιών μάθησης στις
Φυσικές Επιστήμες, διδακτικές στρατηγικές στις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια
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Εκπαίδευση (χρήση αναλογικών, πειραμάτων, γνωστικής σύγκρουσης, εννοιολογικών
χαρτών), μικροδιδασκαλίες και αξιολόγηση διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ένας βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν
έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών. Το μάθημα καλύπτει κυρίως τα πεδία της
Μηχανικής, της Θερμότητας, του Ηλεκτρισμού και του Μαγνητισμού. Επιπλέον, το μάθημα
επιδιώκει οι φοιτητές να γνωρίσουν τις αντιλήψεις των μαθητών για τις ακόλουθες έννοιες
και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών: μάζα, όγκος, πυκνότητα, δύναμη, βάρος, πτώση
σωμάτων, ενέργεια, πίεση, άνωση, πλεύση και βύθιση των σωμάτων, θερμότητα και
θερμοκρασία, ηλεκτρικό ρεύμα, διαφορά δυναμικού, ηλεκτρική αντίσταση, φωτοσύνθεση,
σωματιδιακή φύση της ύλης, σχήμα της γης, φως, και μεταβολές της ύλης. Επιπρόσθετα, το
μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις διδακτικές και μαθησιακές
διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες.
Συγκεκριμένα, εστιάζεται σε θεωρίες μάθησης και στις διδακτικές προσεγγίσεις που
απορρέουν από αυτές (παραδοσιακή, ανακαλυπτική και εποικοδομητική προσέγγιση) και
εφαρμόζονται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Hewitt, Paul G. (2006) Conceptual physics. 10th ed. San Francisco, Pearson Addison
Wesley. Young H.D. (1992) Physics, vol. A, B, Addison-Wesley Publishing Company.
 Ραβάνης Κ. (2003) Εισαγωγή στη διδακτική των φυσικών επιστημών, Εκδόσεις
Νέων Τεχνολογιών.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κουλαϊδής Β. (Επιμ.) (1995) Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου Gutenberg.
 National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices,
crosscutting concepts, and core ideas. Committee on Conceptual Framework for the
New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education. Division of
Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National
Academies Press.
 Newton, L. and Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science
lessons. School Science Review, 84, 309, 113-120.
 NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States.
Washington, DC: The National Academies Press.
 Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα,
προβληματισμοί, προτάσεις. Επίτομο (495 σελ.), Εκδόσεις Πατάκη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση.

48

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΔ0007 Νεοελληνική Λογοτεχνία-Νεοελληνική Λογοτεχνία της
Κύπρου 19ος-20ος αιώνας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
2ο
Γ’
6
Χριστοδουλίδου Λουΐζα

Περιεχόμενο μαθήματος
Αφορά σε ένα γραμματολογικό σχεδίασμα της λογοτεχνικής παραγωγής της Κύπρου (19ος20ός αι.) με στόχο τη διερεύνηση των σταθμών της Νεοελληνικής λογοτεχνίας του νησιού, σε
συνάρτηση με τα λογοτεχνικά ρεύματα, τη θεωρία και την κριτική αλλά και τις φυσικές της
ρίζες, την ευρύτερη Νεοελληνική λογοτεχνία, για να φανούν συγκλίσεις και αποκλίσεις.
Δομικό στοιχείο του μαθήματος θα είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσά τους, σχέση η
οποία θα αναδειχθεί με αφορμή τις συνομιλίες των λογοτεχνών, μέσα από έναν διακειμενικό
διάλογο, όσον αφορά στο ύφος και τη θεματολογία. Θα αναδειχθούν οι θεματικές και
γλωσσικές ιδιαιτερότητες της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής, ενταγμένης στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο και θα εστιάσουμε σε μία πολιτισμική ιστορικο-ιδεολογική προσέγγιση
εφόσον, μέσα από τη λογοτεχνία, αντανακλάται η κοινωνία και οι ιδεολογικές
προσλαμβάνουσες της εποχής. Επίσης, κάθε εξάμηνο, ένας προσκεκλημένος ομιλητής
πραγματοποιεί μία διάλεξη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις:
Στόχος μας είναι οι φοιτητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι η Νεοελληνική Λογοτεχνία της
Κύπρου είναι μέρος, αλλά και συνέχεια της ευρύτερης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
δεδομένου ότι η Κύπρος βρίσκεται σε αδιαμφισβήτητη ιστορική διαλεκτική σχέση με την
Ελλάδα και ότι η τελευταία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη της
κυπριακής λογοτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα, να εννοήσουν πώς οι λογοτέχνες
διαλέγονται με την Ιστορία και μετουσιώνουν το ιστορικό γεγονός σε λογοτεχνική
μυθοπλασία.
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, σημαντικό είναι οι φοιτητές/τριες, μέσα από μία
συγκριτική προσέγγιση λογοτεχνικών έργων, να γίνονται κοινωνοί των θεματικών
ιδιαιτεροτήτων της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής. Να είναι, δηλαδή, σε θέση να
διακρίνουν την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στα έργα Κυπρίων και Ελλαδιτών συγγραφέων,
η οποία οφείλεται στο φαινόμενο της έντονης κατάστασης «κρίσεως» – μιας «ώρας
πολέμου», με όλα τα κοινωνικά και ατομικά βιώματα που προκαλεί στους Κυπρίους
λογοτέχνες η αβεβαιότητα και ανασφάλεια σχετικά με τη διατήρηση της ελληνικής
ταυτότητας και οντότητάς τους. Ιδιαίτερα, να γνωρίζουν ότι ο απελευθερωτικός –ενωτικός
αγώνας των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων, το 1955 και η εισβολή των Τούρκων, το 1974,

49

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

διαφοροποιεί θεματικά τα κυπριακά κείμενα από τα ελλαδικά, και είναι επιστημονικά
ενδιαφέρον να δουν αυτές τις διαφοροποιήσεις..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Κεχαγιόγλου, Γ. και Παπαλεοντίου, Λ. (2010). Ιστορία της νεότερης κυπριακής
λογοτεχνίας. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών ερευνών.
 Ζήρας, Α. (2010). Όψεις της κυπριακής πεζογραφίας. Αθήνα: Αίπεια.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Christodoulidou Louisa, «Le ‘retour’ à la ville natale à travers le songe et le rêve (le cas
de Kyriakos Haralambidis)», Revue des études néo-helléniques, 2, Société des études
néo-helléniques, Institut néo-hellénique Paris IV, Paris-Athènes, Daedalus, 2006,
85-106.
 Christodoulidou Louisa, «Loukis Akritas’ Kampos and Ethnographic Narrative
Realism», Etudes Helléniques/Hellenic Studies, volume 15, no 2, Automn/Automne
2007, 263-272.
 Christodoulidou Louisa, «Sappho Léondias (1832-1900) : ‘Figure citoyenne majeure
de la Nation’», Cahiers balkaniques, revue du Centre d’études balkaniques de
l'INALCO, numéro hors-série, Les élites grecques modernes, XVIIIe – XXe siècles :
Identités modes d’action, représentations, Paris, Publications Langues O’, 2015, 175188.
 Voir aussi la publication électronique dans le numéro spécial hors-série des Cahiers
balkaniques, revue du Centre d’études balkaniques de l'INALCO
(http://ceb.revues.org/1236).
 Christodoulidou Louisa, «Trauma, identité nationale et discours post-colonial dans
Portes Closes de Costa Montis», Francopolyphonies 15, Collection dirigée par
Kathleen Gyssels et Christa Stevens, Espace Méditerranéen écriture de l’exil,
migrances et discours post-colonial (sous la direction de Vassiliki Lalagianni et Jean
Marc Moura), Editions Rodopi B.V., Amsterdam/ New York, NY 2014, 149-160.
 Νικολαϊδης, Κ. (επιμ.) (2008). Κώστας Μόντης (1914-2004). Ο περιπατητής του
ουρανού. Λευκωσία: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.
 Παπαλεοντίου, Λ. (2006). Όψεις της ποιητικής του Κώστα Μόντη. Αθήνα: Σοκόλης.
 Παπαλεοντίου, Λ. (επιμ.) (2007). Νίκος Νικολαϊδης ο Κύπριος (1884-1956). Αθήνα:
Βιβλιόραμα.
 Παρασκευάς, Π. (επιμ.) (1993). Οι Κύπριοι λογοτέχνες της Αιγύπτου. Λευκωσία:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.
 Πυλαρινός, Θ. (2011). Μελετήματα για την κυπριακή λογοτεχνία. Αθήνα: Αίπεια.
 Χριστοδουλίδου Λουίζα, «Ο 'έτερος' ως 'δικός' στους Βαμβακάδες (1945) του Γ. Φ.
Πιερίδη και το Νουρεντίν Μπόμπα (1957) του Στρ. Τσίρκα», Estudios Neogriegos,
Revista cientifica de la Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos, no 14 (Τολμηρός
σκαπανέας, επιμ. Isabel Garcίa Gάlvez y Olga Omatos Sάenz : αφιέρωμα στον
Καθηγητή Κώστα Α. Δημάδη), Vitoria-Gasteiz, 2011-12, 421-432.
 Χριστοδουλίδου Λουίζα, «Τεχνικές υπονόμευσης της βρετανικής αποικιοκρατίας και
του επιπολιτισμού στον Βαρνάβα Καλοστέφανο του Γιώργου Σεφέρη», Ηώς (Ειδικό
αφιέρωμα σε θέματα Λογοτεχνίας) τχ. 2, τ. 3, Αθήνα, Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. (Κέντρο Έρευνας
Επιστήμης και Εκπαίδευσης), 2013, 147-160.
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Χριστοδουλίδου Λουίζα, «Το σημαίνον και το σημαινόμενο των παρομοιώσεων στην
ποίηση του Δημήτρη Λιπέρτη», στον τόμο Ιστορίας μέριμνα, Α2, Τιμητικός τόμος στον
καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη (επιμ. Δημ. Δασκαλάκης, Αντ. Χουρδάκης, Χάρης
Μπαμπούνης), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2011, 14991508.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται α) με παράδοση εργασίας και β) προφορική εξέταση
(πρόοδος και τελική).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΑ0006 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
2ο
Γ’
6
Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Περιεχόμενο μαθήματος
Η ειδική αγωγή αποτελεί αίτημα και πρόκληση του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου και
ταυτόχρονα συνιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής
επιστήμης. Στόχος της παράδοσης είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με
τις επιστήμες της ειδικής αγωγής. Η φιλοσοφία που ακολουθείται βασίζεται στην αρχή της
δημιουργίας ενός «Σχολείου για Όλους», το οποίο θα βασίζεται στην ισότιμη και
λειτουργική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε θέματα ειδικής αγωγής. Ειδικότερα, θα αποκτήσουν
γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Εισαγωγικές έννοιες και γενικές αρχές ειδικής αγωγής.
 Ορισμός και κατηγοριοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 Ειδική αγωγή: φιλοσοφία, σκοπός και επιδιώξεις. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση και
θεμελιωτές της ειδικής αγωγής. Θεσμική και νομοθετική οργάνωση της ειδικής
αγωγής. Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 Εντοπισμός, αξιολόγηση και διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 Εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής ηλικίας με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύγχρονες τάσεις: ένταξη, ενσωμάτωση, ένα σχολείο
για όλους. Εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής. Αναλυτικό πρόγραμμα και στόχοι.
Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού. Κατάρτιση και εφαρμογή εξατομικευμένων
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προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Πλέγματα στήριξης: οικογένεια, ειδικοί επαγγελματίες, εθελοντές.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας αναρτημένες στο Moodle.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Πολυχρονοπούλου, Στ. (2012). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και
δυνατότητες. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
 Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Αθήνα: Πεδίο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι που ακολουθούνται είναι οι εξής:
 Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video).
 Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες: βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων,
αντιπαράθεση απόψεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης



Γραπτές εξετάσεις: με θέματα πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, κριτικής
σκέψης και ανάπτυξης.
Προαιρετικές προσθετικές εργασίες (οι οποίες βαθμολογούνται 0 έως 3 μονάδες).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΒ0005 Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
2ο
Γ’
6
Καραμούζης Πολύκαρπος

Περιεχόμενο μαθήματος
Ανάλυση του όρου: «Κοινωνιολογία της Θρησκείας»
 Βασικές θεωρίες για την επιστημονική μελέτη της Θρησκείας.
 Η θρησκεία ως φαινόμενο του πολιτισμού και αντικείμενο μελέτης του Σχολείου.
 Γνωριμία με τις θρησκείες: Ινδουισμός, Βουδισμός, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και
Ισλάμ.
 Η θρησκεία στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Μεθοδολογική διερεύνηση της πολυσημίας του θρησκευτικού φαινόμενου.
Κατανόηση των θρησκειών ως πολιτισμικών μορφωμάτων.
Εξοικείωση των υποψηφίων δασκάλων με το θρησκευτικό πλουραλισμό.
Κοινωνική ενσωμάτωση της θρησκευτικής ετερότητας.
Αποφυγή του θρησκευτικού φανατισμού.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Grace Davie, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Εκδόσεις Κριτική, 2010.
 Παπαρίζος Αντώνης, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση, Εκδόσεις
Παπαζήσης 2011.
 Νικολαϊδης Απόστολος, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2008.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Jean - Paul Willaime, Η κοινωνιολογία των θρησκειών, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 2004.
 Pascal Boyer, Και ο άνθρωπος έπλασε τους θεούς, Εκδόσεις Βάνιας 2008.
 Νικολαϊδης Απόστολος, Φανατισμός, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2012.
 Max Weber, Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, 1997.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΒ0007 Εκπαιδευτική Πολιτική
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
2ο
Γ’
6
Κιμουρτζής Παναγιώτης

Περιεχόμενο μαθήματος
Η εκπαίδευση του μέλλοντος διαμορφώνεται από τις διεργασίες στους διεθνείς οργανισμούς
και ενώσεις και από τις προσλήψεις των διεργασιών αυτών από τις επιμέρους κρατικές
κοινωνίες. Η Εκπαίδευση έτσι, έλαβε και θα λαμβάνει πολλαπλές μορφές, τέτοιες που θα την
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καθιστούν μία αδιάκοπη και εναλλασσόμενη διαδικασία. Οσοδήποτε ρευστή όμως και αν
καθίσταται η δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οσοδήποτε εκτεταμένο αίσθημα
αποδιοργάνωσης και εξέγερσης και αν προκαλεί, υπάρχουν δύο πράγματα που παραμένουν
αναλλοίωτα στον τρόπο μελέτης των εκπαιδευτικών φαινομένων. Τα συνοψίζει ο Pierre
Bourdieu, σημειώνοντας ότι «πρέπει να ξανασκεφτούμε τις αρχές πάνω στις οποίες μπορεί
να οικοδομηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα
είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του παρόντος και, την ίδια στιγμή, ικανό να απαντήσει
στις προκλήσεις του μέλλοντος». Έτσι, έχουμε μία έντονη προτροπή να αξιοποιούμε την
ιστορική μας γνώση για τα διαρκή φαινόμενα που διαμόρφωσαν τις παροντικές συνθήκες
στην εκπαίδευση και ταυτοχρόνως να δοκιμάζουμε νέες εκπαιδευτικές πολιτικές, με σκοπό
να δημιουργούμε υψηλά γνωστικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με εκτεταμένα κοινωνικά
αποτελέσματα. Βεβαίως, κυριαρχική θέση μέσα στη διεθνή εκπαιδευτική συζήτηση έχει και
η διάδραση μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας.
Το μάθημα έχει τρεις άξονες: Πρώτος άξονας είναι το κράτος και οι πολλαπλές μορφές,
ιδιότητες και λειτουργίες του. Δεύτερος άξονας είναι η εκπαίδευση. Τρίτος άξονας είναι η
επιστήμη και η γνώση. Και κομβικό σημείο ανάμεσα στην εκπαίδευση από τη μία πλευρά και
την επιστήμη και τη γνώση από την άλλη, είναι η ανώτατη εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση:
 να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των διεθνικών και υπερεθνικών οργανισμών
διαμέσου των στρατηγικών τους στις κρατικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, να
αναλύουν τον τρόπο που λειτουργεί το τρίπτυχο κράτος-οικονομία-εκπαίδευση.
 να κατανοούν τις διαδικασίες συγκρότησης των εκπαιδευτικών συστημάτων και να
ερμηνεύουν τις μεταβολές τους.
 να διερευνούν την ιδεολογική λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων.
 να συνειδητοποιούν την επίδραση των εκπαιδευτικών πολιτικών, και ειδικά των
πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση, στις ατομικές “επιλογές” εκπαιδευτικής
διαδρομής και πρώτου επαγγέλματος.

Προαπαιτούμενα




Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία και λειτουργία οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικές γνώσεις για τις ιστορικές μεταβολές των κρατικών εκπαιδευτικών
συστημάτων.
Βασικές γνώσεις για την ίδρυση και εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία





Green, Andy (2010). Εκπαίδευση και Συγκρότηση του Κράτους. Η Ανάδυση των
Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Π.Γ. Κιμουρτζής
(Επιστημ. Επιμ.), Π.Γ.Κιμουρτζής και Γ.Μανιώτη (Εισαγωγή-Μετάφραση). Αθήνα:
Gutenberg.
Κυπριανός, Παντελής (2004). Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Αθήνα:
Βιβλιόραμα.
Σταμέλος Γιώργος και Βασιλόπουλος Ανδρέας (2004). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική
Πολιτική. Συγκρότηση, Θεματολογία, Μεθοδολογία Υλοποίησης, Επιδράσεις στην
Ελληνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Τσαούσης Δ.Γ. (2007). Η Εκπαιδευτική Πολιτική των Διεθνών Οργανισμών.
Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Nugent, Neill (2003). Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαρία Μ.
Μενδρινού (Πρόλογος – Επιμέλεια). Ιουλία Τσολακίδου και Αλεξάνδρα
Τριανταφύλλου (μτφρ.). Αθήνα: Σαββάλας.
Κλάδης, Διονύσης (Κείμενα – Σχόλια – Ανάλυση) (2001). Το Κοινό Ανακοινωθέν
(Communique) των Υπουργών Παιδείας των Ευρωπαϊκών Χωρών στην Πράγα (19
Μαϊου
2001).
Στο:
http://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/eisagwgi_stin_ekpaideutiki_politiki_
k3.pdf
Κλάδης, Διονύσης ( Κείμενα- Σχόλια – Αναλυση) (2000). Η Διακήρυξη της Μπολώνιας
και η Πορεία από την Μπολώνια στην Πράγα. Αθήνα. Στο:
http://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/eisagwgi_stin_ekpaideutiki_politiki_
k4.pdf
Σταμάτης Κ. (2003). «Κοινωνία της Γνώσης» και Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο.
Έκδοση του Ομίλου Πανεπιστημιακών: 7, σ. 41-66.
Χριστοδουλίδης, Θεόδωρος Α. (2004). Από την Ευρωπαϊκή Ιδέα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Ιστορική Διάσταση του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, 1923-2004. Αθήνα:
Ι.Σιδέρης-Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Μελετών.
Ντάλης Σωτήρης (επιμ.) (2012). Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή
Ένωση: 1981-2011. Αθήνα: Παπαζήσης.
Cartelli A., Stansfield M. H., Connolly T. M., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K.
(2008). Towards the development of a new model for best practice and knowledge
construction in Virtual Campuses, Journal of Information Technology Education, 7,
121-134, στο: http://www.jite.org/documents/Vol7/JITEv7p121-134Cartelli397.pdf
"Redefining university", elearning, Vol.24 (April 2011), στο: www.elearningpapers.eu.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
-.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΓ0006 Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
2ο
Γ’
6
Λιαράκου Γεωργία
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Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό εστιάζει στο εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Αρχικά αναλύονται οι βασικές έννοιες του περιβάλλοντος, της φύσης, της
οικολογίας, του περιβαλλοντικού ζητήματος και της αειφορίας, έννοιες που προσδιορίζουν
την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την διαφοροποιούν από άλλα γνωστικά πεδία. Στη
συνέχεια εξετάζονται τα πρόδρομα εκπαιδευτικά κινήματα, οι στόχοι, οι αρχές και τα
χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μέσα από
διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια. Αναλύεται η μετεξέλιξή της σε Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη και διερευνάται η σχέση της με άλλες συναφείς μορφές εκπαίδευσης.
Τέλος παρουσιάζονται το θεσμικό της πλαίσιο και τα μοντέλα ένταξης της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό συστήματα, ενώ έμφαση δίνεται στις σύγχρονες απόψεις που
διαμορφώνονται σχετικά με το αειφόρο σχολείο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις - με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες που οριοθετούν το γνωστικό αντικείμενο της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (περιβάλλον, περιβαλλοντικό ζήτημα, αειφορία).
 Έχουν αποσαφηνίσει τους γενικούς στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε δραστηριότητα
ή πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Έχουν κατανοήσει την εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τις σχέσεις της
με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.
 Έχουν ενημερωθεί για τα διαφορετικά μοντέλα ένταξης της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στην τάξη.
 Έχουν κατανοήσει τις αρχές του αειφόρου σχολείου.
 Έχουν συνειδητοποιήσει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένα δυναμικό
γνωστικό αντικείμενο που εξελίσσεται σύμφωνα με τη διεθνή προβληματική γύρω
από τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας.
Ικανότητες - με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν την κατάλληλη θεματολογία για τον σχεδιασμό
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Είναι σε θέση να θέτουν στόχους που να καλύπτουν όλο το εύρος της στοχοθεσίας
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 Μπορούν να εντάσσουν τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής τους δράσης.
 Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν το κατάλληλο μοντέλο ένταξης της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Είναι σε θέση να συμβάλουν στη δρομολόγηση του αειφόρου σχολείου..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γ. Λιαράκου & Ε. Φλογαϊτη (2007) Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις,
Αθήνα: Νήσος.
 Ε. Φλογαϊτη (2011) Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, Αθήνα: Πεδίο
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(1η έκδοση Ελληνικά Γράμματα 2006)
Ε. Φλογαϊτη & Γ. Λιαράκου (επ) (2009) Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Από
τη θεωρία στην πράξη, Αρχάνες: ΚΠΕ Αρχανών.

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Ε. Φλογαϊτη (2011) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα: Πεδίο (1η έκδοση Ελληνικά
Γράμματα 1996)
 Α. Δημητρίου (2009) Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία.
Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 Α. Γεωργόπουλος (2014) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα: Gutemberg.
 Α. Γεωργόπουλος (επ) (2005) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που
αναδύεται, Αθήνα: Gutemberg.
 Λιαράκου Γ. (2011). Η ένταξη της αειφορίας στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική.
Στο Χ. Βλασσοπούλου, Γ. Λιαράκου (Επ). Περιβαλλοντική Ιστορία. Μελέτες για την
αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα (239-258), Αθήνα: Πεδίο (1η έκδοση 2010, Ελληνικά
Γράμματα).
 Λιαράκου, Γ. Φλογαΐτη, Ε. (2009). Το ζήτημα των αξιών στην εκπαίδευση για το
περιβάλλον και την αειφορία. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καΐλα, M. Bonnett, C.
Larrere (Επ) Περιβαλλοντική Ηθική: Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή
(241-258), Αθήνα: Ατραπός.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις
συνδυάζονται με δραστηριότητες όπου οι φοιτητές/τριες, εργαζόμενοι σε ομάδες,
εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που παρουσιάζονται στη διάρκεια του
μαθήματος. Τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονται στην ολομέλεια και
σχολιάζονται τόσο από τους φοιτητές όσο και από την υπεύθυνη του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις και παρουσίαση ενός άρθρου από διεθνές επιστημονικό
περιοδικό.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

YΔ0009 Εισαγωγή στο Γραμματισμό
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
1ο
Β’
6
Σκούρτου Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Αυτό το μάθημα είναι οργανωμένο ως εισαγωγή στην έννοια, τη λογική, την κουλτούρα και
την τεχνολογία της γραφής και του γραμματισμού. Η εισαγωγή αυτή ακολουθεί ένα διπλό
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μονοπάτι: τη διαχρονική & τη συγχρονική προσέγγιση. Έτσι, από την μία πλευρά
παρακολουθούμε, πώς ο άνθρωπος ανάπτυξε και οργάνωνε την ομιλία του και μία λογική
και κουλτούρα προφορικότητας και πώς μέσω αυτής εξασφάλισε την μετάδοση χρήσιμης για
την επιβίωση του ανθρώπου γνώσης από γενεά σε γενεά. Όμως, με την επινόηση και την
ανάπτυξη της γραφής, κάποια πράγματα ακυρώνονται και άλλα συμπληρώνονται στον τρόπο
που επικοινωνούν και μαθαίνουν οι άνθρωποι. Σήμερα, τα μικρά παιδιά στο δυτικό κόσμο
γεννιούνται σε ένα εγγράμματο περιβάλλον και έχουν ήδη σχέση με τη γραφή και το
γραμματισμό πριν εισαχθούν στην τεχνολογία του. Και στις δύο περιπτώσεις (στην εισαγωγή
της γραφής στην ανθρώπινη επικοινωνία και μάθηση διαχρονικά και στην εισαγωγή του
παιδιού στην μάθηση μέσω της γραφής σήμερα), αυτό που μας απασχολεί είναι η σχέση
ομιλίας και γραφής, προφορικότητας και γραμματισμού στη διαδικασία της διδασκαλίας και
της μάθησης, στην οικογένεια, στο κοινωνικό περιβάλλον και στο σχολείο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν εισαχθεί στις έννοιες της ομιλίας/προφορικότητας (Orality) και γραφής /
γραμματισμού (Literacy) σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που προσδιορίζεται
γεωγραφικά, ιστορικά, κοινωνικά
 θα έχουν κατανοήσει τις συμπληρωματικές και αντιθετικές σχέσεις ανάμεσα σε
προφορικότητα και γραμματισμό
 θα έχουν συνειδητοποιήσει πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι (ενήλικες και μικρά παιδιά)
μέσω προφορικότητας / γραμματισμού
 θα έχουν συνειδητοποιήσει την έννοια της κοινωνικής δόμησης του γραμματισμού
 θα έχουν κατανοήσει τις έννοιες εγγράμματου/μη εγγράμματου/αγράμματου
υποκειμένου και αλφαβητισμού/αναλφαβητισμού
 θα έχουν έρθει σε επαφή με μαθητές και κοινότητες των Ρομά, όπου ο γραμματισμός
δεν έχει τη θέση που έχει στην κυρίαρχη κοινωνία
 θα έχουν συνειδητοποιήσει την επιρροή των διαφορετικών εργαλείων που
χρησιμοποιούνται στο γραμματισμό σήμερα (π.χ. συμβατικά και ηλεκτρονικά μέσα
γραφής)
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν εισαχθεί σε διαφορετικές έννοιες, στην αντιπαλότητα και στη
συμπληρωματικότητά τους
 θα έχουν εισαχθεί στο να παρατηρούν εστιασμένα συγκεκριμένες μορφές
οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού γραμματισμού
 θα έχουν ασκηθεί στο να παρατηρούν τη χρήση προφορικής γλώσσας και γραφής
στο σχολείο
 θα έχουν ασκηθεί στο να παρατηρούν τρόπους μάθησης κυρίως μέσω
προφορικότητας
 θα έχουν έρθει σε επαφή με τρόπους μάθησης ενήλικων αναλφάβητων υποκειμένων
(π.χ. Ρομά).

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 OLSON, David (2003): Ο Κόσμος πάνω στο Χαρτί, Αθήνα: Παπαζήσης
 COOK-GUMPERZ, Jenny (2009): Η Κοινωνική Δόμηση του Γραμματισμού,
Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
 BRUNER, Jerome (2004): Δημιουργώντας Ιστορίες – Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα
 Για φοιτητές/τριες ΤΕΠΑΕΣ: ΑΪΔΙΝΗΣ, Αθανάσιος (2012): Ο Γραμματισμός στην Πρώτη
Σχολική Ηλικία, Αθήνα: Gutenberg.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, Μ. (2008). Η Κατανόηση Κειμένων – Μοντέλα και Παράγοντες
Κατανόησης. Σκέψη Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση & Ψυχική Υγεία, 1, 7-19
 BRUNER, J. (1997). Πράξεις Νοήματος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Α. & ΓΟΥΤΣΟΣ, Δ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα
 MANGUEL, A. (1997). Η Ιστορία της Ανάγνωσης, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης
 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Η. (2004). Η Σχολική Τάξη – Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του
Γραπτού Λόγου, Τόμος Β’, Αθήνα: Αυτοέκδοση
 ΠΕΝΑΚ, Ντ. (1996). Σαν Ένα Μυθιστόρημα, Αθήνα: Καστανιώτης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις power point, συζήτηση, παραδείγματα από διαφορετικά
γεωγραφικά / πολιτισμικά / κοινωνικά πλαίσια, προσωπικές εμπειρίες των φοιτητών /τριών
από τους τόπους καταγωγής τους και τις οικογενειακές τους ιστορίες, συμμετοχή σε
υποστηρικτικές δραστηριότητες με παιδιά και ενήλικες Ρομά.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Δυνατότητα επιλογής του τρόπου αξιολόγησης. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν:
 να γράψουν τελικές εξετάσεις (βαθμολογία 100%)
 να γράψουν μία εργασία (βαθμολογία 70% εργασία, 30% προφορική εξέταση). Οι
εργασίες είναι ατομικές ή συλλογικές και προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές/τριες
μεγαλύτερων εηαμήνων
 να πάρουν μέρος σε υποστηρικτικές δραστηριότητες γραμματισμού με παιδιά Ρομά
στο σχολείο ή στην κοινότητα. Τηρούν ημερολόγιο, παρατηρούν και καταγράφουν
την προηγούμενη γνώση των παιδιών, καταγράφουν την προσωπική τους εμπειρία
(βαθμολογία 50% ημερολόγιο/πρωτόκολλο, 50% προφορική παρουσίαση).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΓ0008 Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση
της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα
Τύπος μαθήματος:

Υποχρεωτικό
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Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

2ο
Δ’
6
Φωκίδης Εμμανουήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αναλύει διεξοδικά μια σειρά από εξειδικευμένα θέματα που αφορούν εφαρμογές
της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ασχολείται με τα
τρισδιάστατα γραφικά, με τους εικονικούς κόσμους, τη χρήση προηγμένου τεχνολογικού
εκπαιδευτικού εξοπλισμού και τέλος με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της Εικονικής
Πραγματικότητας.
Η Εικονική Πραγματικότητα (Ε.Π.) είναι μία τεχνολογική εξέλιξη που δυνητικά μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά τις αντιλήψεις που έχουμε σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία. Η
σειρά των διαλέξεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας -κατά το δυνατό- ολοκληρωμένης
αντίληψης για τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Το αντικείμενο
προσεγγίζεται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Αναλύεται η θεωρητική τεκμηρίωση που
παρέχεται από τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης, οι κατηγορίες, το λογισμικό που
χρησιμοποιείται και το ενδιαφέρον εστιάζεται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στο πρακτικό
σκέλος, με τη χρήση ανάλογου προγράμματος οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν
εμπράγματες εμπειρίες με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ε.Π. για εκπαιδευτική χρήση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στο να έχουν οι φοιτητές αντίληψη και άποψη για τα παρακάτω
θέματα:








Των τεχνολογιών αιχμής και κυρίως των τρισδιάστατων γραφικών και της Ε.Π. Των
δυνατοτήτων των παραπάνω μέσων να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία.
Τον εντοπισμό των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν από το υλικό και το
λογισμικό κατά την ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούν τρισδιάστατα
γραφικά, σε αντιδιαστολή με τις λιγότερο απαιτητικές στον τομέα αυτό εφαρμογές
πολυμέσων.
Τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων που αφορούν την κατασκευή εικονικών
περιβαλλόντων και της χρήσης τους από τους μαθητές.
Τις κατηγορίες και το ευρύ φάσμα εφαρμογής της Ε.Π.
Του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών Ε.Π.
Τα βήματα που απαιτούνται από τη σύλληψη ως την υλοποίηση μίας εφαρμογής.

Προαπαιτούμενα
Βασικές γνώσεις Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Φωκίδης Ε., Τσολακίδης Κ., "Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και
πράξη", εκδόσεις Διάδραση.
 Fokides E., Tsolakidis C., "A Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop Virtual
Reality", in Mukerji S., Tripathi P. (eds), "Cases on Technology Enhanced Learning
Through Collaborative Opportunities", Information Science Reference editions, PA,
USA.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Σεμιναριακά μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, εβδομαδιαίες εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Πρόοδος. (50%)
Κατασκευή και παρουσίαση εφαρμογής εικονικού κόσμου με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
(50%)
Για την αξιολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη:
 Η σαφήνεια και η πληρότητα των στόχων και του σχεδιασμού.
 Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα εφαρμογής.
 Ο βαθμός πρωτοτυπίας και σύλληψης της εφαρμογής.
 Η τεχνική πληρότητα της εφαρμογής και η χρήση των δυνατοτήτων που το
πρόγραμμα ανάπτυξης προσφέρει.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΔ0008 Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες Τεχνολογίες
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
2ο
Δ’
6
Κούρτη-Καζούλλη Βασιλεία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό εστιάζει στη χρήση ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων για τη
διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Αρχικά, το μάθημα εστιάζει στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική διάσταση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με αναφορές σε
συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης, εξετάζουμε το θέμα της γλωσσικής εμβέλειας στο
χώρο του διαδικτύου. Γίνεται ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία γλωσσών με χρήση των
ΤΠΕ από το 1950 μέχρι σήμερα και εστιάζουμε στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες
εκμάθησης γλωσσών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, εξετάζονται διαφορετικά
ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ελληνικής ως
πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας και γίνεται προσπάθεια για την κατανόηση του
σχεδιασμού τους, ποιες θεωρίες εκμάθησης /διδασκαλίας της γλώσσας χρησιμοποιήθηκαν
και ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις
συνδυάζονται με δραστηριότητες στο εργαστήριο Η/Υ όπου οι φοιτητές/τριες:
 Πειραματίζονται με λογισμικά και ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία
θα αξιολογήσουν, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που συνδυάζουν θεωρίες
εκμάθησης γλωσσών, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνολογικά μέσα.
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Δημιουργούν ένα δικό τους μαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία της ελληνικής
ως πρώτης, δεύτερης ή ξένης γλώσσας, συνδυάζοντας τις θεωρίες που
αναπτύσσονται στο πλαίσια των μαθημάτων.

Επίσης, κάθε εξάμηνο ένας προσκεκλημένος ομιλητής παρουσιάζει μια καινοτόμα
εφαρμογή.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις - με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν πειραματιστεί με ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσα για μαθητές/τριες Α/βάθμιας
εκπαίδευσης.
 Έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τα ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα αυτά .
Δεξιότητες - με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τη
διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
 Έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα δικό τους ηλεκτρονικό μαθησιακό
περιβάλλον για τη διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σπαντιδάκης, Ι. (2010). Κοινωνιο-γνωσιακά πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης
παραγωγής γραπτού λόγου. Αθήνα: Gutenberg.
 Αραποπούλου Μ., Κουτσογιάννης, Δ. (2009). Γραμματισμός, νέες τεχνολογίες και
εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Πλαίσιο αρχών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας. Αθήνα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας
του Λόγου (ΙΕΛ).
 Κούρτη-Καζούλλη, Β. (2013).
Η διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών με χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο: Γ. Κόκκινος & Μ. Μοσκοφόγλου-Χιονίδου (Επιμ.)
Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Από την ασθενή ταξινόμηση της Παιδαγωγικής στη
διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό υβριδισμό. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής.
 Κούρτη-Καζούλλη (2008). Η Διδασκαλία/Εκμάθηση Γλωσσών με Χρήση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμ.) Διαστάσεις Έρευνας στο
χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 Κούρτη-Καζούλλη, Β., Βρατσάλη, Ν., Μακρογιάννη, Τ., Συγκελάκης, Γ. και Τσουκαλάς,
Δ. (2009). «Λόγου Χάρη»: διαδικτυακός τόπος για τη διδασκαλία/εκμάθηση της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στο: Ε. Αυγερινός κ.ά (Επιμ.). Νέες Νεχνολογίες και
Επιστήμες της Αγωγής (307-318). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 Κούρτη-Καζούλλη, B. και Cummins, J. (2005). Ενίσχυση των Γλωσσικών Ικανoτήτων
και Ταυτοτήτων των Μαθητών μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Στο Μ. Παπαρούση και
Ρ. Τσοκαλίδου (επιμ.), Θέματα Ταυτότητας στην Ελληνική Διασπορά: Γλώσσα και
Λογοτεχνία (σελ. 93-114). Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές Πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού και
Ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Κουτσογιάννης, Δ. (2009). Εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο: Πύλη για την Ελληνική
Γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/02.html
Negroponte, Ν. (2009). One laptop per child (OLPC) - Ένας φορητός υπολογιστής για
κάθε παιδί. http://www-static.laptop.org/el/vision/index.shtml
Σπαντιδάκης, Ι. (2010). Κοινωνιογνωσιακά Πολυμέσικα Περιβάλλοντα Μάθησης
Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Αθήνα: Gutenberg.
Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου, Δ. και Χατζηδάκη, Α. (2008). Γνωσιακά Εργαλεία για
τη Συγγραφή Επιχειρηματολογικών Κειμένων της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας:
Το Παράδειγμα του Λογισμικού «Βήματα Μπροστά». Στο: Χ. Αγγέλη, Ν. Βαλανίδης
(Eds).
Πρακτικά 6ου Συνέδριο ΕΤΠΕ, Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2008.
http://www.etpe.gr/files/proceedings/23/1236162027_13.%2078%20p%2089_96.p
df
Skourtou, E., Kourtis Kazoullis, V. & Cummins, J. (2006). Designing Virtual Learning
Environments for Academic Language Development. Στο: J. Weiss, J. Nolan, & P.
Trifonas, P. (Eds.) International Handbook of Virtual Learning Environments.
Norwell, MA: Springer, 2 Vols.
Σολομωνίδου, Χ. (2009). Θεωρίες Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
Χριστίδης, Α.Φ. (2001). Γλώσσα και νέες τεχνολογίες: πολιτική και κοινωνική
διάσταση. Στο Α. Φ. Χριστίδης (επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα.
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με (α) 10 δραστηριότητες (1 δραστηριότητα κάθε
εβδομάδα) και (β) προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Φυσική παρουσία και δραστηριότητες
του μαθήματος.

στο εργαστήριο Η/Υ και αναρτημένες στο moodle

ΥΔ0004 Λαογραφία: Εισαγωγή στη μελέτη του λαϊκού
πολιτισμού
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

Υποχρεωτικό
2ο
Δ’
6
Κατσαδώρος Γιώργος
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Περιεχόμενο μαθήματος






Οι λόγοι που οδήγησαν αρχικά στην ανάπτυξη των λαογραφικών μελετών, στην
Ευρώπη και, έπειτα, στην Ελλάδα.
Η έννοια του λαού και η λειτουργία της λαϊκής παράδοσης στην παραδοσιακή αλλά
και τη σύγχρονη κοινωνία.
Eισαγωγή στις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της λαογραφικής
επιστήμης.
Oι σημαντικότερες μορφές του λαϊκού πολιτισμού και ο ρόλος τους στη ζωή τόσο των
παραδοσιακών όσο και των σύγχρονων κοινωνιών.
Θέματα διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση του λαϊκού πολιτισμού μιας κοινωνίας στο σύνολό του. Aπό τον ορισμό του,
την έρευνα πεδίου, τη διατήρηση και την ανάλυσή του έως τη δεύτερη ζωή του: την
ανακύκλωση και την εφαρμογή του, την αναβίωση και την εμπορική χρήση του, τις
πολιτισμικές και πολιτικές λειτουργίες του, τη σχέση του με τις εθνικές, κοινωνικές και
τοπικές ταυτότητες, ιδίως στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία, εκδ. Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα,
Αθήνα 2011
 Μανόλης Γ. Βαρβούνης - Μανόλης Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία (τόμ.
Α΄), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία, εκδ. Ινστιτούτο του βιβλίου
– Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006
 Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρητική λαογραφία, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009
 Ευάγγελος Αυδίκος, Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, εκδ. Κριτική,
Αθήνα 2009
 Βασίλης Νιτσιάκος, Προσανατολισμοί. Μια κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία, εκδ.
Κριτική, Αθήνα 2014

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Παρουσιάσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
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Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΣ0001 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική του Θεάτρου
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
2ο
Δ’
6
Κλαδάκη Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Η Παιδαγωγική του Θεάτρου αποτελεί ένα σύστημα θεατρικής εκπαίδευσης και αγωγής που
μέσα από πολλούς και διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες φέρνει σε επαφή τους
εκπαιδευόμενους με τον κόσμο και τις αρχές του θεάτρου. Ως παιδαγωγικό αντικείμενο και
ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και αίσθησης, το θέατρο αφορά πολλαπλές θεματικές και
στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας: την προφορική γλώσσα, τη σχέση του με το χώρο
μέσω της κίνησης, την κειμενική επεξεργασία και συγγραφή, την καλλιέργεια της φαντασίας
και την ατομική και συλλογική ενεργοποίηση. Το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής του
Θεάτρου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Γλωσσολογική, σημειολογική και επικοινωνιακή ανάλυση του θεάτρου
 Βασικές θεωρίες για το θέατρο
 Παιδικό θέατρο: ιδιαιτερότητα, είδη, μορφές, τρόποι έκφρασης
 Η ιστορία του παιδικού θεάτρου στον ελλαδικό χώρο
 Δραματικό κείμενο: μορφολογικά χαρακτηριστικά
 Ιδιαιτερότητες και θεματολογία του δραματικού κειμένου για παιδιά
 Δραματουργική ανάλυση κειμένων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι:
 να εισαχθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές στους βασικούς σταθμούς της
και της εξέλιξης του θεάτρου,
 να γνωρίσουν την ιστορία του παιδικού θεάτρου στον ελλαδικό χώρο,
 να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του δραματικού κειμένου για παιδιά,
 να γνωρίσουν τις την παιδαγωγική διάσταση του θεατρικού φαινομένου.

ιστορίας

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Παπαδόπουλος, Σ. (2010) Παιδαγωγική του θεάτρου, Αθήνα: αυτόεκδοση
 Γραμματάς, Γ. (2015) Το Θέατρο ως Πολιτισμικό Φαινόμενο, Αθήνα: Παπαζήσης
 Σημειώσεις Διδάσκουσας.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Γραμματάς, Θ. (1996). Fantasyland Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό. Αθήνα:
«Θεατρική Παιδεία» 1, τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος
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Πούχνερ, Β. (1988). Το παιδικό θέατρο στην Ελλάδα. Διαδρομές στο χώρο της
λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, 10, καλοκαίρι ’88, 94-105
Πούχνερ, Β. (1992). Το θέατρο στην Ελλάδα. Αθήνα: εκδ. Παϊρίδη.
Κλαδάκη, Μ. (2010). 100 χρόνια παιδικό θέατρο: μια ιστορική αναδρομή του
θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα από το 1900 ως το 2000. Θέατρο και εκπαίδευση
(IDEA Greece), τ.11, σς 7-13.
Κλαδάκη, Μ. (2007). Ιστορική επισκόπηση του παιδικού θεάτρου στον ελλαδικό
χώρο: Από την αρχαιότητα έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Θέατρο και εκπαίδευση
(IDEA Greece), τ.7, σσ.14-20.
Κλαδάκη, Μ. (2006). Παιδικό Θέατρο: Ζητήματα εννοιολογικής προσέγγισης.
Διαδρομές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, τ.84, σσ. 49-54.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΣ0002 Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και Δημιουργική Σκέψη:
Θεωρία και Τεχνικές Εικαστικών Μορφών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Υποχρεωτικό
2ο
Δ’
6
Καμπουροπούλου Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε ένα κύκλο μαθημάτων που
διαπραγματεύεται τη σχέση της πολιτισμικής κληρονομιάς με την καλλιτεχνική εκπαίδευση
και τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο &
το Νηπιαγωγείο.
Η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που διαμορφώνει μια αισθητική ταυτότητα
στον άνθρωπο, αλλά και μια διεργασία που συνεισφέρει σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και
σε όλους τους μαθησιακούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, τάσεις και συναισθήματα). Η
διδασκαλία της έχει έναν ελεύθερο χαρακτήρα, που αφήνει περιθώριο στο τυχαίο και στο
αυθόρμητο, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να καλλιεργεί τη φαντασία του . Ως
δημιουργικότητα (creativity) ορίζεται η ικανότητα παραγωγής ενός νέου έργου ή μιας ιδέας
με βάση τη φαντασία. Η δημιουργική σκέψη σχετίζεται άμεσα με τη φαντασία.
Γενικότερα, τα Εικαστικά προσφέρουν ευκαιρίες για αυτενέργεια, πειραματισμό με
υλικά, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, κινητοποίηση της σκέψης, της φαντασίας και της
δημιουργικότητας. Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών είναι τα παιδιά με
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κατάλληλες δραστηριότητες να διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα
έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την
καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές
δραστηριότητες. Να παρατηρούν, να πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, να
ερευνούν και να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής
δημιουργίας και έκφρασης.
Στα πλαίσια αυτά οι εικαστικές τέχνες μπορούν να συνδεθούν και με άλλα διδακτικά
αντικείμενα καθώς συμβάλλουν σε όλους τους τομείς της παιδικής ανάπτυξης. Οι γενικοί
διδακτικοί στόχοι είναι να έρθει το παιδί σε επαφή με καλλιτεχνική δημιουργία, να εκφράσει
τις ιδέες του με διαφορετικούς τρόπους, να αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα
του και να αρχίσει να διακρίνει το ωραίο στη φύση, στο περιβάλλον και τα έργα τέχνης. Οι
στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω του πειραματισμού, της χρήσης υλικών, της έρευνας, της
απόκτησης εμπειριών της έκφρασης συναισθημάτων και της καλλιτεχνικής διεργασίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι Εικαστικές Τέχνες στην εκπαίδευση έχουν ως σκοπό να εξωτερικεύσουν τις δημιουργικές,
εκφραστικές και εικαστικές δυνατότητες κάθε παιδιού μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις
μάθησης, δημιουργία και παρατήρηση, και αξιοποίηση των προσωπικών βιωμάτων και
εμπειριών. Μέσα από την εικαστική αγωγή τα παιδιά θα αποκομίσουν σημαντικές εικαστικές
και δημιουργικές εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, που θα τους
επιτρέψουν να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους. Η ανακάλυψη της ταυτότητας τους και
η καλλιέργεια του σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους, τους άλλους πολιτισμούς και της
εικαστικής τους έκφρασης θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για το
κτίσιμο ενός ειρηνικού βιώσιμου μέλλοντος. Μέσα σε ένα κλίμα δημιουργίας και
συνεργασίας τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργητικά στην παραγωγή πολιτισμού και
κοινωνικού πλούτου.
Αναμένεται τα παιδιά να:
 Αποκτήσουν εικαστικές εμπειρίες μέσα από τη δημιουργία και παρατήρηση
εξερευνώντας υλικά, εργαλεία και τεχνικές αναπαράστασης τους.
 Αντιληφθούν μέσα από τις εμπειρίες τους βασικές εικαστικές έννοιες, και να τις
συνδέουν σταδιακά με τη ζωή τους, το περιβάλλον και την εικαστική δημιουργία.
 Αναπτύξουν ατομικά και ομαδικά δεξιότητες που σχετίζονται με την εικαστικήδημιουργική έκφραση, τον πειραματισμό, την έρευνα, το στοχασμό, δράση και
προσφορά στην κοινωνία.
 Καλλιεργήσουν μέσα από την πράξη, δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής του
άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντα χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς).
 Γνωρίσουν σταδιακά την αξία, τη σημασία, τους σκοπούς και λειτουργίες των
εικαστικών τεχνών στο σύγχρονο κόσμο.
 Αποκτήσουν δεξιότητες για μελέτη εικαστικών έργων, εικόνων, αντικειμένων, και την
τοποθέτησή τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο.
 Ανακαλύψουν την ταυτότητα τους και να καλλιεργήσουν το σεβασμό προς το άλλο
φύλο, τους άλλους ανθρώπους, τους άλλους πολιτισμούς και της εικαστικής τους
έκφρασης.
 Καλλιεργήσουν την ευαισθησία και κρίση τους για το χώρο και τόπο τους, το
περιβάλλον και την πολιτιστική τους κληρονομιά μέσα από εικαστικές δράσεις,
συνδέοντας το τοπικό και εθνικό με το καθολικό και ευρύτερο.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. & Ευσταθίου, Ι. (2015). Καλλιτεχνική Εκπαίδευση
και Δημιουργική Έκφραση. Εικαστικές, Λογοτεχνικές και Μουσικές Ανταμώσεις,
εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ., Ευσταθίου, Ι. & Στέφος, Ε. (2014). Εκπαιδευτικές
εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αξιολόγηση εργασιών ως
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-18-7.
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. & Ευσταθίου, Ι. (2015). Ψηφιακές Εφαρμογές σε
Μουσειακά Περιβάλλοντα, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-33-0
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Σύνθετες ερευνητικές εφαρμογές και
αξιολόγηση στο μάθημα της καλλιτεχνικής αγωγής, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα,
ISBN: 978-618-5059-47-7
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Εκπαίδευση Τέχνη και Δημιουργικότητα
σε σύγχρονα Μουσειακά Περιβάλλοντα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές
Εφαρμογές, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-53-8.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες και ατομικά.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εργασία.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0060 Θεωρίες Μάθησης-Βίωμα, Τρόπος Ζωής και Διαδικασία
Αναπαραγωγής Γνώσεων
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΚεΥΑ
3ο
Ε’
5
Βρατσάλης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες αφενός στις προβληματικές που αναφέρονται στη
συγκρότηση του υποκειμένου, από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών και σε αυτές που
συζητούν το ζήτημα της γνώσης, αφετέρου δε στη σχέση του υποκειμένου με τη γνώση. Στους
ιδιαίτερους στόχους ανήκει η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές
προσεγγίσεις του M. Foucault όσον αφορά το υποκείμενο και τη γνώση αλλά και με τις
θεωρίες εκείνες που προσεγγίζουν τη γνώση ως μια ειδική σχέση του υποκειμένου με την
πραγματικότητα.
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις - με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν εισαχθεί στις προσεγγίσεις του Μ. Foucault στη γνώση,
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διαμόρφωση του υποκειμένου εξαρτάται άμεσα
από την κατασκευή των γνώσεων του,
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η γνώση αντιπροσωπεύει τη σχέση του υποκειμένου
με την κοινωνική πραγματικότητας.
Δεξιότητες - Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ
υποκειμένων και κοινωνικής πραγματικότητας στη βάση των γνώσεων που έχουν
αναπτύξει.

Προαπαιτούμενα
Συνίσταται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ‘Θεωρίες μάθησης’.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 ΚΟΥΖΕΛΗΣ, Γ. (1991): Από τον Βιωματικό στον Επιστημονικό Κόσμο, Αθήνα: Κριτική.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Αθ. (2002): Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Αθήνα: Gutenberg..
 MUEHLBAUER, K. R. (2000): Κοινωνικοποίηση: Θεωρία και Έρευνα, Θεσσαλονίκη:
Αφοί Κυριακίδη.
 FAUCAULT, M. (1987) Αρχαιολογία της Γνώσης, Αθήνα: Εξάντας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Μελέτη και συζήτηση συγκεκριμένων κειμένων, μικρές εργασίες, παρουσιάσεις των
εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εργασίες και προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΓ0014 Περιβαλλοντικά Ζητήματα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΚεΥΓ
3ο
Ε’
5
Λιαράκου Γεωργία
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Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του
περιβάλλοντος και της αειφορίας που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος. Αρχικά
παρουσιάζεται η κατάσταση του πλανήτη τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική
και κοινωνική σκοπιά. Στη συνέχεια εξετάζονται μια σειρά από ζητήματα όπως η ρύπανση, η
υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η παραγωγή της τροφής (γεωργία,
κτηνοτροφία αλιεία), το νερό, η διαχείριση των απορριμμάτων και η βιοποικιλότητα.
Αναλύονται οι διαστάσεις των ζητημάτων αυτών, συζητούνται οι αιτίες και οι επιπτώσεις
τους, ενώ αξιολογούνται
οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης και αναζητούνται
εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο της αειφορίας. Παράλληλα οι φοιτητές υλοποιούν έρευνες
και αναλύουν κριτικά περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητές τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχρονική εξέλιξη του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, γεγονός
που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση όχι μόνο των σημερινών περιβαλλοντικών
προκλήσεων, αλλά και των μηχανισμών αλλαγής και αντίστασης που δημιουργεί η
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις - με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν κατανοήσει τις αιτίες που οδηγούν στη δημιουργία των σημαντικότερων
περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 Έχουν κατανοήσει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των
ζητημάτων αυτών τόσο στο βιογεωχημικό όσο και στο κοινωνικο-οικονομικό
επίπεδο.
 Έχουν ενημερωθεί για τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων
αυτών.
 Έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται σε άμεση
συνάρτηση με κοινωνικές και οικονομικές επιλογές.
 Έχουν συνειδητοποιήσει μέσα από την ιστορική ανάλυση ότι τα περιβαλλοντικά
ζητήματα αποτελούν απόρροια μιας σειράς διαδοχικών καταστάσεων.
Ικανότητες - με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν την ικανότητα να αναλύουν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές
διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 Είναι σε θέση να αξιολογούν τις προτεινόμενες λύσεις στο πλαίσιο της αειφορίας και
να προτείνουν καινούργιες.
 Έχουν την ικανότητα
να εντοπίζουν και να αναλύουν κριτικά τοπικά
περιβαλλοντικά ζητήματα της κοινότητάς τους..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Α. Γεωργόπουλος, Κ. Νικολάου, Α. Δημητρίου, Κ. Γαβριλάκης, Γ. Μπλιώνης (2014)
Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, Αθήνα: Gutemberg.
 G. Tyller Miller (1999) Βιώνοντας το Περιβάλλον II, Προβλήματα Περιβαλλοντικών
Συστημάτων, Αθήνα: Ίων
 Χ. Βλασσοπούλου & Γ. Λιαράκου (επ) (2011) Περιβαλλοντική Ιστορία, Μελέτες για
την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Πεδίο.
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β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 G. Tyller Miller (1999) Βιώνοντας το Περιβάλλον I, Αρχές Περιβαλλοντικών
Επιστημών, Αθήνα: Ίων.
 Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Περιβάλλοντος
(2015)
Θεματικές
Ενότητες
http://www.eea.europa.eu/el/themes
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (2015) Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον,
κατάσταση
και
προοπτικές,
Λουξεμβούργο,
file:///C:/Users/liarakou/Downloads/SOER-Synthesis2015-EL.pdf
 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
http://www.fao.org/publications/en/
 R. Wright & B. Nebel (2002) Environmental Science toward a Sustainable Future, New
Jersey: Pearson Education..

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις
συνδυάζονται με δραστηριότητες όπου οι φοιτητές/τριες, εργαζόμενοι σε ομάδες,
πραγματοποιούν επιτόπιες μελέτες και αναζητούν στοιχεία από τοπικούς φορείς. Τα
αποτελέσματα της κάθε ομάδας παρουσιάζονται στην ολομέλεια και σχολιάζονται τόσο από
τους φοιτητές όσο και από την υπεύθυνη του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις και παρουσίαση μιας έρευνας σχετικά με ένα τοπικό
περιβαλλοντικό ζήτημα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Φυσική παρουσία και δραστηριότητες
μαθήματος.

στην τάξη και αναρτημένες στο moodle του

ΕΓ0031 Διδακτική των Μαθηματικών*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΕΔ0034 Διγλωσσία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΚεΥΔ
3ο
Ε’
5
Κούρτη-Καζούλλη Βασιλεία

Περιεχόμενο μαθήματος
Η διγλωσσία ορίζεται ως η εναλλακτική χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από το ίδιο το
άτομο. Το μάθημα εξετάζει στη διγλωσσία ως κοινωνικό φαινόμενο, ως ατομικό φαινόμενο
και ως φαινόμενο στην εκπαίδευση. Τα κεφάλαια του μαθήματος συνδυάζουν θεωρητικές
προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές. Κάθε κεφάλαιο συνδυάζεται με το θεωρητικό
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πλαίσιο του θέματος προς εξέταση και ένα πρακτικό παράδειγμα (όπως η προβολή μιας
ταινίας και συζήτηση, η επίσκεψη σε χώρο στην πόλη που συνδέεται με τη γλωσσική ή
πολιτισμική ετερότητα ή προσκεκλημένους ομιλητές).
Αρχικά, προσεγγίζεται η διγλωσσία ως κοινωνικό φαινόμενο. Εξετάζεται η γλωσσική
πολυμορφία στον κόσμο και οι λόγοι, στους οποίους οφείλεται η ανάπτυξη της διγλωσσίας.
Μελετάται η γλωσσική κοινότητα, οι χώροι ή τα πεδία χρήσης των γλωσσών, και η γλωσσική
μετατόπιση. Εξετάζεται η κοινωνική διγλωσσία ή διμορφία με παραδείγματα ανά τον
κόσμο και την Ελλάδα. Στη συνέχεια, η διγλωσσία εξετάζεται ως ατομικό φαινόμενο μέσα
από συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία όπως: ηλικία, γλωσσική επάρκεια (ικανότητα γλωσσικής
έκφρασης), νοητική οργάνωση, γλωσσικό περιβάλλον, κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον,
στάση και αντιμετώπιση και πολιτισμικές ταυτότητες. Τέλος, προσεγγίζεται το φαινόμενο της
διγλωσσίας ως φαινόμενο στην εκπαίδευση. Με χρήση συγκεκριμένων παιδαγωγικών
προσεγγίσεων και θεωριών διγλωσσίας, γίνονται προτάσεις εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
για την εκμάθηση/διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Κάθε κεφάλαιο συνδέεται με παραδείγματα ή δραστηριότητες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μαθησιακοί στόχοι:
Να μυηθούν οι φοιτητές/τριες στο φαινόμενο και στις θεωρίες της διγλωσσίας, οι οποίες θα
αποτελέσουν το θεωρητικό υπόβαθρό για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Ειδικότεροι στόχοι:
 Να κατανοήσουν το φαινόμενο της διγλωσσίας ως κοινωνικό φαινόμενο.
 Να κατανοήσουν το φαινόμενο της διγλωσσίας ως ατομικό φαινόμενο.
 Να κατανοήσουν το φαινόμενο της διγλωσσίας ως φαινόμενο στην εκπαίδευση.
 Να εφαρμόσουν παιδαγωγικές προσεγγίσεις και σε θεωρίες διγλωσσίας στη
διδασκαλία της ελληνική γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές.
 Να μυηθούν σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την εκμάθηση/διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
 Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και στη Δίγλωσση Εκπαίδευση (επιμ. Μ.
Δαμανάκης). Αθήνα: Gutenberg.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Τσοκαλίδου, Ρ. (2012). Χώρος για Δύο: Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης.
Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
 Κούρτη-Καζούλλη, Β. και Τζανετοπούλου, Α. (2003). Εμείς οι άλλοι: Μελετώντας την
Ετερότητα στο Κοινωνικό Περιβάλλον του Σχολείου. Ρόδος: Τέχνη.
 Τσοκαλίδου, Ρ. (2012). Το Πρώτο μου βιβλίο για τη Διγλωσσία. Θεσσαλονίκη:
Πολύδρομο.

72

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές Εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0045 Διδακτική της Λογοτεχνίας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΚεΥΔ
3ο
Ε’
5
Χριστοδουλίδου Λουΐζα

Περιεχόμενο μαθήματος
Σε ένα εισαγωγικό μάθημα θα προσεγγίσουμε Σχολές της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, οι οποίες
προσφέρονται για διδακτική χρήση και στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στη συμβολή της
μυθικής μεθόδου στη διδακτική της λογοτεχνίας. Το μάθημα αυτό αφορά σε μία πρόταση
οργάνωσης του λογοτεχνικού μαθήματος στη βάση μιας κριτικής προσέγγισης της
αρχετυπικής μυθικής θεωρίας, σε συνάρτηση με τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τη
σχολική πρακτική. Θα εμπλέξουμε και τις Νέες Τεχνολογίες και θα αναδείξουμε τη δυναμική
σχέση τους με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Στόχος μας είναι να διασταυρωθούν οι δύο περιοχές: η αρχαιογνωσία και η νεογνωσία ώστε,
αφ’ ενός, να αξιοποιηθούν συνδυαστικά τα δύο πεδία και, αφ’ ετέρου, να διερευνηθεί με
ποιο τρόπο το νεοελληνικό κείμενο ελέγχει το αρχαιοελληνικό του πρότυπο, καθώς, όπως
και να ’χει, μέσα από την τριβή τους, προκαλούνται νέες εκλάμψεις και φωτίζονται καλύτερα
και οι δύο κόσμοι που τα δημιούργησαν..

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις:
Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες




Να γνωρίζουν
o ότι Μύθος και λόγος δεν είναι αντίρροπα.
o ότι, με την απόκλιση και υιοθέτηση αντιφατικών μεταξύ τους εκδοχών του
μύθου, ο ποιητής θέτει αριστοτεχνικά το ερώτημα: ποια είναι τελικά η
ποιητική αλήθεια εφόσον τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, στο
μύθο και την πραγματικότητα είναι ρευστά και ότι αυτό συνάδει προς το
γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα αντιφατικό ον και η ζωή οικοδομείται με
όλες τις αντιφάσεις της.
Να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν
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o



πότε ο ποιητής προσοικειώνεται τη μυθική μέθοδο και ότι δεν αρκεί να
γίνεται απλώς ένας συσχετισμός τού σήμερα με την αρχαιότητα αλλά μόνον
στην περίπτωση που η συνομιλία του με τον αρχαίο ελληνικό μύθο
μετατοπίζεται σε ένα άλλο βαθύτερο επίπεδο, εκτός από το εξωτερικό
μορφικό περίβλημα.
Να μπορούν να διακρίνουν:
o τους όρους, που υποδηλώνουν εσωτερικές ποιητικές ταξινομήσεις:
«ταυτοσημία», «παρασημία», «ετεροσημία».
o τα αρχαιόθεμα από τα αρχαιόμυθα ποιήματα.

Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές /τριες, θα είναι σε θέση
 να ασκήσουν την αναγνωστική τους εμπειρία.
 να αξιοποιήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης και αναγνωστικής
διείσδυσης σε ποιήματα με μυθικό υπόβαθρο.
 να υποβάλουν προτάσεις σχεδιασμού διδασκαλίας και παραγωγής διδακτικού
υλικού για το μάθημα της λογοτεχνίας, στη βάση της μυθικής μεθόδου..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Αναγνωστοπούλου, Δ. (2002). Αναγνωστική πρόσληψη στην Προσχολική και
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα: Πατάκης.
 Ricks, D. (1993) Η σκιά του Ομήρου. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
 Σιαφλέκης, Ζ. (1994). Η εύθραυστη αλήθεια. Εισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού
μύθου. Αθήνα: Gutenberg..
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Αποστολίδου, Β. - Χοντολίδου, Ε. (επιμ.). (1999). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα:
τυπωθήτω-Δαρδανός.
 Αποστολίδου, Β. - Χοντολίδου, Ε. (επιμ.). (2004). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο
σχολείο… Αθήνα: τυπωθήτω-Δαρδανός.
 Doubrovsky, S.- Todorov, T. (éds.) (Βασιλαράκης, Ι.Ν. μτφ.) (1985). Η διδασκαλία της
λογοτεχνίας. Συνέδριο του Σεριζί. Αθήνα: Επικαιρότητα.
 Καλογήρου, Τ. (1999). Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης, Αθήνα: εκδόσεις
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.
 Καλογήρου, Τ. – Λαλαγιάννη, Κ. (2005). Η Λογοτεχνία στο Σχολείο, Αθήνα: τυπωθήτωΔαρδανός.
 Κατσίκη-Γκίβαλου, Α. (2001). Λογοτεχνική Ανάγνωση και Διδακτικές Εφαρμογές,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 Νιφτανίδου, Χ. (επιμ.) (2008). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας: Ιστορική και σύγχρονη
προοπτική. Πάτρα: Εκδόσεις περί τεχνών.
 Πυλαρινός, Θ. (επιμ.) (2009). Ελληνική αρχαιότητα και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
Κέρκυρα: εκδ. Ιονίου Πανεπιστημίου.
 Showalter, E. (2003). Teaching Literature. Oxford: Blackwell Publishing.
 Φρυδάκη, Ε. (2003). Η Θεωρία της Λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας,
Αθήνα: Κριτική.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται είτε με απαλλακτική εργασία είτε με προφορική
εξέταση, είτε με συνδυασμό των δύο.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΑ0004 Γνωστική Ψυχολογία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΚεΥΑ
3ο
Ε’
5
Λυπουρλή Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, τις
γνωστικές λειτουργίες που διαμορφώνουν τη βάση της ανθρώπινης γνώσης (αντίληψη,
προσοχή, μνήμη, σκέψη, γλώσσα), καθώς και τις θεωρίες σχετικά με την οργάνωση και
αναπαράσταση των γνώσεων. Μελετώνται οι διαδικασίες πρόσληψης, αποκωδικοποίησης,
επεξεργασίας, κωδικοποίησης, αποθήκευσης, ανάκλησης και αναγνώρισης των
πληροφοριών, μέσω της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών και των σύγχρονων μοντέλων
ερμηνείας τους. Το μάθημα πραγματεύεται τις σχέσεις εγκεφάλου και αισθήσεων και
εγκεφάλου και γνώσης. Επίσης, εκτός από τις γνωστικές διεργασίες και στρατηγικές,
αναλύονται και οι μεταγνωστικές διεργασίες και στρατηγικές, που είναι χρήσιμες στο
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τέλος, περιγράφονται οι πειραματικές μέθοδοι έρευνας της Γνωστικής
Ψυχολογίας, καθώς και οι δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής έρευνας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν κατανοήσει τα βασικά
θεωρητικά μοντέλα της Γνωστικής ψυχολογίας για τη λειτουργία των γνωστικών διεργασιών
του εγκεφάλου. Θα έχουν μάθει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές χρήσιμες στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης. Θα γνωρίζουν την πειραματική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο
πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας και θα έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη, μέσω της
εξοικείωσης με τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
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Eysenck, M. W. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg.
Ρούσσος, Π. Λ. (2012). Γνωστική ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες.
Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Ηayes, N. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία (Τομ. Α’, Επιμ. Α. ΚωσταρίδουΕυκλείδη). Αθήνα: Πεδίο.
 Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της
γνώσης στο θυμικό και στη δράση. Αθήνα: Πεδίο.
 Ρούσσος, Π. Λ. (Επιμ.) (2014). Γνωστική ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές
διεργασίες. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
 Sternberg, R. J. (2003). Γνωστική ψυχολογία. Αθήνα: Ατραπός.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΥΒ0001 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΚεΥΒ
3ο
Ε’
5
Καραμούζης Πολύκαρπος

Περιεχόμενο μαθήματος






Περιγραφή της σχέσης μεταξύ Κοινωνιολογίας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.
Ιστορικές αφετηρίες, θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες προοπτικές.
Βασικές κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης.
Ανισότητα και κοινωνικές διακρίσεις στο σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί και ο σύγχρονος ρόλος τους.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της παιδείας.
Να διακρίνουν τις ιστορικές και πολιτικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Να εξοικειωθούν με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν σχετικά με την κοινωνιολογική
διάσταση της Εκπαίδευσης.
Να είναι ικανοί να διαχειρίζονται φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο.
Να αποκτήσουν έναν σύγχρονο λόγο και ρόλο στο σχολείο και στην κοινωνία.
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Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Χριστίνα Νόβα, (2010), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Gutenberg, 2010.
 Ballantine J. & Hammack F. (2014). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης – Μια
Συστηματική Προσέγγιση, Επίκεντρο.
 Blackledge, D. (2000), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

 De Queiroz, J.-M. (2000). Το σχολείο
 Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την
Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Α Ανάλυση Διδακτικού Πεδίου: Πρακτικές Ασκήσεις Α΄
Φάσης
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Α
3ο
ΣΤ’
5
Δάρρα Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται και
αναλύονται οι γενικές θεωρητικές αρχές και οι πρακτικές (εφαρμοσμένες) προσεγγίσεις της
Διδακτικής που αφορούν στους ακόλουθους θεματικούς άξονες: α. εναλλακτικούς
προσανατολισμούς του διδακτικού έργου, β. βασικές στρατηγικές διδασκαλίας, γ. διδακτικομαθησιακές διαδικασίες προγραμματισμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας, δ.
επιλογή και οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας, ε. μορφές έκφρασης και τρόπους
αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος, στ. χρήση της τεχνολογίας – επιλογή και
διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, ζ. εξάσκηση στην απόκτηση/βελτίωση
διδακτικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων συγκριτικής και ερμηνευτικής αξιολόγησης,
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αλλά και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας μέσα από βιωματικές
προσεγγίσεις (παρουσιάσεις και παρακολουθήσεις μικροδιδασκαλιών). Στο δεύτερο επίπεδο
οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν διδασκαλίες στις σχολικές τάξεις, παρατηρούν και
καταγράφουν τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας με βάση συγκεκριμένους άξονες-κλείδες
παρατήρησης και συζητούν με τους διδάσκοντες, με στόχο να τα κατανοήσουν, καθώς και να
τα λάβουν υπόψη τους κατά την προετοιμασία των διδασκαλιών τους στις επόμενες
φάσεις της πρακτικής άσκησης.
Διδακτικές Ενότητες
1. Προσδιορισμός βασικών όρων-εννοιών της Διδακτικής.
2. Γενική Διδακτική: μέθοδοι, μοντέλα, μορφές και στρατηγικές διδασκαλίας – Η κριτική
και δημιουργική σκέψη στη διδακτική πράξη.
3. Διδακτικο-μαθησιακές διαδικασίες προγραμματισμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης
της διδασκαλίας.
4. Εναλλακτικές μορφές, τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης.
5. Ανάπτυξη ενεργητικής και βιωματικής μάθησης: ομαδικά περιβάλλοντα μάθησης,
σχέδια εργασίας (projects).
6. Επιλογή και οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας. Η ερώτηση στη διδακτική
διαδικασία: ο ρόλος και οι λειτουργίες της.
7. Παιδαγωγική Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη: Μορφές παιδαγωγικής
διαφοροποίησης,
τρόποι
εφαρμογής
διαφοροποιημένης
διδασκαλίας,
παραδείγματα εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας - Μελέτες περιπτώσεων.
8. Θέματα που αφορούν διαστάσεις της διδακτικής πραγματικότητας που
αναδεικνύουν η εκπαιδευτική επικαιρότητα και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.
9. Παρουσίαση 1ου Σχεδίου Διδασκαλίας: Ανάλυση και αναστοχασμός πάνω στο Σχέδιο
Διδασκαλίας.
10. Παρουσίαση 2ου Σχεδίου Διδασκαλίας: Ανάλυση και αναστοχασμός πάνω στο Σχέδιο
Διδασκαλίας.
11. Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και αναστοχασμός.
12. Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και αναστοχασμός.
13. Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και αναστοχασμός.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και
η εφαρμογή στην πράξη-μέσω του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης μικροδιδασκαλιώνγνώσεων που αφορούν: α. στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, στις
διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της
διδασκαλίας, στις δυνατότητες και τη φύση των μαθητών και κατ’ επέκταση τον επιθυμητό
τύπο εκπαιδευτικού και β. να γνωρίσουν μέσα από συστηματικές παρατηρήσεις τις βασικές
συνιστώσες της σχολικής πραγματικότητας (προϋποθέσεις και συνθήκες διδασκαλίας,
μάθησης και οργάνωσης της σχολικής ζωής) καθώς, επίσης, και να αναστοχαστούν
αξιοποιώντας τις θεωρητικές τους γνώσεις σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες πρακτικές
διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής κουλτούρας.
Επομένως οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν:
o το εννοιολογικό περιεχόμενο των βασικών όρων της Διδακτικής, καθώς και
τα βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας,
o τις βασικές μορφές, τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, τα
βασικά τους χαρακτηριστικά καθώς και τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις,
o τις διαδικασίες ανάπτυξης κριτικής
και δημιουργικής σκέψης στη

78

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

διδακτική πράξη,
τις διδακτικο-μαθησιακές διαδικασίες προγραμματισμού, διεξαγωγής και
αξιολόγησης της διδασκαλίας,
o τις διαδικασίες ανάπτυξης ενεργητικής και βιωματικής μάθησης,
o τις διαδικασίες επιλογής και οργάνωσης του περιεχομένου της διδασκαλίας,
καθώς και το ρόλο και τις λειτουργίες της ερώτησης στη διδακτική
διαδικασία,
o τους τρόπους εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην
πράξη της διδασκαλίας
μέσω του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης
μικροδιδασκαλιών.
Αξιολογούν τη διδασκαλία τους στη βάση κριτηρίων.
Αναλύουν τη διδασκαλία τους στη βάση κριτηρίων.
Αναστοχάζονται επί της διδασκαλίας στη βάση των κριτηρίων ΠαρατήρησηςΑποτίμησης-Ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους.
Επανασχεδιάζουν το σχέδιο του μαθήματος που ήδη διδάχτηκε, στο πλαίσιο του
οποίου ενσωματώνονται όλες οι βελτιώσεις που προτάθηκαν στη φάση της
ανάλυσης/αναστοχασμού της μικροδιδασκαλίας.
o







Προαπαιτούμενα
Προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες στις Πρακτικές Ασκήσεις της Α΄ Φάσης
είναι να έχουν περατώσει με επιτυχία το μάθημα:ΥΑ0005: «Σχολική Παιδαγωγική».

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Χατζηδήμου Δ. (2007), Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Συμβολή στη θεωρία
και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη.
 Ματσαγγούρας Η. (2011), Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Ενιαίο. Αθήνα,
Εκδόσεις Gutenberg.
 Μακρίδου – Μπούσιου, Δ., Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, Χ. και Ταχματζίδου Αικ. (2005),
Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Β΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου
Μακεδονίας..
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Joyce, B., Weil, M., Calhoun, E. ( 2013) : Διδακτική μεθοδολογία. Διδακτικά μοντέλα,
μτφρ. Ν. Κουβαράκου. Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην ,ISBN 978960697026.
 Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ. (2013): Μάθηση και Διδασκαλία, Σύγχρονες απόψεις
για τις διαδικασίες της μάθησης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Αθήνα,
Εκδόσεις Γρηγόρη, ISBN 978-960-333-794-2.
 Καψάλης, Α. και Βρεττός, Ι. (2002), Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών
Δεξιοτήτων. Εκδόσεις Ατραπός,Αθήνα.
 Kalantzis, M., & Cope, B (2005), Learning by Design. Melbourne, Australia, Victorian
Schools Innovation Commission.
 Ματσαγγούρας Η. (2009): Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, (Εναλλακτικές
Προσεγγίσεις, Διδακτικές Προεκτάσεις), Παιδαγωγικο-διδακτικά Α΄. Αθήνα, Εκδόσεις
Gutenberg.
 Ματσαγγούρας Η. (2000), Σχολική τάξη, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.
 Παπαδοπούλου Β.(2010), Παρατήρηση Διδασκαλίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και
Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη.
 Πουρκός, Μ., & Κατσαρού, E. (2011) (Επιμ.): Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα.
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Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση.
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Νησίδες.
Τριλιανός, Θ. (2004), Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Καινοτόμες
επιστημονικές προσεγγίσεις στη Διδακτική Πράξη, τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα,
Αυτοέκδοση.
Φρυδάκη Ε. (2009): Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής
σκέψης. Αθήνα,Εκδόσεις Κριτική ,ISBN 978-960-218-653-4..

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Προβολή παρουσίασης, επεξεργασμένα παραδείγματα, καθοδηγούμενη
συζήτηση,
συνεργατική εργασία, καθοδηγούμενη αναζήτηση, ασκήσεις σε Σενάρια, μελέτη περίπτωσης.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα
συζητηθούν μία σειρά από επίκαιρα άρθρα, τα οποία καλύπτουν λεπτομερέστερα επιμέρους
πτυχές του γνωστικού αντικειμένου τα οποία είτε σχετίζονται με μελέτες εφαρμογής είτε
άπτονται μεθοδολογικών αναλύσεων, συγκρίσεων και προσεγγίσεων για την
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Αξιολόγηση γραπτής εργασίας. Για την απόδοση των διδακτικών μονάδων, εκτός από την
εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή των φοιτητών σε μια
γραπτή εξέταση (πρόοδο), καθώς και η αξιολόγησή τους από την παρουσίαση μιας
μικροδιδασκαλίας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, την οποία αναλαμβάνουν
να παρουσιάσουν στο πλαίσιο της διεξαγωγής του μαθήματος. Επίσης, απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η παρακολούθηση
τουλάχιστον δέκα μικροδιδασκαλιών.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο αυτό συνυπολογίζονται και αξιολογούνται, με τις αντίστοιχες
ποσοστώσεις, τα παρακάτω :
α. Γραπτή εργασία (50%).
β. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας (30%).
γ. Γραπτή εξέταση ( 20%).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Β1 Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων/ουσα:

ΠΡΑΚ-Β
4ο
Ζ’
5
Επί συμβάση

Περιεχόμενο μαθήματος



Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας: προετοιμασία και σχεδιασμός διδασκαλίας,
στοχοθεσία, διδακτική πορεία, μεθοδολογία αξιολόγησης.
Εφαρμοσμένη διδακτική της γλώσσας-διδακτικές προσεγγίσεις: α) επικοινωνιακή

80

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16





προσέγγιση (καλλιέργεια επικοινωνιακών δραστηριοτήτων: ομιλία, ανάγνωση,
γραφή, ακρόαση, διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος, αξιοποίηση του
γλωσσικού λάθους, αξιοποίηση των ΤΠΕ), β) η κειμενοκεντρική προσέγγιση:
κειμενικά είδη, συνοχικές σχέσεις, ύφος, επικοινωνιακό πλαίσιο, γ) κριτικός
γραμματισμός και λειτουργικές θεωρίες, δ) μάθηση μέσω σχεδιασμού (Νέα
Μάθηση).
Πρώτη ανάγνωση και γραφή: διδακτικά μοντέλα (ολική, αναλυτικοσυνθετική
μέθοδος και αναδυόμενος γραμματισμός), επιστημονικές μελέτες.
Προγράμματα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην Α/βαθμια εκπαίδευση:
συγκριτικές μελέτες.
Σχέδια μαθήματος, μικροδιδασκαλίες και διδακτικά σενάρια: διδακτικές εφαρμογές,
αξιολόγηση και εκπαιδευτικές δράσεις.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο πλαί¬σιο των Πρακτικών Ασκήσεων της γλώσσας επιδιώκεται η κριτική επεξεργασία ενός
ευρέος φάσματος ζητημάτων διδακτικής μεθοδολογίας με σημείο αναφοράς το πλέγμα
αρχών που περιγράφεται στο Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003),
στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου (2011) και στα γλωσσικά σχολικά εγχειρίδια
όλων των τάξεων του Δημοτικού. Έτσι, αξιοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές και
γλωσσολογικές προσεγγίσεις με στόχο οι ασκούμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να είναι σε
θέση σταδιακά να επιλέγουν και να εφαρμόζουν κριτικά ενδεδειγμένα διδακτικά
μεθοδολογικά εργαλεία στη σχολική τάξη.
Μέσω της διερεύνησης όλου του φάσματος της διδακτικής πράξης εντοπίζονται και
επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση οι διδακτικές ενέργειες που απαιτούνται κατά την
προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, τη χάραξη της διδακτικής πορείας και την
υιοθέτηση μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας αξιολόγησης. Η θεωρητική αυτή κατά βάση
προσέγγιση οδηγεί έτσι στον σχεδιασμό διαθεματικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων με
στόχο την ανάδειξη της λειτουργικής και κοινωνικής διάστασης της γλώσσας, τη δημιουργική
αξιοποίηση και δημιουργία αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού και την εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων των ΤΠΕ. Σε επίπεδο διδακτικής πράξης πραγματοποιείται η επεξεργασία
δεδομένων διδακτικών ενοτήτων μέσω της παρουσίασης σεναρίων διδασκαλίας από τους
ίδιους τους ασκουμένους/ες με τη βοήθεια πάντοτε της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.
Παράλληλα, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών
σε όλα τα στάδια των ασκήσεων και της συνεχούς ανατροφοδότησης επιτυγχάνεται η
συνδιαμόρφωση στέρεων κριτηρίων αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και η πιο
εμπεριστατωμένη ανάλυση του διδακτικού πεδίου με άξονα την παρακολούθηση
μαθημάτων στα συνεργαζόμενα με το Πανεπιστήμιο δημοτικά σχολεία της Ρόδου.

Προαπαιτούμενα
Οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το
προαπαιτούμενο μάθημα: Ελληνική γλώσσα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Μήτσης, Ν. (2004). Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής
προσέγγισης. Αθήνα: Gutenberg.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive
Domain. New York: David McKay Co. Inc.
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Ιορδανίδου, Α & Φτερνιάτη, Α. (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το
γλωσσικό μάθημα στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Πατάκης.
Kalantzis, Μ., Cope, Β. & Arvanitis, Ε., (2010). "Towards a Teaching Εcology for
Diversity, Belonging and Transformation". Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Intercultural
Education as a Project for Social Transformation. Linking Theory and Practice. Towards
Εquity and Social Justice, 16-18 Σεπτεμβρίου, Μάλτα.
Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). Πολυγραμματισμοί. Επανεξέταση του τι εννοούμε
γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας
πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο: X.Φ.
Χριστίδης (επμλ). Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του
γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 680-696.
Ματσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία & Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Α & Β [Θεωρία &
Στρατηγικές Διδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg.
Μιχάλης, Θ. (2010). Εφαρμοσμένη διδακτική της γλώσσας. Πανεπιστημιακές
σημειώσεις. Ρόδος: ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κωστούλη, Τ. (2001). "Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα", στο:
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, (επιμ.) Χριστίδης Α.-Φ., Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: Θεσσαλονίκη.
Οικονομάκου Μ, Γρίβα, Ε. (2014). "Κριτικός γραμματισμός και προγράμματα
σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: μια
συγκριτική μελέτη". Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου στη Δράμα: Ο κριτικός
γραμματισμός στη σχολική τάξη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό από διαφορετικές
πηγές και ποικίλα μέσα αναλόγως και των αναγκών και των εμπειριών των συμμετεχόντων.
Επιδιώκεται παράλληλα η εφαρμογή του πλαισίου αρχών της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου
-και κατά περίπτωση της εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς προβλέπεται υποστηρικτικά
κύκλος συμβουλευτικών συναντήσεων με στόχο την ενίσχυση της επάρκειας και ετοιμότητας
των ασκούμενων εκπαιδευτικών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η απόδοση των διδακτικών μονάδων γίνεται μέσω των αποτελεσμάτων της γραπτής
εξέτασης και των εργασιών που καταθέτουν οι ασκούμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση των
μαθημάτων.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Β2 Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΠΡΑΚ-Β
4ο
Ζ’
5
Μοσκοφόγλου -Χιονίδου Μαρία
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Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό κινείται σε δύο άξονες ,της Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών:
Στην ενδυνάμωση των μαθηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών και στην επιτόπια
Παρατήρηση μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο. Σε αδρές γραμμές, οι φοιτητές/τριες
εργάζονται κυρίως ομαδικά σε σχέση με:
α) Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) ,
Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών (ΔΠΣ) του Δημοτικού και Γυμνασίου,
και
Επιστημολογίες της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, β)Σύγχρονες Θεωρίες για την Διδακτική και
Ψυχολογία στα Μαθηματικά, γ) την Πρακτική Άσκηση στα σχολεία με στόχο επιστημονική
παρατήρηση διδασκαλιών στα Μαθηματικά και αξιολόγηση των διδακτικών πρακτικών που
ακολουθούνται, με γνώμονα κωδικοποιημένους πίνακες μέσω των οποίων συζητείται η νέα
διδακτική των Μαθηματικών σε σχέση με παλαιότερες και δ) την Εκπόνηση εξαμηνιαίας
εργασίας, στην οποία γίνεται συζήτηση με επιστημονικά κριτήρια σχετικά με τα
αποτελέσματα από την παρατήρηση των διδασκαλιών στα σχολεία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στην Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών-Πρακτικές Ασκήσεις Β’ Φάσης οι
φοιτητές/τριες δέχονται θεωρητικές και πρακτικές ευκαιρίες-προκλήσεις ώστε:
α) να γνωρίσουν σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης β) να εξοικειωθούν με την
ενσωμάτωση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Παιδαγωγική της Διδασκαλίας των
Μαθηματικών (TPCK) γ) να εξοικειωθούν με σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία της
Διδακτικής και Ψυχολογίας στα Μαθηματικά.

Προαπαιτούμενα
α)Κατάθεση φύλλων παρατήρησης μαθημάτων β)Κατάθεση εργασιών εξαμήνου γ)
Κατάθεση εξάμηνου πρωτοκόλλου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών:
αριθμοί και χώρος. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
 Κολέζα Ε. (2009) Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλια των Μαθηματικών. Μοτίβο
Εκδοτικη Α.Ε.-Εκδόσεις Τόπος
 Λεμονίδης Χ. (2013) Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Εκδ. Ζυγός.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Burton, L. (2004). How do mathematicians think about mathematics, Στο
Mathematicians as Enquirers. Learning about Learning Mathematics Series:
Mathematics Education Library. (την μετάφραση)
 Πλατσίδου Μ., Ζαγόρα Χ. (2006). Το μαθησιακό στιλ και οι στρατηγικές επίλυσης
γνωστικών έργων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42/2006
 Τσεσμελή, Σ., Λιάπη Β. & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μ. (2013). Η συμβολή της λεκτικής
αναδιατύπωσης και της εικονιστικής αναπαράστασης στην Επίλυση Μαθηματικού
Προβλήματος σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου, στο Έρευνα στη Διδακτική των
Μαθηματικών, τευχ. 6
 Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1999). Τι γνωρίζουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες για τα
Προβλήματα Πρόσθεσης και Αφαίρεσης. Στο: A. Gagatsis,et. al (Ed.) Proceedings of
the 2nd Mediterranean Conference on Mathematics Education (pp. 305-307). Nicosia
Cyprus.
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Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1999). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο
Κονστρουκτιβιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών με
Χρήση Ανοιχτών Προβλημάτων (open-ended) και Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας.
Ερευνητική Διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, τ.3-4,
3-36.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Οι φοιτήτριες/τές μέσα σε περιβάλλοντα ατομικής ή ομαδοσυνεργατικής μάθησης
κατασκευάζουν τη γνώση τους με τη βοήθεια βιωματικών μαθηματικών καταστάσεων
δηλαδή, με διαλέξεις, εργαστήρια και σεμιναριακές συζητήσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι μέθοδοι αξιολόγισης αφορούν σε ανατροφοδοτικές διαδικασίες σχετικές με τις ατομικές
ή ομαδικές εργασίες, τις συμμετοχικές δραστηριότητες στα εργαστήρια , της ποιότητας του
πρωτοκόλλου και της προφορικής ή γραπτής εξέτασης.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Β3 Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Β
4ο
Ζ’
5
Σκουμιός Μιχαήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού μελετώνται ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών (διδακτικοί στόχοι, επιλογή περιεχομένου, διδακτικές στρατηγικές,
διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης) και στην πειραματική διδασκαλία (εργαστηριακές
ασκήσεις Φυσικών Επιστημών). Ειδικότερα, το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τα ακόλουθα
θέματα: (α) οι σύγχρονοι προσανατολισμοί της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, (β)
εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες, (γ) η πρακτικο-βιωματική γνώση των μαθητών για
έννοιες των Φυσικών Επιστημών, (δ) διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, (ε) η
εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών και (στ) ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στα σχολεία που συνίσταται σε παρατήρηση
διδασκαλιών και εκπόνηση εργασίας που περιλαμβάνει την παρουσίαση του εργαλείου
παρατήρησης, τα αποτελέσματα της παρατήρησης των διδασκαλιών και την αξιολόγησή
τους..

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές να: (α) γνωρίσουν τους σύγχρονους
προσανατολισμούς της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, (β) αναλύουν την έννοια του
εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες (επιστημονικού εγγραμματισμού), (γ) αναφέρουν
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και αναλύουν τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας για τις αντιλήψεις των μαθητών
σχετικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών και περιγράφουν τα βασικά κοινά
χαρακτηριστικά αυτών των αντιλήψεων των μαθητών, (δ) αναγνωρίσουν και αναλύουν τις
βασικές αρχές των διαφόρων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών
Επιστημών, (ε) κατανοούν τις βασικές αρχές της εποικοδομητικής προσέγγισης για τη
μάθηση των Φυσικών Επιστημών, (στ) αναπτύσσουν μαθήματα για μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές διαχείρισης της σχολικής τάξης, (ζ)
επιλέγουν και χρησιμοποιούν κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές και όργανα, (η) σχεδιάζουν
δραστηριότητες για να προάγουν την κατανόηση των εννοιών στους μαθητές, να αναπτύξουν
τις δεξιότητές τους και να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, (θ)
είναι ενήμεροι για τα θέματα των Φυσικών Επιστημών που διδάσκονται στο δημοτικό
σχολείο και (ι) είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών για τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Κουλαϊδής Β. (Επιμ.) (1995) Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου Gutenberg.
 Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα,
προβληματισμοί, προτάσεις. Επίτομο (495 σελ.), Εκδόσεις Πατάκη.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Fensham, P. F. (ed) (1994). The Content of Science: A constructivist approach to its
teaching and learning. London: The Falmer Press.
 Matthews, M. R. (1994). Science Teaching: The Role of History and Philosophy of
Science. Routledge, New York.
 National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices,
crosscutting concepts, and core ideas. Committee on Conceptual Framework for the
New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education. Division of
Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National
Academies Press.
 Newton, L. and Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science
lessons. School Science Review, 84, 309, 113-120.
 NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States.
Washington, DC: The National Academies Press.
 Σταυρίδου Ε. (2000) Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή
στο Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορική εξέταση (50%), πραγματοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων (20%),
γραπτή εργασία (30%).
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Β4 Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Β
4ο
Ζ’
5
Κόκκινος Γεώργιος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα δομείται σε δυο άξονες και έχει ως προϋπόθεση την ικανή γνώση του
προαπαιτούμενου μαθήματος «Η Ιστορία και η Διδακτική της» που παρέχεται στο πρώτο
εξάμηνο των σπουδών: ο πρώτος άξονας αφορά την επιτόπια παρατήρηση μαθημάτων
ιστορίας στο σχολείο, την καταγραφή των δομικών τους στοιχείων και την αξιολόγηση των
μαθησιακών πρακτικών που ακολουθούνται με γνώμονα κωδικοποιημένο πίνακα στον οποίο
αντιδιαστέλλεται η νέα διδακτική της ιστορίας σε σχέση με την παραδοσιακή. Ο δεύτερος
άξονας αφορά ομαδικές εργασίες στις οποίες επιχειρείται η εμβάθυνση και η διεύρυνση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο
της ιστορικής εκπαίδευσης και ειδικότερα διερευνάται ο τρόπος προσέγγισης επίμαχων και
τραυματικών ιστορικών γεγονότων. Στο τέλος του μαθήματος κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση
σε όλο το υλικό που παράγεται.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αναπτύξουν διδακτικές τους δεξιότητες:
 λαμβάνοντας υπόψη τις διδακτικές θεωρίες της Διδακτικής της Ιστορίας,
 χαρτογραφώντας και αξιολογώντας τα επίπεδα ανάπτυξης και τις δεξιότητες των
μαθητών/-τριών, τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες μελέτης και το πλαίσιο μάθησης,
 εφαρμόζοντας προγράμματα σπουδών της σχολικής ιστορίας,
 συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ένα καλού περιβάλλοντος μάθησης και καλές
πρακτικές μελέτης της σχολικής ιστορίας,
 εξοικειούμενοι με τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές στη διδασκαλία της
ιστορίας,
 προσεγγίζοντας κριτικά τη σύγχρονη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Προαπαιτούμενα
Κατάθεση πρωτοκόλλου, εκπόνηση εργασίας σε powerpoint

και ανάρτησή της.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γ. Κόκκινος & Δ. Μαυροσκούφης (επιμ.), Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι
ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση, Ρόδον Εκδοτική – Ι. Γ. Τραντάς,
Αθήνα 2015.
 Α. Ανδρέου (και άλλοι) (επιμ.), Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και
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καταχρήσεις της ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Γιώργος Κόκκινος – Ειρήνη Νάκου (επιμ.), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση
στις αρχές του 21ου αιώνα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006.
 Γιώργος Κόκκινος, Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο,
Ταξιδευτής, Αθήνα 2007.
 Άγγελος Παληκίδης (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου. Από
την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση, Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη 2013.
 Keith Barton & Linda Levstik, Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό,
Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.
 Γιώργος Κόκκινος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας, Μεταίχμιο,
Αθήνα 2008.
 Γιώργος Κόκκινος, Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της
ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα 1998.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Ένας συνδυασμός διαλέξεων, εργαστηρίων και σεμιναριακών συζητήσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Συνδυασμός της ανατεθείσης εργασίας, της συμμετοχής στην τάξη, της ποιότητας του
πρωτοκόλλου και της προφορικής εξέτασης.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Β5 Σχεδιασμός και Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού για την
Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Σχολική από Απόσταση
Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Β
4ο
Ζ’
5
Σοφός Αλιβίζος

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα οι φοιτητές ασκούνται στις απαραίτητες διαδικασίες για το σχεδιασμό, την
οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγησης της διδασκαλίας αξιοποιώντας παράλληλα
τα νέα Μέσα και τις ψηφιακές τεχνολογίες όπως προβλέπεται στο ΔΕΠΠΣ για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η εφαρμοσμένη οργάνωση του μαθήματος προσφέρεται, έτσι
ώστε οι φοιτητές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους, να διαμορφώνουν στην πράξη
εκπαιδευτικό υλικό για την ηλεκτρονική μάθηση. Για την καλύτερη οργάνωση της
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διαδικασίας θα δημιουργηθούν ομάδες των 5 μέχρι 6 ατόμων. Παράλληλα κάθε ομάδα
φοιτητών σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον επιβλέποντα καθηγητή 1. θα
οριοθετήσει ένα θέμα διδασκαλίας με την πρωτότυπη αξιοποίηση των νέων Μέσων, 2. θα
προβεί στο διδακτικό μετασχηματισμό του θέματος, σύμφωνα με την προτεινόμενη
μεθοδολογία και 3. θα εφαρμόσει τη διδασκαλία στην τάξη.
Η πρακτική άσκηση δομείται στα εξής στάδια:
1. Ανάλυση διδακτικού πεδίου (2η - 4η εβδομάδα): ανάλυση της ομάδας αναφοράς και
του εκπαιδευτικού πεδίου μέσα από την παρατήρηση με συγκεκριμένα εργαλεία.
Συγκεκριμένα οι φοιτητές παρακολουθούν και συμμετέχουν για 2 εβδομάδες στην
τάξη του εκπαιδευτικού συμβούλου που έχουν καταταχτεί με στόχο να γνωρίσουν
την τάξη γενικά και τους μαθητές πιο εστιασμένα, π.χ. ενδιαφέροντα, ικανότητες και
δεξιότητες στα Μέσα και να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν μια
εστιασμένη εκπαιδευτική παρέμβαση που θα αντιστοιχεί στο πραγματικό επίπεδο
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
2. Κατασκευή απαραιτήτων γνώσεων (5η - 7η εβδομάδα): πραγματοποιείται η
οριοθέτηση των προσωπικών στόχων (συνήθως 1-2 στόχοι), σε συνδυασμό με το υπό
διερεύνηση θέμα διδασκαλίας, και η εξέταση των διδακτικών προσεγγίσεων, σε
συνεργασία με τον καθηγητή και τον εκπαιδευτικό σύμβουλο (μέντορα). Επιπλέον,
διερεύνηση του θεματικού περιεχομένου και επιλογή της διδακτικής μεθοδολογίας
και εκπαιδευτικού μέσου, π.χ. ιστοεξερεύνηση, διαδραστικός πίνακας, ρεπορτάζ,
ηθικό δίλημμα, που σχετίζεται με την εκπαίδευση στα Μέσα και το ηλεκτρονικό
υλικό. Η ιδιαίτερη διδακτική μεθοδολογία οριοθετείται από τον φοιτητή ως
προσωπικός μαθησιακός στόχος, την επίτευξη του οποίου αποτιμά ο ίδιος μετά την
ολοκλήρωση της διδασκαλίας τους στην τάξη. Παράλληλα, προκειμένου οι φοιτητές
να εμβαθύνουν στη διδακτική μεθοδολογία που επέλεξαν, τη διδάσκουν στους
συμφοιτητές με τη μορφή της μικροδιδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της
τάξης είναι προσκεκλημένοι στο πανεπιστημιακό μάθημα και γίνονται μέτοχοι σε
αυτήν τη διαδικασία, η οποία λειτουργεί εν μέρει και ως μη τυπική επιμόρφωση. Η
συνεργασία φοιτητή και εκπαιδευτικού τάξης συνεχίζεται και παίρνει
συμβουλευτικό χαρακτήρα.
3. Διαλογική–Στοχαστική προετοιμασία και σχεδιασμός της διδασκαλίας. Ανάλυση
βιντεοσκοπημένων Μικροδιδασκαλιών. (8η εβδομάδα): σταδιακή ολοκλήρωση του
διδακτικού μετασχηματισμού και των ψηφιακών υλικών, σύμφωνα με προτεινόμενη
μεθοδολογία και συγγραφή του προσχεδίου του εκπαιδευτικού σεναρίου. Στη βάση
της συμβουλευτικής ανατροφοδότησης από τον καθηγητή, τον εκπαιδευτικό
σύμβουλο (μέντορα) οι φοιτητές σχεδιάζουν το προσχέδιο διδασκαλίας
4. Πραγματοποίηση αναθεωρημένης διδασκαλίας στην τάξη (9η - 11η εβδομάδα):
Ακολουθεί η υλοποίηση της διδασκαλίας 2 ως 4 διδακτικών ωρών στην τάξη
(διάρκεια 2 εβδομάδων). Σε αυτό το στάδιο μπορεί να πραγματοποιείται
αλληλοπαρατήρηση των μαθητών σε ομάδες βάσει εργαλείων ανάλυσης καλής
διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, ο/η φοιτητής/τρια αρχίζει τη συγγραφή του σεναρίου
διδασκαλίας σύμφωνα με τις οδηγίες που του/της δίνονται από το Πανεπιστήμιο.
5. Στοχασμός και ανατροφοδότηση της διδασκαλίας (12η - 13η εβδομάδα): α) σε
εκπαιδευτικές περιστάσεις που έχει συλλέξει ο ασκούμενος φοιτητής (στη βάση
ατομικού εκπαιδευτικού ημερολογίου), β) αναφορικά με το βαθμό επίτευξης του
προσωπικού στόχου που είχε θέση, αξιοποιώντας συγκεκριμένο εργαλείο
στοχασμού και γ) στην ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διατύπωση
ατομικών συμπερασμάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών (στη βάση
της ανατροφοδότησης του μέντορα και του υπεύθυνου καθηγητή της πρακτικής
άσκησης).
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:
 να γνωρίζουν τη σχετική στοχοθεσία (ΔΕΠΠΣ) για την αξιοποίηση των Μέσων στην
εκπαιδευτική διαδικασία,
 να γνωρίζουν τουλάχιστον τέσσερα βασικά εργαλεία ανάλυσης του εκπαιδευτικού
πεδίου,
 να περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για το σχεδιασμό
πειραματικής διδασκαλίας,
 να γνωρίσουν διάφορα μοντέλα και μεθόδους διδασκαλίας,
 να επεξηγούν βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου.
Σε επίπεδο ικανοτήτων:
 να σχεδιάσουν ένα εκπαιδευτικό σενάριο με προσανατολισμού την σχολική
νομοθεσία,
 Να οργανώσουν μικρού μήκους παρατήρηση του εκπαιδευτικού πεδίου με στόχο την
καταγραφή του μορφωτικού κεφαλαίου των μαθητών,
 να σχεδιάσουν τη διδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό που θα δίνει λύσεις για τη
διδασκαλία της,
 να αποτιμήσουν την πειραματική διδασκαλία που έκαναν στη βάση των κριτηρίων
που έχουν μελετήσει για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 να πραγματοποιήσουν σύντομες διδασκαλίες που σχεδίασαν με βάση τη
μεθοδολογία,
 να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ένα εκπαιδευτικό σεναρίου στη βάση των
προδιαγραφών που συζητήθηκαν στο μάθημα,
 να συντάξουν μια τεκμηριωμένη έκθεση στοχαζόμενοι πάνω στην διδασκαλία που
πραγματοποίησαν.

Προαπαιτούμενα
Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σημειώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 Kron, F. Σοφός Α. (2007): Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο διδακτικών
και μαθησιακών διαδικασιών, Αθήνα: Gutenberg
 Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα
προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σολομωνίδου Χ.(2006): Νέες Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Αθήνα:
Μεταίχμιο
 Βοσνιάδου Σ. (2006): Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Αθήνα: Gutenberg
 Καμπουράκης, Γ., Λουκής Ε. (2006):e-λεκτρονική μάθηση, Αθήνα: Κλειδάριθμος.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική
μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές
μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η βαθμολογία της πρακτικής άσκησης διαμορφώνεται από:
1. το σχέδιο διδασκαλίας,
2. τη διδασκαλία στην τάξη ή τη μικροδιδασκαλία,
3. ένα παιδαγωγικό ημερολόγιο και
4. μια προφορική εξέταση.
Η αξιολόγηση βασίζεται σε 2 άξονες: α) στην ενεργή συμμετοχή τω φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους σε συγκεκριμένο
παραδοτέο έργο που θεωρείται ως προαπαιτούμενος για την κατανόηση του περιεχομένου
του μαθήματος και συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις και β) έγκαιρη παράδοση του
συνολικού έργου με όλα τα προβλεπόμενα στον τύπο και την ολοκλήρωση της πρακτικής
άσκησης
Το μάθημα αυτό έχει 5 ECTS που σημαίνει ένα φόρτο εργασίας 150 ωρών για τους φοιτητές
Παρακολούθηση του μαθήματος 3 ώρες επί 13 μαθήματα (συνολικός φόρτος εργασίας 39
ώρες).
1ο στάδιο Ανάλυση διδακτικού πεδίου: περιέχει 1-2 εβδομάδες παρακολούθηση,
τουλάχιστον 40 ώρες εργασίας και 5 ώρες εργασίας για τη συγγραφή της τεκμηριωμένης
αναφοράς για την αιτιολόγηση της πρώτης πρότασης για τη διδασκαλία (συνολικός φόρτος
εργασίας 45ώρες).
2ο στάδιο Διαλογική–Στοχαστική προετοιμασία και σχεδιασμός της διδασκαλίας: μελέτη
μεθόδων διδασκαλίας (10 ώρες) μετασχηματισμός του περιεχομένου σε εκπαιδευτικές
δράσεις (10) (συνολικός φόρτος εργασίας 20 ώρες).
3ο στάδιο Ανάλυση και προετοιμασία προσχεδίου της διδασκαλίας: διδακτικός
μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης (20 ώρες) μετασχηματισμός του
περιεχομένου σε εκπαιδευτικές δράσεις (συνολικός φόρτος εργασίας 20 ώρες).
4ο στάδιο Αναθεώρηση και υλοποίηση της διδασκαλίας 2 ως 4 διδακτικών ωρών:
αναθεώρηση του προσχεδίου μετά τη συμβουλευτική με τον καθηγητή (6 ώρες) και
πραγματοποίηση της διδασκαλίας μετασχηματισμός του περιεχομένου σε εκπαιδευτικές
δράσεις (2-4 ώρες) (συνολικός φόρτος εργασίας 8-10 ώρες).
5ο στάδιο Στοχασμός και επανασχεδιασμός της διδασκαλίας: συζήτηση πάνω για τις
αναγκαίες μετατροπές του διδακτικού σεναρίου (10 ώρες) και αναθεώρησή του (10 ώρες)
(συνολικός φόρτος εργασίας 20 ώρες).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Γ1 Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας
Τύπος μαθήματος:

ΠΡΑΚ-Γ
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Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων/ουσα:

4ο
Η’
6
Επί Συμβάση

Περιεχόμενο μαθήματος
Η τρίτη φάση των Πρακτικών Ασκήσεων της γλώσσας επικεντρώνεται στη μελέτη πιο ειδικών
θεωρητικών ζητημάτων διδακτικής μεθοδολογίας και στην προετοιμασία του διδακτικού
έργου των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών που καλούνται, σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, να διδάξουν δυο διδακτικά δίωρα σε δυο
διαφορετικές τάξεις ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα ν' αξιοποιήσουν το σύνολο των
θεωρητικών γνώσεων και εμπειριών που απεκόμισαν κατά τη Β' φάση. Προχωρούν έτσι στην
εκπόνηση δεδομένων διδακτικών σχεδίων/σεναρίων υπό την καθοδήγηση των
διδασκόντων/σων σε ατομικές ή ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις
αυτές, που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται στο χώρο του
πανεπιστημίου, συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας ‒μέσω της
δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων‒ και στην αντιμετώπιση διαφορετικής φύσεως
προβλημάτων που ενίοτε ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον/την ασκούμενο/η με τον/την οποίο/α έχει ήδη
συνεργαστεί κατά τη δεύτερη φάση της παρακολούθησης και δρα υποστηρικτικά καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας τόσο κατά την προετοιμασία όσο κατά την πραγματοποίηση των
διδασκαλιών. Μετά την ολοκλήρωσή τους, επιδιώκεται η κριτική επεξεργασία των
δεδομένων που οι ασκούμενοι/ες έχουν συμπεριλάβει στο Έντυπο Προφίλ Διδασκαλίας και
Αναστοχασμού και επιλύονται απορίες σε σχέση με
τις προδιαγραφές και τα
προαπαιτούμενα των τελικών εργασιών. Σε αυτές αποτυπώνεται η σφαιρική εικόνα των
διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν και επιχειρείται η αποτίμηση της καταλληλότητας
των διδακτικών δράσεων και μεθόδων που επιλέχθηκαν.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Βασικός στόχος του κύκλου των σεμιναρίων, των συναντήσεων και των εκπαιδευτικών
δράσεων που αναπτύσσονται είναι η ενίσχυση της επάρκειας και της ετοιμότητας των
μελλοντικών εκπαιδευτικών. Οι ασκούμενοι επιδιώκεται ενδεικτικά να είναι σε θέση:
 να προσεγγίζουν κριτικά γενικά και ειδικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας,
έχοντας διαμορφώσει μια συνολική εικόνα για διαφορετικές πτυχές του διδακτικού
έργου σε ρεαλιστικές συνθήκες
 να αναλύουν το διδακτικό τους πεδίο αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας και
συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και σχετικούς φορείς
 να χαράσσουν ρεαλιστικούς διδακτικούς στόχους και να σχεδιάζουν επικοινωνιακές
δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τη σύσταση και τις
δυνατότητες του μαθητικού πληθυσμού
 να επιλέγουν και να υιοθετούν την κατάλληλη για τη δυναμική της σχολικής τάξης
μεθοδολογία αξιολόγησης και να διαμορφώνουν στέρεα κριτήρια αυτοαξιολόγησης
 να εκπονούν διαθεματικά σχέδια εργασίας και διδακτικά σενάρια αξιοποιώντας
δημιουργικά τις δυνατότητες των ΤΠΕ
 να δημιουργούν αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό για να καλύπτουν τις εκάστοτε
διδακτικές τους ανάγκες
 να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας καλλιεργώντας
και εφαρμόζοντας πρακτικές γραμματισμού και έξω από το σχολικό περιβάλλον
 να προβληματίζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα κοινωνικού
αποκλεισμού και γλωσσικής ποικιλότητας /ετερότητας.
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Προαπαιτούμενα
Η επιτυχής ολοκλήρωση των Πρακτικών Ασκήσεων Β' Φάσης είναι απαραίτητη για την
παρακολούθηση της φάσης αυτής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Μήτσης, Ν. & Καραδήμος, Δ. (επ.). (2007). Η διδασκαλία της γλώσσας. Αθήνα:
Gutenberg.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Αρχάκης, Αρ. (2005), Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα:
Πατάκης.
 Fairclough, N. (επιμ.) (1992), Critical language awareness, Longman, Harlow.
 Luke, A. (2012), Critical literacy: Foundational notes. Theory Into Practice, 51, 4-11.
 Ματσαγγούρας, Η. (2004), Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. (ε' εκδ.)
Αθήνα: Γρηγόρης.
 Παραδιά, Μ. & Μήτσης, Ν. (2011). Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική
εκπαίδευση. Αθήνα:
Gutenberg.
 Σοφός, Α. (2011), Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής
πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διεργασία, iteacher, 4, 1-16.
 Χαραλαμπόπουλος, Αγ. & Χατζησαββίδης, Σ. (1997), Διδασκαλία της λειτουργικής
χρήσης της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
 Χατζησαββίδης, Σ. & Αλεξίου, Μ. (2012), Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία
της γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του
τυπικού γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημιτυπικές και
άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές,
ΥΠΔΜΘ, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (02/08/15): http://www.greeklanguage.gr/aboutdigitalschool
 Χοντολίδου, Ε. (1999), Εισαγωγή στην έννοια της Πολυτροπικότητας. Γλωσσικός
Υπολογιστής (1) 1, 115-118. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό από διαφορετικές
πηγές και ποικίλα μέσα αναλόγως και των αναγκών ή εμπειριών των συμμετεχόντων.
Επιδιώκεται παράλληλα η εφαρμογή του πλαισίου αρχών της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου
-και κατά περίπτωση της εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς προβλέπεται υποστηρικτικά
κύκλος συμβουλευτικών συναντήσεων με στόχο την ενίσχυση της επάρκειας και ετοιμότητας
των ασκούμενων εκπαιδευτικών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η απόδοση των διδακτικών μονάδων γίνεται μέσω των αποτελεσμάτων της γραπτής
εξέτασης και των εργασιών αναστοχασμού για τις διδασκαλίες ("Πρωτόκολλο διδασκαλιών")
που καταθέτουν οι ασκούμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
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Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Γ2 Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΠΡΑΚ-Γ
4ο
Η’
6
Μοσκοφόγλου- Χιονίδου Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα αυτό οι φοιτήτριες/τές συνεχίζουν τις θεωρητικές και βιωματικές εμπειρίες από
τις Πρακτικές Ασκήσεις της Β΄ Φάσης ΠΡΑΚ-Β2. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες α)μελετούν
θέματα της Διδακτικής των Μαθηματικών τα οποία ενδυναμώνουν τους φοιτητές/τριες για
την Πρακτική Άσκηση τους στα σχολεία -4-ωρη Διδασκαλία- Μαθηματικών (βιβλιογραφική
επισκόπηση, καινοτόμες μέθοδοι, παραγωγή διδακτικού υλικού, σχέδια μαθήματος, ετεροαξιολόγηση, αναστοχαστικές διαδικασίες) και β) εκπονούν εργασία που περιλαμβάνει τα
σχέδια των διδασκαλιών, τα μαθησιακά αποτελέσματα της εφαρμογής των διδασκαλιών στη
σχολική τάξη και την μεταγνωστική αφήγηση του κάθε φοιτητή/τριας, η οποία αφορά στους
διδακτικούς μετασχηματισμούς για τις διδασκαλίες τις οποίες πραγματοποίησε.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στην Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών -Πρακτικές Ασκήσεις Γ’ Φάσης οι
φοιτητές/τριες αναμένεται:
α) Να διαμορφώσουν βασικές δεξιότητες διδασκαλίας των Μαθηματικών για την δημιουργία
κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης
β) να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό μαθηματικών δραστηριοτήτων σε πολλαπλά
αναπαραστασιακά συστήματα (και με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών)
γ)να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών
δ)να αναπτύξουν μαθησιακές και διδακτικές κοινότητες για την προώθηση εναλλακτικών
διδακτικών προσεγγίσεων στα Μαθηματικά και να
ε) εξοικειωθούν με την κατασκευή μαθησιακού υλικού.
στ) να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών/τριών για τα Μαθηματικά.
ζ)να γνωρίσουν μαθηματικά λογισμικά για την διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών.

Προαπαιτούμενα
α)Κατάθεση σχεδίων μαθημάτων β)Κατάθεση εργασιών εξαμήνου γ) Κατάθεση εξάμηνου
πρωτοκόλλου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Κυνηγός, Χ. (2011) To Μαθημα Της Διερευνησης Εκδ. Τόπος
 Λεμονίδης Χ. (2013) Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Εκδ. Ζυγός.
 Χασάπης, Δ. (2000) Διδακτική Βασικών Μαθηματικών Εννοιών – Αριθμοί Και
Αριθμητικές Πράξεις Εκδ. Μεταίχμιο
 Van De Walle (2005) Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο . Τ.
Τριανταφυλλίδης. Εκδ. Τυπωθήτω.
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β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Δουκάκης, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. & Ζυμπίδης. (2010). Παιδαγωγική
κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγμα δύο
ερευνών., Πρακτικά 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας «Ο
Δάσκαλος των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση, στην έρευνα, στην κοινωνία», 19-21
Νοεμβρίου 2010, Χαλκίδα, σελ. 266 - 275.
 Jaworski, B. & Potari, D. (2009) Bridging the macro- and micro-divide: using an activity
theory model to capture sociocultural complexity in mathematics teaching and its
development (από την μετάφραση)
 Καλαβάσης, Φ., Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ., Καπέλου, Α., Σταθοπούλου, Χ.,
Χαβιάρης, Π. & Κοκκαλίδης, Σ. (2006). Αλληλεπίδραση της μαθηματικής εκπαίδευσης
με τη σχολική αποτυχία: Μια προσέγγιση Εκπαιδευτικής Μηχανικής
 Πατσιομίτου, Σ. & Εμβαλωτής, Α. (2009). Οι αναπαραστάσεις των μαθηματικών
αντικειμένων ως μέσω οικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης: Τα συστήματα
δυναμικής γεωμετρίας ως αναπαραστασιακά εργαλεία. Θέματα επιστημών και
τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, τόμ. 2, τευχ. 3, σελ. 242-272, Κλειδάριθμος
 Rowland, T., Turner, F., Thwaites, A., & Huckstep, P. (2009). Developing primary
mathematics teaching, Sage, London (από την μετάφραση)
 Χασάπης Δ. (1996) Τα πλαίσια αναφοράς των μαθηματικών εννοιών κατά τη
διδασκαλία τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι ιδεολογικοί τους
προσανατολισμοί, , Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την κοινωνία, Πρακτικά
1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Αθήνα, σελ. 113 – 123.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι μέθοδοι αξιολόγησης αφορούν σε ανατροφοδοτικές διαδικασίες σχετικές με τις ατομικές ή
ομαδικές εργασίες, τις συμμετοχικές δραστηριότητες στα εργαστήρια, της ποιότητας του
πρωτοκόλλου και της προφορικής ή γραπτής εξέτασης.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Γ3 Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Γ
4ο
Η’
6
Σκουμιός Μιχαήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού μελετώνται ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα, το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:
(α) οι επιστημονικές πρακτικές, οι βασικές ιδέες και οι «εγκάρσιες» έννοιες των Φυσικών
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Επιστημών, (β) μάθηση βασικών ιδεών και εγκάρσιων εννοιών των Φυσικών Επιστημών μέσα
από τη χρήση επιστημονικών πρακτικών, (γ) διδακτική επεξεργασία εννοιολογικών εμποδίων
μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, (δ) στρατηγικές σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού για τις
Φυσικές Επιστήμες, (ε) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες, και (στ)
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στα σχολεία που συνίσταται σε
πραγματοποίηση διδασκαλιών και εκπόνηση εργασίας που περιλαμβάνει τα σχέδια των
διδασκαλιών και τα μαθησιακά αποτελέσματα της εφαρμογής των διδασκαλιών στη σχολική
τάξη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να: (α) αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τις επιστημονικές πρακτικές των Φυσικών Επιστημών,
(β) γνωρίσουν και κατανοήσουν τις βασικές ιδέες και τις εγκάρσιες έννοιες των Φυσικών
Επιστημών, (γ) αναλύουν τη σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης ιδεών και
εννοιών των Φυσικών Επιστημών που βασίζεται στις επιστημονικές πρακτικές, (δ)
κατανοήσουν την έννοια του εννοιολογικού εμποδίου και τη σχέση του με την έννοια της
αντίληψης, (ε) γνωρίσουν τα συστατικά μέρη του δυναμικού δικτύου ενός εμποδίου και
συγκροτούν δυναμικά δίκτυα εμποδίων, (στ) γνωρίσουν τις φάσεις της διδακτικής
επεξεργασίας ενός εμποδίου και εξοικειωθούν με τη συγκρότηση δραστηριοτήτων για αυτές,
(ζ) αναφέρουν και αναλύουν στρατηγικές σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
για τις Φυσικές Επιστήμες, (η) συζητούν και αναλύουν ζητήματα που αφορούν στην
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, (θ) αναπτύσσουν
εκπαιδευτικό υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες, (ι) αξιολογούν εκπαιδευτικό υλικό για τις
Φυσικές Επιστήμες, (ια) αναπτύσσουν σχέδια διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών για μαθητές
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές διαχείρισης της
σχολικής τάξης, (ιβ) είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών για τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και (ιγ) χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να βοηθήσουν τους
μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών..

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Καριώτογλου Πέτρος (2006), Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου φυσικών
επιστημών, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη.
 Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα,
προβληματισμοί, προτάσεις. Επίτομο (495 σελ.), Εκδόσεις Πατάκη.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Fensham, P. F. (ed) (1994). The Content of Science: A constructivist approach to its
teaching and learning. London: The Falmer Press.
 Hand, B. and Vaughan, P. (1995). Teaching and learning in Science: The Constructivist
classroom. Melbourne: Harcourt Brace.
 Matthews, M. R. (1994). Science Teaching: The Role of History and Philosophy of
Science. Routledge, New York.
 National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices,
crosscutting concepts, and core ideas. Committee on Conceptual Framework for the
New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education. Division of
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Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National
Academies Press.
Newton, L. and Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science
lessons. School Science Review, 84, 309, 113-120.
NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States.
Washington, DC: The National Academies Press.
Σταυρίδου Ε. (2000) Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή
στο Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορική εξέταση (50%), γραπτή εργασία (50%).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΠΡΑΚ-Γ4 Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Γ
4ο
Η’
6
Κόκκινος Γιώργος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα δομείται σε δυο άξονες. Ο πρώτος αφορά την προετοιμασία κάθε φοιτητή και
φοιτήτριας για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας (αναζήτηση βιβλιογραφίας,
σχέδια μαθήματος, καινοτόμες μεθοδολογίες, παραγωγή διδακτικού υλικού), όπως επίσης
την ίδια τη διδασκαλία και την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγησή της. Προϋπόθεση για κάτι
τέτοιο είναι η στέρεα γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων ιστορίας της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, η κριτική τους προσπέλαση, αλλά και η εποπτεία των εξελίξεων τόσο στην
επιστήμη της ιστορίας όσο και στο πεδίο της διδακτικής της ιστορίας. Ο δεύτερος άξονας
προβλέπει την εμβριθέστερη γνώση των τρόπων προσέγγισης επίμαχων και τραυματικών
γεγονότων με επίκεντρο το Ολοκαύτωμα, τις γενοκτονίες και τους εμφυλίους πολέμους.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα




Διαμόρφωση βασικών δεξιοτήτων διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας και
κυρίως της ικανότητας δημιουργίας κατάλληλων, μεταβαλλόμενων και
εξατομικευμένων, περιβαλλόντων μάθησης, όπως επίσης της ικανότητας παραγωγής
διδακτικού υλικού.
Μεγαλύτερη εξοικείωση με την ιστοριογραφία των τραυματικών γεγονότων, αλλά
και με το τμήμα εκείνο της ιστορικής εκπαίδευσης που προσδίδει βαρύνουσα
σημασία στην ικανότητα πολυδιάστατης διαχείρισης του ιστορικού τραύματος.
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Προαπαιτούμενα




Ουσιαστική γνώση του θεωρητικού και μεθοδολογικού οπλοστασίου της νέας
διδακτικής της ιστορίας.
Κατάθεση σχεδίων μαθημάτων.
Ανάρτηση ομαδικής εργασίας με σκοπό την κοινοποίηση σε όλους τους φοιτητές που
συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γ. Κόκκινος, Το Ολοκαύτωμα. Η διαχείριση της τραυματικής μνήμης. Θύτες και
θύματα, Gutenberg, Αθήνα 2015.
 Γ. Κόκκινος & άλλοι, Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο,
Ταξιδευτής, Αθήνα 2007.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Γιώργος Κόκκινος, Έλλη Λεμονίδου, Βλάσης Αγτζίδης, Το τραύμα και οι πολιτικές της
μνήμης, Ταξιδευτής, Αθήνα 2010.
 Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την ιστορία και την κουλτούρα,
Μεταίχμιο, Αθήνα 2010.
 Άγγελος Παληκίδης (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου. Από
την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση, Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη 2013.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Συνδυαστικά διαλέξεις, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα και σεμιναριακές
συζητήσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Συνδυασμός της ανατεθείσης εργασίας, της συμμετοχής στην τάξη, της ποιότητας του
πρωτοκόλλου και της προφορικής εξέτασης.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΝΠ-ΑΓ5 (ή ΝΠ-ΓΓ5 ή ΝΠ-ΘΓ5) - Εφαρμοσμένη Διδακτική της
Παιδαγωγικής των Μέσων
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
6
Σοφός Αλιβίζος
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Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα της πρακτικής άσκησης παρέχεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης άσκησης
των φοιτητών ΕΣΠΑ. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εστιασμένες
γνώσεις στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών για τη διαδικτυακή εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Το μάθημα αυτό είναι εργαστηριακό και στοχεύει στην παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού στη βάση τεκμηριωμένων παιδαγωγικά προδιαγραφών:
 Θεωρία σχεδιασμού για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 Θεωρία κινήτρων
Το περιεχόμενο που θα τύχει επεξεργασία θα σχετίζεται μα τις θεματικές: α)
κινηματογράφος, β) ντοκιμαντέρ, γ) ρεπορτάζ.
Οι φοιτητές ανά ζεύγη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό
πακέτο που θα περιέχει:
 Ένα εκπαιδευτικό κείμενο 10 σελίδων σύμφωνα με τη θεωρία.
 Ένα εκπαιδευτικό tutorial.
 Εκπαιδευτικές δραστηριότητές και φύλλα εργασίας.
 Ασκήσεις για την αυτοαξιολόγηση.
 Σχολιασμένο συμπληρωματικό υλικό (URL
με βίντεο, παράλληλα κείμενα,
θεματικές ιστοσελίδες).
 Μετασχολιασμό του εκπαιδευτικού πακέτου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:
 να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού που προορίζεται για τη
σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
 να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό
υλικό μου στη βάση της θεωρίας κινήτρων.
Σε επίπεδο ικανοτήτων:
 να σχεδιάζουν την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στη βάση εκπαιδευτικών
θεωριών,
 να σχεδιάζουν την παραγωγή εκπαιδευτικών φροντιστηριακών βίντεο,
 να αξιολογούν την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού και των φροντιστηριακών
βίντεο στη βάση κριτηρίων.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 να δημιουργούν εκπαιδευτικά tutorial,
 να παραγάγουν εκπαιδευτικό υλικό για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προαπαιτούμενα
Η επιτυχής παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων Β’ φάσης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Σημειώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

98

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Πρόκειται για εργαστηριακή εφαρμογή γνώσεων και παραγωγή πραγματικού εκπαιδευτικού
υλικού για τη διαδικτυακή εκπαίδευση.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού πακέτου είναι:










Εκπαιδευτική αξία ηλεκτρονικού κειμένου 1-30 μονάδες
 Πόσο συμβατό είναι με τη μεθοδολογία της σχολικής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης;
 Επίπεδο εμπλοκής για το μαθητή να εισέλθει στην εμπειρία μάθησης, σύμφωνα
με τη θεωρία κινήτρων;
 Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας;
Εκπαιδευτική αξία tutorial 1-30 μονάδες
 Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας;
 Πόσο δημιουργικό είναι το tutorial και δημιουργεί κινητά για τη μάθηση, π.χ.
πρόκειται για απλή παρουσίαση, έχει διερευνητικό design κ.α.
 Ποιότητα του tutorial, π.χ. κάμερα, μοντάζ, ποιότητα ήχου, γραφικών,
επιλέγοντας τις θέσεις, τις εικόνες και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για το στυλ /
είδος της ταινίας.
Εκπαιδευτική αξία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 1-10 μονάδες
 Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας;
 Θεματική συνάφεια, ποικιλία μιντιακών στοιχείων, σαφήνεια οδηγιών
Εκπαιδευτική αξία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης 1-10 μονάδες
 Πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος για την ατομική μάθηση;
 Θεματική συνάφεια, ποικιλία μιντιακών στοιχείων, σαφήνεια οδηγιών
Εκπαιδευτική αξία συμπληρωματικού υλικού 1-10 μονάδες
 Ύπαρξη ποικίλων πηγών (βίντεο, θεματικές ιστοσελίδες, παράλληλα κείμενα)
 Ποιότητα του συμπληρωματικού υλικού, π, χ, ποιότητα σχολιασμού, θεματική
συνάφεια του υλικού, διασύνδεσή του με το ηλεκτρονικό κείμενο
Ποιότητα παράδοσης του εκπαιδευτικού πακέτου 1-10 μονάδες
 Ποιότητα μετασχολιασμού (θα δοθούν κριτήρια)
 Αρτιότητά στις εσωτερικές συνδέσεις του πακέτου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΝΠ-ΑΓ1 (ή ΝΠ-ΓΓ1) - Εφαρμοσμένη Διδακτική της Γλώσσας*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΝΠΑΒΓ7 - Εφαρμοσμένη Διδακτική της Θρησκειολογίας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
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Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

6
Καραμούζης Πολύκαρπος

Περιεχόμενο μαθήματος






Μελέτη των βασικών όψεων της θρησκευτικής αγωγής
Η Θρησκευτική Αγωγή στη Τάξη.
Διαθρησκειακή Αγωγή και Σενάρια Διδασκαλίας
Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτικές αναπαραστάσεις
Λογοτεχνικά Κείμενα – Νέες Τεχνολογίες και Θρησκεία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Διερεύνηση της ιστορικής σχέσης σχολείου και θρησκευτικής εκπαίδευσης.
Κατανόηση της αναγκαιότητας ενός μαθήματος διαθρησκειακής αγωγής στο
σύγχρονο σχολείο.
Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των θρησκειών.
Αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων ως μέθοδος διαθρησκειακής αγωγής.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Καραμούζης, Π. Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, Εκδόσεις Επίκεντρο 2011
 Περσελής, Ε. Θεωρίες Θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής, Εκδόσεις Γρηγόρη 2000
 Περσλής, Ε. Εξουσία και Θρησκευτική Αγωγή στην Ελλάδα του 19ου Αιώνα 1997.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κομνηνού Ι., Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής,
Ελληνοεκδοτική 2014
 Φωτίου Σ. Θέματα χριστιανικής Αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2001.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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ΝΠΘΓΓ7 - Εφαρμοσμένη Διδακτική της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
6
Λιαράκου Γεωργία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το συγκεκριμένο μάθημα πρακτικής άσκησης, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο της
χρηματοδοτούμενης άσκησης των φοιτητών ΕΣΠΑ, έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές
εστιασμένες γνώσεις και ικανότητες για τον σχεδιασμό και εφαρμογή στην τάξη βασικών
παιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την
εκπαίδευση για την αειφορία. Το μάθημα είναι εργαστηριακό και εστιάζει στη θεωρητική
τεκμηρίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων διδακτικών σεναρίων για την εφαρμογή των
τεχνικών αυτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές, εργαζόμενοι ανά ζεύγη,
επιλέγουν μια διδακτική τεχνική και ένα ζήτημα του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Στη
συνέχεια αναζητούν στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία στοιχεία σχετικά με το
θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης τεχνικής και δημιουργούν ένα σενάριο που
περιλαμβάνει όλα τα βήματα εφαρμογής της τεχνικής σε μια τάξη της επιλογής τους.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μαθησιακοί στόχοι:
Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν εμβαθύνει στο θεωρητικό πλαίσιο των διδακτικών τεχνικών που
χρησιμοποιούνται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 Έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία σχεδιασμού και εφαρμογής των
συγκεκριμένων τεχνικών σε όλα τα επίπεδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 Έχουν κατανοήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή
των τεχνικών αυτών.
Ικανότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
 Έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις διδακτικές τεχνικές σε όλα
τα επίπεδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα επιλέγουν.
 Mπορούν να εντάσσουν τις διδακτικές τεχνικές στην καθημερινή τους πρακτική και
να τις συνδέουν με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.
 Eίναι σε θέση να αξιολογούν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων διδακτικών
τεχνικών.

Προαπαιτούμενα
Η επιτυχής παρακολούθηση των ΥΓ006 και ΕΓ0016.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σημειώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
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β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα έχουν πρακτικό χαρακτήρα και εστιάζουν στην εργαστηριακή εφαρμογή
γνώσεων και την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων για τις παιδαγωγικές τεχνικές της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτές εργασίες.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Φυσική παρουσία και δραστηριότητες στην τάξη.

ΝΠ-ΘΓΓ6 - Εφαρμοσμένη Διδακτική της Πληροφορικής
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
6
Τσολακίδης Κώστας

Περιεχόμενο μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές επισκέπτονται μια τάξη του δημοτικού σχολείου.
Αξιολογούν την κατάσταση από πλευράς τεχνογνωσίας των μαθητών, τεχνολογίας στο
σχολείο αλλά και του διαθέσιμου χρόνου και των δυνατοτήτων διδασκαλίας. Διδάσκουν τους
μαθητές ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και επικοινωνούν με αυτούς με σύστημα που
έφτιαξαν οι ίδιοι πχ. Blog ή Site. Αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών. Μετά το πέρας της
διαδικασίας συντάσσουν μια μελέτη στην οποία περιγράφονται οι συνθήκες και τα
αποτελέσματα της διδασκαλίας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές αναμένεται:
 Να έχουν μια πρώτη εμπειρία για την διδασκαλία αντικειμένου της πληροφορικής ή
άλλο με την χρήση της πληροφορικής.
 Να λαμβάνουν υπόψη πρακτικούς παράγοντες όπως η έλλειψη χρόνου, τα
μηχανήματα που υπάρχουν, την δυνατότητα (εύρος ζώνης) της
δικτυακής
σύνδεσης και άλλες παραμέτρους.

Προαπαιτούμενα
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει τα μαθήματα
 ΥΓ0006 Πληροφορική Νέα Τεχνολογίες και Εκπαίδευση και
 ΕΓ0003 Εισαγωγή στην Πληροφορική.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από σημειώσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες
του τμήματος και ανανεώνονται συχνά. Δίνονται ειδικές οδηγίες για την υλοποίηση
του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα είναι κυρίως σεμιναριακά. Γίνεται χρήση των εργαστηρίων κατά περίπτωση.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι φοιτητές παρουσιάζουν μια εργασία. Η εργασία περιλαμβάνει μια θεωρητική άποψη για
το αντικείμενο με αναφορά σε ελληνική ή ξένη βιβλιογραφία. Περιλαμβάνει την περιγραφή
της διαδικασίας και την εφαρμογή της στο σχολείο που έχει επιλεχθεί. Γίνεται στατιστική
επεξεργασία και αναλύονται τα αποτελέσματα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΝΠ-ΑΔΓ8 - Εφαρμοσμένη Διδακτική της Λαογραφίας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
6
Κατσαδώρος Γεώργιος

Περιεχόμενο μαθήματος






Εξοικείωση των φοιτητών με το λαογραφικό υλικό (χαρακτηριστικά, τρόποι
μετάδοσης), παραδοσιακό και σύγχρονο.
Μεθοδολογία προσέγγισης, καταγραφής, ταξινόμησης και ανάλυσης λαογραφικού
υλικού.
Λαογραφικό υλικό και νέες τεχνολογίες.
Παιδαγωγικά λαογραφικά ζητήματα.
Οργάνωση διδακτικών προτάσεων με βάση τη λαογραφία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οργάνωση, εκπόνηση και πρακτική (διδακτική) εφαρμογή σχεδίων διδασκαλίας με
λαογραφικό υλικό.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία, εκδ. Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα,
Αθήνα 2011
 Μανόλης Γ. Βαρβούνης - Μανόλης Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία (τόμ.
Α΄), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Ρέα Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής, εκδ. Μπαμπάλης, Αθήνα 2011
 Άννα Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα
2012.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Παρουσιάσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΝΠ-ΓΓ2 (ή ΝΠ-ΘΓ2) - Εφαρμοσμένη Διδακτική των
Μαθηματικών*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΝΠ-ΓΓ2 (ή ΝΠ-ΘΓ3) - Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
6
Σκουμιός Μιχαήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού μελετώνται ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα, το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:
(α) οι επιστημονικές πρακτικές, οι βασικές ιδέες και οι «εγκάρσιες» έννοιες των Φυσικών
Επιστημών, (β) μάθηση βασικών ιδεών και εγκάρσιων εννοιών των Φυσικών Επιστημών μέσα
από τη χρήση επιστημονικών πρακτικών, (γ) διδακτική επεξεργασία εννοιολογικών εμποδίων
μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, (δ) στρατηγικές σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού για τις
Φυσικές Επιστήμες, (ε) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες, και (στ)
αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές και

104

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

οι φοιτήτριες πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στα σχολεία που συνίσταται σε
πραγματοποίηση διδασκαλιών και εκπόνηση εργασίας που περιλαμβάνει τα σχέδια των
διδασκαλιών και τα μαθησιακά αποτελέσματα της εφαρμογής των διδασκαλιών στη σχολική
τάξη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να: (α) αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τις επιστημονικές πρακτικές των Φυσικών Επιστημών,
(β) γνωρίσουν και κατανοήσουν τις βασικές ιδέες και τις εγκάρσιες έννοιες των Φυσικών
Επιστημών, (γ) αναλύουν τη σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης ιδεών και
εννοιών των Φυσικών Επιστημών που βασίζεται στις επιστημονικές πρακτικές, (δ)
κατανοήσουν την έννοια του εννοιολογικού εμποδίου και τη σχέση του με την έννοια της
αντίληψης, (ε) γνωρίσουν τα συστατικά μέρη του δυναμικού δικτύου ενός εμποδίου και
συγκροτούν δυναμικά δίκτυα εμποδίων, (στ) γνωρίσουν τις φάσεις της διδακτικής
επεξεργασίας ενός εμποδίου και εξοικειωθούν με τη συγκρότηση δραστηριοτήτων για αυτές,
(ζ) αναφέρουν και αναλύουν στρατηγικές σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
για τις Φυσικές Επιστήμες, (η) συζητούν και αναλύουν ζητήματα που αφορούν στην
εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, (θ) αναπτύσσουν
εκπαιδευτικό υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες, (ι) αξιολογούν εκπαιδευτικό υλικό για τις
Φυσικές Επιστήμες, (ια) αναπτύσσουν σχέδια διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών για μαθητές
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές διαχείρισης της
σχολικής τάξης, (ιβ) είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών για τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και (ιγ) χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να βοηθήσουν τους
μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Καριώτογλου Πέτρος (2006), Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου φυσικών
επιστημών, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη.
 Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα,
προβληματισμοί, προτάσεις. Επίτομο (495 σελ.), Εκδόσεις Πατάκη.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Fensham, P. F. (ed) (1994). The Content of Science: A constructivist approach to its
teaching and learning. London: The Falmer Press.
 Hand, B. and Vaughan, P. (1995). Teaching and learning in Science: The Constructivist
classroom. Melbourne: Harcourt Brace.
 Matthews, M. R. (1994). Science Teaching: The Role of History and Philosophy of
Science. Routledge, New York.
 National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices,
crosscutting concepts, and core ideas. Committee on Conceptual Framework for the
New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education. Division of
Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National
Academies Press.
 Newton, L. and Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science
lessons. School Science Review, 84, 309, 113-120.
 NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States.
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Washington, DC: The National Academies Press.
Σταυρίδου Ε. (2000) Συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή
στο Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορική εξέταση (50%), γραπτή εργασία (50%).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΝΠ-ΑΓ4 (ή ΝΠ-ΓΓ4) - Εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΝΠ-ΑΔΓ6 – Πρακτική Άσκηση στη Γλωσσική και Πολιτισμική
Πολυμορφία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΠΡΑΚ-Γ (ΕΣΠΑ)
4ο
Η’
6
Σκούρτου Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Αυτό το μάθημα αποτελείται από εισαγωγή στη θεωρία και τα εργαλεία της διγλωσσίας και
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, από πρακτική άσκηση σε σχολεία, σε φορείς ή σε
κοινότητες, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν ως χαρακτηριστικό ή/και ως ζητούμενο
τη γλωσσική πολυμορφία της ίδιας γλώσσας (στην περίπτωσή μας: της Ελληνικής), τη
διγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί παραδειγματικά στη
Ρόδο. Παράλληλα με την πρακτική άσκηση θα υπάρχει συνεχής υποστήριξη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν ασκηθεί στο να εντοπίζουν, παρατηρούν, αναλύουν, σχολιάζουν σε σχέση
με τη θεωρία, συγκεκριμένες μορφές γλωσσικής πολυμορφίας, διγλωσσίας,
γλωσσικής μετατόπισης και πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο, σε ομάδες και την
κυρίαρχη κοινωνία, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε σχέση με τη μάθηση
γενικότερα και σε σχέση με τη διδασκαλίας/μάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας ειδικότερα.
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
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θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ γλωσσικής διμορφίας και
διγλωσσίας
-θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να κατανοούν τη σημασία της όποιας πρώτης
γλώσσας των μαθητών για τη διδασκαλία / μάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας
-θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να διακρίνουν, να κατανοούν και να εκτιμούν
την πολυμορφία στο πλαίσιο της Ελληνικής
θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να διακρίνουν διάφορα φαινόμενα όπως αυτό της
γλωσσικής αλλαγής και της γλωσσικής μετατόπισης
-θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να σχεδιάζουν διδακτικές ενότητες όπου η
διγλωσσία θα εργαλειοποιείται υπέρ ολόκληρης της τάξης.

Προαπαιτούμενα
Συνίσταται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα για τη Γλωσσική
Πολυμορφία στο Σχολείο και για τη Διγλωσσία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε. (2011): Η Διγλωσσία στο Σχολείο, Αθήνα: Gutenberg.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σειρά κειμένων από τα «Κλειδιά & Αντικλείδια», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Πανεπιστήμιο
Αθηνών,
σειρά:
Κλειδιά
&
Αντικλείδια,
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/keys.html
 ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ, Ρ. (2012): Χώρος για Δύο, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη
 ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ, Π. (2013): Χτίζοντας ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο στην
Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
 ALOUFFI PENTINI, A. (2005): Διαπολιτισμικό Εργαστήριο, Αθήνα: Ατραπός
 ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ, Α. (2005): Πώς σε Λένε;, Αθήνα: Gutenberg.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-Σχέδια εργασίας
-Ημερολόγιο παρακολούθησης
-Πρωτόκολλο παρακολούθησης.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Πρωτόκολλα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Δια ζώσης με δραστηριότητες, συμβουλευτική σε μικρές ομάδες ή ατομικά για υποστήριξη
της ανάγνωσης, εργαστήρια.

ΕΑ0001 - Θεωρητική Προσέγγιση της Οικογένειας
Τύπος μαθήματος:

ΕπΑ
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Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Τσαμπαρλή Αναστασία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται τη λειτουργία της οικογένειας με γνώμονα τις διαφορετικές
σχολές οικογενειακής θεραπείας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις εξής σχολές: α. Συστημική
β. Δομική γ. Ψυχαναλυτική δ. Διαγενεακή δ. Κύκλος ζωής της Οικογένειας. Στόχος του
μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας της οικογένειας ως προϋπόθεση κατανόησης
της συμπεριφοράς του παιδιού.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 Εισαγωγή στις βασικές αρχές της Συστημικής Θεωρίας.
 Στις λειτουργίες της λειτουργικής και δυσλειτουργικής οικογένειας.
 Στους τρόπους κατανόησης της συμπεριφοράς των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών
που εμφανίζουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Τσαμπαρλή Αναστασία (2004) Η ψυχαναλυτική προσέγγιση της Οικογένειας. Αθήνα:
Παπαζήσης

Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Goldenberg,I.,Goldenberg,H. Family Therapy (2005).Οικογενειακή Θεραπεία. Αθήνα:
Ελλην.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video).

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0014 - Το Υποκείμενο και η Γνώση
Τύπος μαθήματος:

ΕπΑ
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Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Βρατσάλης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες αφενός στις προβληματικές που αναφέρονται στη
συγκρότηση του υποκειμένου, από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών και σε αυτές που
συζητούν το ζήτημα της γνώσης, αφετέρου δε στη σχέση του υποκειμένου με τη γνώση. Στους
ιδιαίτερους στόχους ανήκει η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές
προσεγγίσεις του M. Foucault όσον αφορά το υποκείμενο και τη γνώση αλλά και με τις
θεωρίες εκείνες που προσεγγίζουν τη γνώση ως μια ειδική σχέση του υποκειμένου με την
πραγματικότητα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μαθησιακοί στόχοι:
Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν εισαχθεί στις προσεγγίσεις του Μ. Foucault στη γνώση
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διαμόρφωση του υποκειμένου εξαρτάται άμεσα
από την κατασκευή των γνώσεων του
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η γνώση αντιπροσωπεύει τη σχέση του υποκειμένου
με την κοινωνική πραγματικότητας
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ
υποκειμένων και κοινωνικής πραγματικότητας στη βάση των γνώσεων που έχουν
αναπτύξει

Προαπαιτούμενα
Συνίσταται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ‘Θεωρίες μάθησης’.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 BERNARD Charlot, Η σχέση με τη γνώση, Μεταίχμιο, Αθήνα 1999
 ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ, Κώστας «Πειθαρχίες και προσχολική αγωγή στην ελληνική κοινωνία.
Νηπιαγωγείο: από τις ελεύθερες δραστηριότητες στην προετοιμασία για το σχολείο»
στο Πολεμικός κ.α. (Επιμ.) Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία,
τόμος Γ’ Ατραπός 2002.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 FAUCAULT, M. (..) Αρχαιολογία της Γνώσης
 ΑΛΤΟΥΥΣΕΡ, Λ. «Για τη γνωστική διαδικασία» στο Λ. Αλτουσέρ, Θέσεις, Αθήνα:
Θεμέλιο, 1977
 ΚΑΛΗΜΕΡΙΔΗΣ, Γιώργος «Μισέλ Φουκώ: Πειθαρχία και σχολείο» στο Virtual
School,The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 2, Αύγουστος 1998
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Μελέτη και συζήτηση συγκεκριμένων κειμένων, μικρές εργασίες, παρουσιάσεις των
εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εργασίες και προφορική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0054 - Ψυχολογία Κινήτρων
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Λυπουρλή Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Ορισμός και είδη κινήτρων. Σχέση των κινήτρων με τη μάθηση και την επίδοση. Θεωρία των
αιτιακών αποδόσεων. Η θεωρία του κινήτρου επίτευξης και του κινήτρου αποφυγής της
αποτυχίας. Κίνητρο κατάκτησης της γνώσης. Σύγχρονες κοινωνικο-γνωστικές και γνωστικές
θεωρίες για τους στόχους και θεωρίες προσανατολισμού των στόχων. Εσωτερικά κίνητρα και
στόχοι μάθησης. Εξωτερικά κίνητρα, επίδοση και αποτελεσματικότητα. Θεωρία αυτοπροσδιορισμού. Εφαρμογή θεωριών κινήτρων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν κατανοήσει τα βασικά
μοντέλα κινήτρων και να αξιολογούν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην έρευνα των κινήτρων.
Θα μπορούν να προσδιορίζουν τις υποκείμενες παραδοχές των θεωριών κινήτρων και να
αναλύουν τις συνέπειες για την εκπαιδευτική έρευνα και πρακτική. Τέλος, θα μπορούν να
αναλύουν τις σχέσεις μεταξύ των κινήτρων, της μάθησης, της διδασκαλίας, και της επίδοσης.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Schunk, D., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Κίνητρα στην εκπαίδευση (Επιμ. Μακρής,
& Πνευματικός). Αθήνα: Δαρδανός.
 Κωσταρίδου-Ευκλείδη Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο..
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κωσταρίδου-Ευκλείδη Α. (2012). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα βασιστεί στην τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της
ύλης. Προαιρετική προσθετική εργασία (2 βαθμοί, εφόσον επιτευχθεί η βάση – 5 – στις
τελικές γραπτές εξετάσεις).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0061 - Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Περιεχόμενο μαθήματος
Η ειδική αγωγή είναι ένας τομέας που εξελίσσεται δυναμικά και έχει ως στόχο την ολόπλευρη
ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος
εξετάζονται η αιτιολογία, η αναπτυξιακή πορεία, η συμπτωματολογία και η θεραπευτική
αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης μαθητών με
δυσκολίες. Ειδικότερα, θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Μαθησιακές Δυσκολίες
 Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας
 Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες
 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)
 Χαρισματικότητα

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας αναρτημένες στο Moodle.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Στασινός, Δ. (2015). Η ειδική εκπαίδευση 2020:
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Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο νέο-ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς
πρωταθλητές (2η έκδ.). Αθήνα: Παπαζήση.
Wilmshurst, L. (2011). Εξελικτική ψυχοπαθολογία: Μία αναπτυξιακή προσέγγιση (Μ.
Κουλεντιανού Μτφ., & Η. Μπεζεβέγκης, Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
•
•

Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video)
Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες: βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων,
αντιπαράθεση απόψεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης



Γραπτές εξετάσεις: με θέματα πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, κριτικής
σκέψης και ανάπτυξης.
Προαιρετικές προσθετικές εργασίες (οι οποίες βαθμολογούνται 0 έως 3 μονάδες).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0065 - Αξιολόγηση του
Μονάδας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής

ΕπΑ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Μαρία Δάρρα

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις, το περιεχόμενο και οι
μεθοδολογίες που αφορούν σε γενικά και ειδικότερα θέματα της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση
θεωρητικών και εφαρμοσμένων προσεγγίσεων σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου της σχολικής μονάδας που αποσκοπούν να εξοπλίσουν τους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν είτε ως μέλη
του συλλόγου διδασκόντων είτε ως εκπαιδευτικοί της τάξης να συμβάλλουν στην πρόληψη
και αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων, στην αποτελεσματική
αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων και στην επίτευξη της ποιοτικής λειτουργίας
της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται
στην ενσωμάτωση σύγχρονων
προσεγγίσεων αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαιδευτική πράξη
(εφαρμογή δεικτών ποιότητας, εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας, εφαρμογή
προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας στο σχολείο).
 Εκπαιδευτική αξιολόγηση: εννοιολογική οριοθέτηση, στόχοι, οι τάσεις και οι φορείς
αξιολόγησης, μορφές αξιολόγησης
 Εξωτερική αξιολόγηση: έννοια και περιεχόμενο, στόχοι, μορφές, τάσεις
 Εσωτερική αξιολόγηση: στόχοι, πλεονεκτήματα, επιφυλάξεις, προϋποθέσεις
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επιτυχίας
Η αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς
Αξιολόγηση και ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας: εννοιολογική
οριοθέτηση, στόχοι, οι τάσεις και οι φορείς αξιολόγησης, μορφές αξιολόγησης
Εσωτερική αξιολόγηση (ή αυτοαξιολόγηση) της σχολικής μονάδας: στόχοι, πλαίσιο
αυτοαξιολόγησης, κατευθυντήριοι άξονες διαδικασιών αυτοαξιολόγησης, ο ρόλος
του κριτικού φίλου
Μέθοδοι και εργαλεία αξιολογικής έρευνας
Η ποιότητα στην εκπαίδευση. Δείκτες ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.
Παραδείγματα εφαρμογής των δεικτών ποιότητας
Μοντέλα ποιότητας στην εκπαίδευση. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην
Εκπαίδευση. Βασικά εργαλεία στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση και
παραδείγματα εφαρμογής.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν τις κυρίαρχες αλλά και τις νεοδιαμορφούμενες τάσεις και θεωρήσεις
στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθώς και τη σύνδεσή τους με την
εκπαιδευτική πράξη.
 Περιγράφουν τα βασικά εργαλεία αξιολογικής έρευνας καθώς και τη χρήση τους.
 Αναζητούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία αξιολογικής
έρευνας για τη διερεύνηση συγκεκριμένων διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας.
 Αναπτύσσουν
μεταξύ
τους
συνεργασίες
για
το
σχεδιασμό
σύγχρονων/εναλλακτικών μορφών και προσεγγίσεων αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Ταρατόρη-Τσαλκατίδου Ε.(2009). Σχολική Αξιολόγηση. Αξιολόγηση της σχολικής
μονάδας, του εκπαιδευτικού και της επίδοσης του μαθητή. Εκδόσεις Κυριακίδη.
Θεσσαλονίκη.
 Καρατζιά-Σταυλιώτη Ε., Λαμπρόπουλος, Χ. (2006). Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα
και Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις Gutenderg. Αθήνα.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995). Λευκό Βιβλίο: Διδασκαλία και Μάθηση, Προς την
Κοινωνία της Γνώσης, Βρυξέλλες: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999). Αξιολόγηση της ποιότητaς στη σχολική εκπαίδευση.
Ευρωπαϊκό πιλοτικό σχέδιο. Τελική έκθεση, Βρυξέλλες.
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000). Ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής
εκπαίδευσης: δεκαέξι δείκτες ποιότητας, Βρυξέλλες.
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ι999β). Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας
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στη σχολική εκπαίδευση, CΟΜ (1999) 709, Βρυξέλλες, 24.01.2000.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1999). Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για
την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση. [COM (1999) 709. C50053/2000, 2000/0022 (COD)].
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000). Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 53/2000, της 9ης Νοεμβρίου
2000, που καθορίστηκε από το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συν
θήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την έκδοση σύστασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για
την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση, ΕΕ C 375, Βρυξέλλες.
Ζαβλανός, Μ. (2003). Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Σταμούλης,
Αθήνα.
Κατσαρού, Ε. και Δεδούλη, Μ. (2008). Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της
εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Προβολή παρουσίασης, επεξεργασμένα παραδείγματα, καθοδηγούμενη
συζήτηση,
συνεργατική εργασία, καθοδηγούμενη αναζήτηση, μελέτη περίπτωσης. Επιπρόσθετα, στο
πλαίσιο της διεξαγωγής του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μία σειρά από
επίκαιρα άρθρα, τα οποία καλύπτουν λεπτομερέστερα επιμέρους πτυχές του γνωστικού
αντικειμένου τα οποία είτε σχετίζονται με μελέτες εφαρμογής είτε άπτονται μεθοδολογικών
αναλύσεων, συγκρίσεων και προσεγγίσεων για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του
μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από τη συμμετοχή των φοιτητών σε γραπτές εξετάσεις και ο
βαθμός του γραπτού θα προσμετρά κατά 100% στην τελική βαθμολογία. Ωστόσο, δίνεται η
δυνατότητα στους φοιτητές: α. για την εκπόνηση εργασιών (ατομικών ή ομαδικών), οι οποίες
είναι προαιρετικές και λειτουργούν ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση
και β. για τη συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία (πρόοδο) η οποία είναι προαιρετική και
λειτουργεί ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0066 - Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Μαρία Δάρρα

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο της
πρακτικής οι βασικότερες προσεγγίσεις της Επιστήμης της Διοίκησης της Εκπαίδευσης που
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αφορούν στις λειτουργίες της εκπαιδευτικής διοίκησης, τη διοίκηση του διδακτικού
προσωπικού και τα θέματα της διοικητικής πρακτικής. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται: α. στις
θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης (μοντέλα διοίκησης, λειτουργίες,
θεωρίες κινήτρων, επαγγελματική ικανοποίηση, λήψη αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων,
ηγεσία), β. σε θέματα ανάπτυξης και διοίκησης του διδακτικού προσωπικού της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (στελέχωση σχολικών μονάδων, προγραμματισμός,
προσέλκυση, επιλογή, τοποθέτηση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος, θεσμικό πλαίσιο) και γ. σε θέματα
διοικητικής πρακτικής όπου με την
τεχνική της μελέτης περιπτώσεων εξετάζονται
διοικητικά θέματα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ενότητα 1η: Μοντέλα διοίκησης της εκπαίδευσης.
Ενότητα 2η: Η σχολική διοίκηση υπό το πρίσμα της συστημικής θεώρησης : Τι είναι σύστημα,
Η σχολική διοίκηση στο πλαίσιο του ανοικτού συστήματος.
Ενότητα 3η: Εργαστήριο: Σχεδιασμός νεωτερικών μοντέλων στη διοίκηση εκπαιδευτικών
μονάδων.
Ενότητα 4η: Διοίκηση της εκπαίδευσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Ενότητα 5η: Θεωρίες κινήτρων και κίνητρα εργασίας: Συνέπειες για τη διοικητική πρακτική.
Ενότητα 6η: Λειτουργίες της εκπαιδευτικής διοίκησης: Η λειτουργία του ΣχεδιασμούΠρογραμματισμού.
Ενότητα 7η: Η Οργάνωση στο πεδίο της εκπαίδευσης-Οργάνωση των σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ενότητα 8η: Η λειτουργία της Διεύθυνσης. Η λειτουργία του Ελέγχου.
Ενότητα 9η: Η λήψη αποφάσεων. Μεθοδολογία και στάδια ορθολογικής λήψης απόφασης.
Ενότητα 10η: Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο.
Ενότητα 11η: Η ηγεσία στην εκπαίδευση. Προσεγγίσεις και τύποι ηγεσίας. Ηγετικές
ικανότητες. Ανάπτυξη κοινωνικών και ηγετικών ικανοτήτων.
Ενότητα 12η:
Ενότητα 13η: Η στελέχωση των σχολικών μονάδων: Θεωρητική προσέγγιση και θεσμικό
πλαίσιο. Διοικητική Πρακτική: Οργάνωση διοικητικών δραστηριοτήτων στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος.
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο επιχειρείται η παρουσίαση θεωρητικών και
εφαρμοσμένων προσεγγίσεων σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών
μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποσκοπούν να εξοπλίσουν τους
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν
είτε ως μέλη του συλλόγου διδασκόντων είτε ως ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης να
συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων,
στην αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων και στην επίτευξη της αποτελεσματικής
λειτουργίας της εκπαίδευσης.
Επομένως οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
Γνωρίζουν:
 τις θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης (μοντέλα διοίκησης,
λειτουργίες, θεωρίες κινήτρων, επαγγελματική ικανοποίηση, λήψη αποφάσεων,
διαχείριση κρίσεων, ηγεσία),
 τα βασικά θέματα ανάπτυξης και διοίκησης του διδακτικού προσωπικού της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (στελέχωση σχολικών μονάδων, προγραμματισμός,
προσέλκυση, επιλογή, τοποθέτηση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των
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εκπαιδευτικών, ο εκπαιδευτικός ως δημόσιος υπάλληλος, υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο της σχολικής διοίκησης).
Περιγράφουν τη λειτουργία της σχολικής διοίκησης στο πλαίσιο της συστημικής θεώρησης.
Ερμηνεύουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά σε βασικά θέματα της σχολικής
διοίκησης.
Εφαρμόζουν μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων:
 τις θεωρητικές τους γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων διοικητικής πρακτικής
που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης,
 τις βασικές φάσεις της διαδικασίας για την ορθολογική λήψη αποφάσεων,
 το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά σε βασικά θέματα της σχολικής
διοίκησης.

Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σαΐτη Α., Σαΐτη Χ.(2012). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αυτοέκδοση.
 Σαΐτη Α., Σαΐτη Χ.(2011). Εισαγωγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Τόμ.A΄,
Αυτοέκδοση.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Bennett S.J. (1974). The School: An Organisational Analysis, Blackie, London.
 Bollen R. (1996), “School effectiveness and school improvement”, in the book: Linking
school effectiveness and school improvement, (eds) Reynolds D., Bollen R., Gremers
B. etc.. Routledge.London.
 Hoy W. and Miskel C. (1987). Educational Administration: Theory Research and
Practice. Lane Akers, Inc. New York.
 Paisey A. (1992). Organisation and Management in Schools. 2nd Edition. Longman.
London.
 Γκότοβος Α. (1990). Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείο., Εκδόσεις Gutenberg.Αθήνα.
 Καψάλης Α. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη.
 Κωνσταντίνου Χ. (1994). Το Σχολείο ως Γραφειοκρατικός Οργανισμός και ο Ρόλος του
Εκπαιδευτικού σ' αυτόν. Εκδόσεις Σμυρνιώτικη. Αθήνα.
 Κωνσταντίνου Χ. (1998). Σχολική Πραγματικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητ.,
Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα.
 Σαΐτης Χ. (2001). Η Λειτουργία του Σχολείου μέσα από τις Αποφάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα.
 Σαΐτης, Χ. (2007). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Από τη θεωρία … στην πράξ.,
Έκδοση 2η. Αθήνα. Αυτοέκδοση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Προβολή παρουσίασης, επεξεργασμένα παραδείγματα, καθοδηγούμενη συζήτηση,
συνεργατική εργασία, καθοδηγούμενη αναζήτηση, μελέτη περίπτωσης. Επιπρόσθετα, στο
πλαίσιο της διεξαγωγής του μαθήματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μία σειρά
από επίκαιρα άρθρα, τα οποία καλύπτουν λεπτομερέστερα επιμέρους πτυχές του
γνωστικού αντικειμένου τα οποία είτε σχετίζονται με μελέτες εφαρμογής είτε άπτονται
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μεθοδολογικών αναλύσεων, συγκρίσεων και προσεγγίσεων για την αποτελεσματική
επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από τη συμμετοχή των φοιτητών σε γραπτές εξετάσεις και ο
βαθμός του γραπτού θα προσμετρά κατά 100% στην τελική βαθμολογία. Ωστόσο, δίνεται η
δυνατότητα στους φοιτητές: α. για την εκπόνηση εργασιών (ατομικών ή ομαδικών), οι οποίες
είναι προαιρετικές και λειτουργούν ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση
και β. για τη συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία (πρόοδο) η οποία είναι προαιρετική και
λειτουργεί ενισχυτικά (πριμοδοτικά) στην τελική τους αξιολόγηση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0003 - Εισαγωγή στην Αισθητική
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπB
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Φιοραβάντες Σπυροβασίλης

Περιεχόμενο μαθήματος
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο τη έγερση διαφόρων προβληματισμών σε σχέση με
τον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό, την τέχνη και την κοινωνία, την τέχνη και την
ιδεολογία, την κουλτούρα και την κοινωνία, την τέχνη και την διαπολιτισμικότητα κ.α.
Κουλτούρα και ιδεολογία, τέχνη και κοινωνία αλληλοδιαπλέκονται, αλληλοκαθορίζονται και
επανακαθορίζονται διαρκώς, συγκροτώντας συνέχεια νέες σχέσεις, νέους προσδιορισμούς
και νέες ολότητες. Στόχος αποτελεί η ανάπτυξη προκλήσεων για τη δημιουργία μιας
σύγχρονης και διαλεκτικής ανθρωπολογίας. Η ανάλυση του συγκεκριμένου (concret)
(:κοινωνίας, τέχνης, τεχνικής, τεχνολογίας, κουλτούρας κ.τ.λ.) αποτελεί προϋπόθεση για την
ανθρωπολογική σύνθεση, για τη σύλληψη της συνθήκης του ανθρώπου. Το Κοινωνικό είναι
σχετίζεται με την κοινωνιολογία της γνώσης ενάντια στη διοικούμενη τέχνη (Αντόρνο) και
σκέψη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ξεκινώντας από τη μελέτη πρωτοπόρων εμπειριών στο χώρο της τέχνης που χρησιμοποίησαν
ή χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως ήταν ο Ξενάκης, ο Καίητζ, ο Βαϊόλα, ο Νάουμαν κ.ά.
θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την εμβέλεια της θεώρησης των κοινωνικών και των
ανθρωπιστικών επιστημών όπως την περιγράψαμε πριν. Αφετέρου θα προσπαθήσουμε να
διερευνήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης της τέχνης σήμερα με τη χρήση νέων
τεχνολογιών, ειδικότερα με αναφορά το σχολείο, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη μεταπαγκοσμιοποίηση, Ζήτη, 2015
 Β. Φιοραβάντες, Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση, Παπαζήσης, 2005
 Β. Φιοραβάντες, Θεωρία Πολιτισμού ΙΙ, Αρμός, 2004.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Β. Φιοραβάντες, Νέα Ανθρωπολογία και Μοντέρνα Τέχνη, επ. επ. Β.Φ., Ζήτη, 2014
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη Νέα Ανθρωπολογία, Αρμός, 2012
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης, Επίκεντρο, 2011
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Κοινωνίας, Νησίδες, 2011
 Β. Φιοραβάντες, Κοινωνική Θεωρία και Αισθητική, Αρμός, 1999.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η οργάνωση του μαθήματος γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε οι φοιτητές/τριες μέσω της
ενεργής συμμετοχής τους, να εμπλακούν με την ιστορία της τέχνης και να την παρουσιάσουν
μέσω κάποιου ψηφιακού προγράμματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι εργασίες είναι
ατομικές. Κάθε φοιτητής/τρια ασχολείται με έναν καλλιτέχνη, οποιασδήποτε μορφής τέχνης,
και μελετάει τη ζωή του, τα έργα του και το ρεύμα στο οποίο ανήκει.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι φοιτητές/τριες βαθμολογούνται με βάση:
α. Την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα, η οποία περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις.
β. Την ατομική εργασία, η οποία θα παρουσιάζεται με χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα
στο μάθημα και θα παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0008 - Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Τέχνης και της
Κουλτούρας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπB
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Φιοραβάντες Σπυροβασίλης

Περιεχόμενο μαθήματος
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη του προβλήματος της συγκρότησης
μιας σύγχρονης και διαλεκτικής ανθρωπολογίας. Οι φοιτητές θα πρέπει να αναρωτηθούν
ποιος είναι ο ορισμός του ανθρώπου σήμερα και πως ορίζεται η κριτική θεωρία. Επίσης, με
μεθοδολογική παρατήρηση θα ερευνηθεί το ερώτημα του τι περιλαμβάνει η ανθρωπολογία
και θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της κοινωνίας, αναζήτηση του περιεχομένου της
τεχνολογίας, της κουλτούρας και της παιδείας και διερεύνηση του προβλήματος του
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κράτους. Στα πλαίσια του μαθήματος θα ερευνηθούν τα μεγάλα φιλοσοφικά προβλήματα:
α) αλλοτρίωση, β) πραγμοποίηση, γ) ιδεολογία, δ) λόγος – ορθολογισμός, ε) Αντίληψη για το
σοσιαλισμό, το περιεχόμενό του, στ) Επικοινωνία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να ανασυγκροτήσουν την προβληματική των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με την τεχνολογία, τις σχέσεις του ανθρώπου με
αυτή, της τέχνης, της κοινωνίας και της κουλτούρας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη μεταπαγκοσμιοποίηση, Ζήτη, 2015
 Β. Φιοραβάντες, Νέα Ανθρωπολογία και Μοντέρνα Τέχνη, επ. επ. Β.Φ., Ζήτη, 2014
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Κοινωνίας, Νησίδες, 2011.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη Νέα Ανθρωπολογία, Αρμός, 2012
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης, Επίκεντρο, 2011
 Β. Φιοραβάντες, Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση, Παπαζήσης, 2005
 Β. Φιοραβάντες, Θεωρία Πολιτισμού ΙΙ, Αρμός, 2004
 Β. Φιοραβάντες, Κοινωνική Θεωρία και Αισθητική, Αρμός, 1999.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η οργάνωση του μαθήματος γίνεται μέσω της ενεργής συμμετοχής τους, την εμπλοκή τους
με την ιστορία της τέχνης και την παρουσίαση μιας εργασίας μέσω κάποιου ψηφιακού
προγράμματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι εργασίες είναι ατομικές. Κάθε
φοιτητής/τρια ασχολείται με έναν καλλιτέχνη, οποιασδήποτε μορφής τέχνης, και μελετάει τη
ζωή του, τα έργα του και το ρεύμα στο οποίο ανήκει..

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι φοιτητές/τριες βαθμολογούνται με βάση:
α. Την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα, η οποία περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις.
β. Την ατομική εργασία, η οποία θα παρουσιάζεται με χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα
στο μάθημα και θα παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0065Ν - Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
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Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

Ε’ ή Ζ’
4
Φώκιαλη Πέρσα (ΤΕΠΑΕΣ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα αναλύεται η επιχειρηματικότητα ως εκπαιδευτικό αντικείμενο σε όλες της
βαθμίδες της εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις θεματικές ενότητες και τα
προγράμματα σπουδών για την επιχειρηματικότητα που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Τέλος,
εξετάζονται τα βασικά σημεία που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα επιχειρηματικότητας

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με το πεδίο της
επιχειρηματικότητας ως παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αναδεικνύοντας
το ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση.
Οι φοιτητές/τριες θα:
 Γνωρίσουν την επιχειρηματικότητα ως εκπαιδευτικό αντικείμενο σε όλες της
βαθμίδες της εκπαίδευσης,
 Δύνανται να κατονομάζουν θεματικές ενότητες και προγράμματα σπουδών για την
επιχειρηματικότητα που χρησιμοποιούνται διεθνώς.
 Είναι ικανοί/ες να σχεδιάζουν ένα προγράμμα σπουδών στο πεδίο της
επιχειρηματικότητας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία







Vasiliadis, A., Vitsilaki, C. and Efthimiou, H. (2008). Entrepreneurship and
entrepreneurial intentions in Higher education. Proceedings of International Forum
Entrepreneurship in Higher education: the evolutionary link, 22-23 May, Piraeus,
Greece.
Vesper, K. and Gartner, W. (1997). Measuring progress in entrepreneurship
education. Journal of Business Venturing, 12 (5), 403-421.
European Commission, (2002). Τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων: Η
διαδικασία Best στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
επιχειρηματικότητα. Enterprise Directorate General, Brussels.
Minniti, M., Arenius, P., and Langowitz, N. (2005). 2004 Global entrepreneurship
monitor special topic report: women and entrepreneurship. Babson Park, MA: Center
for Women’s Leadership at Babson College.
Robinson, P.B. and Sexton, E.A. (1994). The effect of education and experience on selfemployment success. Journal of Business Venturing, 9 (2), 141-157.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Το μάθημα χωρίζεται σε 12 ενότητες οι οποίες διδάσκονται σε διά ζώσης συναντήσεις κάθε
εβδομάδα διάρκειας 3 ωρών. Επιπλέον το μάθημα γίνεται μέσο της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι φοιτητές/τριες. Κατά τη διάρκεια
του μαθήματος εκπονούνται δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι
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φοιτητές/τριες. Τέλος, το μάθημα θα γίνεται χρήση ενεργητικών μορφών εκπαίδευσης, όπως
με τη χρήση της εισήγησης με ερωτήσεις, της συζήτησης και δημιουργία ομάδων εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται :
Α) με την εκπόνηση δύο εργασιών,
Β) με τη συνεκτίμηση της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών/τριών τόσο στις δια ζώσης,
όσο και στις ηλεκτρονικές συζητήσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΣ0024 - Θεατρική Παιδεία και Πρακτική στην Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπA
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Κλαδάκη Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Η θεατρική παιδεία αποτελεί τη δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία το παιδί
έρχεται σε επαφή με την πολλαπλότητα της θεατρικής δράσης. Στόχος της είναι να συμβάλλει
στην ισόρροπη ανάπτυξη του διανοητικού, ψυχικού και αισθητικού δυναμικού των παιδιών.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της θεωρητικής και κυρίως της πρακτικής επαφής με την τέχνη του
θεάτρου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παρακολουθούν ως θεατές, να
συμμετάσχουν ως συντελεστές, να αυτενεργούν ως δημιουργοί και να βιώνουν ως ηθοποιοί,
το θεατρικό δρώμενο. Για το λόγο αυτό, το μάθημα επικεντρώνεται τόσο στη θεωρητική
κατάρτιση όσο και στην πρακτική εφαρμογή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση και
ειδικότερα στη λειτουργία του θεατρικού παιχνιδιού ως μέσου για τη διδασκαλία άλλων
γνωστικών αντικειμένων της σχολικής ύλης, βάσει των αρχών της βιωματικής μάθησης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα



Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τις δυνατότητες
εφαρμογής πρακτικών του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια της
βιωματικής μάθησης.
Δίνεται έμφαση στη κατανόηση των δυνατοτήτων του θεατρικού παιχνιδιού ως
εργαλείου μάθησης γνωστικών αντικειμένων της σχολικής ύλης.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Κοντογιάννη Άλκηστις, (). Μαύρη αγελάδα άσπρη αγελάδα, Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική
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Α.Ε. –Εκδόσεις Τόπος.
Γραμματας, Θ. Τζαμαργιάς, Τ. (2011)
Διάδραση
Σημειώσεις διδάσκουσας

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο, Αθήνα:

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Γκόβας, Ν. (2001). Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο: ασκήσεις, παιχνίδια,
τεχνικές. Αθήνα: Μεταίχμιο
 Άλκηστις (1992). Κουκλο-θέατρο σκιών. Αθήνα: εκδ. ιδίας
 Άλκηστις (2000). Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση ή απαλλακτική εργασία ή γραπτές
εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΣ0028 - Θέατρο και Κοινωνικές Κατασκευές
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπA
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Κλαδάκη Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το δραματικό κείμενο αντανακλά τη κοινωνική πραγματικότητα, όπως σχηματοποιείται μέσα
από τα μάτια του συγγραφέα. Η θεματολογία, η ιδεολογία και η αισθητική των κειμένων
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κοινωνικά δεδομένα και αντικατοπτρίζουν την εικόνα της
πραγματικότητας μιας εκάστοτε εποχής. Συνεπώς ο συγγραφέας καθοδηγείται, ή υποκινείται
από την κοινωνική πραγματικότητα που του υπαγορεύει τη γραφή. Έχοντας μάλιστα ως
αφετηρία την αριστοτελική άποψη του θεάτρου ως μίμηση της πραγματικότητας και
φτάνοντας ως τις πιο σύγχρονες μελέτες για τη φύση του, το θέατρο μπορεί να θεωρηθεί
ως ένας χώρος, στον οποίο μια κοινωνία σκέφτεται δημόσια. Λαμβάνοντας υπόψη τη
λειτουργία αυτή του θεατρικού κειμένου και τη δυνατότητα του να περνά μηνύματα και
πρότυπα συμπεριφοράς μελετούμε θεατρικά κείμενα σε σχέση κυρίως με την εποχή που τα
γέννησε. Μεταξύ άλλων μελετώνται οι ακόλουθες παράμετροι :
 Θέατρο και Πολιτική
 Θέατρο και ταξικές διαφορές
 Θέατρο και διάκριση του ρόλου των φύλων
 Θεατρικά έργα για παιδιά και σύγχρονος κόσμος.
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στους στόχους του μαθήματος είναι:
 να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τους βασικούς σταθμούς της
διαδρομής του θεάτρου, λαμβάνοντας ως κεντρικό άξονα μελέτης τη σχέση θεάτρου
και κοινωνίας. Οι φοιτητες/τριες Η παρουσίαση
 να αντιληφθούν
μηχανισμούς επιρροής
του θεατή ή/και αναγνώστη των
θεατρικών κειμένων
 να εξοικειωθούν με την έννοια και τη συμβολή του θεάτρου ως μορφοπλαστικού
αγαθού παιδείας και πολιτισμού.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Θ. Γραμματάς, Θέατρο και Παιδεία, Αυτοέκδοση, Αθήνα 2009
 Θ. Γραμματάς, Νεοελληνικό θέατρο και κοινωνία, Τυπωθήτω,
 Σημειώσεις διδάσκουσας
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Γραμματάς, Θ. (2002). Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά Πρότυπα και
Πρωτοτυπία, τόμοι Α΄& Β΄. Αθήνα: Eξάντας.
 Kladaki, M., Fokiali, P. (2013). Gender issues in theatrical works for children in Greece:
Portraying the role of men and women in social, political and economic life. Atlantic
Review of
Feminist Studies, Vol.1 (no 4), 1-17.
 Κλαδάκη, Μ. (2010). H γυναίκα επιστήμονας και η γυναίκα με θέση εξουσίας στο
θέατρο για παιδιά. Διαδρομές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, τ.99,
σσ. 6-20.
 Κλαδάκη Μ. (2013). Αναπαραστάσεις των φύλων στο θέατρο για παιδιά και νέους.
Στο Δ. Αναγνωστοπούλου, Ι. Παπαδάτος, & Γ. Παπαντωνάκης (Επιμ.) Γυναικείες και
Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Αθήνα:
Παπαδοπουλος, 334-347.
 Κλαδάκη, Μ., (2014). Εργασία και Επαγγελματικές Φιλοδοξίες Αγοριών και Κοριτσιών
στο Θέατρο για Παιδιά και Νέους. Στο Μ. Τζεκάκη, και Μ. Κανατσούλη (επιμ.)
Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την
Παιδική Ηλικία. Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, σσ.755-777.
 Κλαδάκη, Μ., (2014). Από τις σελίδες του Παραμυθιού στη σκηνή του Θεάτρου: Ο
αληθινός κόσμος του Πινόκιο. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.), Πάμμουσος Παιδαγωγία: Η
παιδαγωγική του Θεάτρου. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Αθήνα: Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, Εργαστήριο Πειραματικής
Παιδαγωγικής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές» του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκδόσεις Ταξιδευτής, σσ. 65-72.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση, ή απαλλακτική εργασία, ή γραπτές
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εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΡΑ0018 - Οικογένεια με μαθησιακές δυσκολίες (έρευνα)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπA
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Τσαμπαρλή Αναστασία

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας στο πεδίο της οικογένειας
(στάδια ποιοτικής έρευνας, είδη ποιοτικής συνέντευξης, ανάλυσης κλπ). Στόχος του
μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ερευνητική διαδικασία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα



Την εισαγωγή στη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας.
Προετοιμασία που αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Ιωσηφίδης, Θ (2008).Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video).

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Παράδοση μιας μικρής έρευνας.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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ΕΣ0011 - Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής
Κληρονομιάς
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Καμπουροπούλου Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές με ποικίλους τρόπους διερεύνησης μέσω των
Νέων Τεχνολογίων στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικά να τους «οπλίσει
με βασικές δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες διαστάσεις της ψηφιακής
εποχής στην
εκπαίδευση. Διερευνάται ο τρόπος κατασκευής ενός προτεινόμενου
εκπαιδευτικού ψηφιακού Μουσείου από τους φοιτητές και από μαθητές και η χρήση του σαν
εκπαιδευτικό εργαλείο στα μαθήματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η διεξαγωγή συμπερασμάτων απευθύνεται στα παρακάτω θεματικά πεδία:
 Ο βαθμός ικανότητας και ευκολίας κατασκευής από δασκάλους και μαθητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Η ευκολία χρήσης και πλοήγησης στις αίθουσες εκθεμάτων από τους μαθητές.
 Η ελκυστικότητα του εικονικού περιβάλλοντος και ο βαθμός αποδοχής σαν
εκπαιδευτικό εργαλείο ή εποπτικό μέσο από μελλοντικούς δασκάλους
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Η συμβολή του στην προώθηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς μέσα από την
περιήγηση και την χρήση του για τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας σε πλήθος
μαθημάτων.
Ειδικότερα προσεγγίζεται η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και το επιστημονικό πεδίο του Υλικού
Πολιτισμού όπως επίσης και τα γενικά χαρακτηριστικά των εικονικών Μουσείων.
Παρουσιάζεται η θεωρία του οικοδομισμού και η εφαρμογή της σε Μουσειακό ψηφιακό
περιβάλλον, ο ρόλος των εικονικών Μουσείων στην Εκπαίδευση και η σχέση του Μουσείου
με το σχολείο. Επικεντρώνεται στα κριτήρια προβολής του προτεινόμενου μοντέλου
εικονικού εκπαιδευτικού Μουσείου.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. & Ευσταθίου, Ι. (2015). Ψηφιακές Εφαρμογές σε
Μουσειακά Περιβάλλοντα, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-33-0
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Εκπαίδευση Τέχνη και Δημιουργικότητα
σε σύγχρονα Μουσειακά Περιβάλλοντα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές
Εφαρμογές, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-53-8.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ., Ευσταθίου, Ι. & Στέφος, Ε. (2014). Εκπαιδευτικές
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εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αξιολόγηση εργασιών ως
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-18-7.
Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Σύνθετες ερευνητικές εφαρμογές και
αξιολόγηση στο μάθημα της καλλιτεχνικής αγωγής, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα,
ISBN: 978-618-5059-47-7.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες και ατομικά.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εργασία.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΡΣ0009 - Σύνθετες Ερευνητικές Εφαρμογές και Αξιολόγηση στο
μάθημα της Καλλιτεχνικής Αγωγής (Έρευνα)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Καμπουροπούλου Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
To μάθημα αυτό προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης, προσπαθεί να
εκφράσει τα οράματα της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και διαμορφώνεται σε
επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας με άξονα την τέχνη και εμπλέκεται στις διαδικασίες
μάθησης – διδακτικής με τις αρχές της δημιουργικότητας. με έμφαση:
 Στην ελεύθερη έκφραση ως τρόπο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και μέθεξης με το
ευρύτερο κοινωνικό – ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον.
 Στην ανακάλυψη της γνώσης με αυτενέργεια και με συνδυασμό των ερεθισμάτων
από διαπλεκόμενους τομείς π.χ. λογοτεχνία με εικαστικά κλπ, στην εφαρμογή
τεχνικών δημιουργικής σκέψης, που συνδυάζουν το παιχνίδι με τη διερεύνηση, την
επινόηση και τη μάθηση. Στην δραστηριοποίηση όλων των νοητικών διεργασιών
(μνήμη, κατανόηση, συγκλίνουσα – αποκλίνουσα σκέψη) και παράλληλα των
αισθητικών λειτουργιών (συγκίνηση, τέρψη, επιθυμία παραγωγής, υπέρβαση) και
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
 Στην παραγωγή καλλιτεχνικών – πολιτιστικών προϊόντων συνδυαστικής σκέψης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο μάθημα της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με τη συμβολή της τέχνης διατυπώνεται για την
έρευνα η εξής υπόθεση/πρόβλημα (problem solving): Εάν ομάδες (ενήλικες και παιδιά)
έρθουν σε επαφή με ποιοτικά πολιτιστικά ερεθίσματα, μέσα από κατάλληλες διαδικασίες
αναπτύσσουν δημιουργική σκέψη και μπορούν να παράγουν καλλιτεχνικά – πολιτιστικά
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προϊόντα με τη σφραγίδα του τοπικού πολιτιστικού στοιχείου;
Οι φοιτητές εφαρμόζουν διαθεματικά προγράμματα με καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε
ομάδες (ενήλικες και παιδιά) που απαιτούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων της ευελιξίας
την ευχέρεια σκέψης, την επεξεργασία και την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και προϊόντων
.
Οι προτάσεις για κάθε Καλλιτεχνική ερευνητική εργασία αξιολογούνται από τους φοιτητές
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια της δημιουργικής σκέψης.
Επίσης πριν και μετά την υλοποίηση των project διανέμεται στους φοιτητές ειδικά
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης της
μεταβολής των στάσεων τους απέναντι στο μάθημα των Καλλιτεχνικών.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Σύνθετες ερευνητικές εφαρμογές και
αξιολόγηση στο μάθημα της καλλιτεχνικής αγωγής, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα,
ISBN: 978-618-5059-47-7.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ., Ευσταθίου, Ι. & Στέφος, Ε. (2014). Εκπαιδευτικές
εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αξιολόγηση εργασιών ως
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-18-7.
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Εκπαίδευση Τέχνη και Δημιουργικότητα
σε σύγχρονα Μουσειακά Περιβάλλοντα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές
Εφαρμογές, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-53-8.
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. & Ευσταθίου, Ι. (2015). Ψηφιακές Εφαρμογές σε
Μουσειακά Περιβάλλοντα, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-33-0.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες και ατομικά.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εργασία.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΡΒ0029 - Θρησκεία και Κοινωνία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):

ΕπΒ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
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Διδάσκων:

Πολύκαρπος Καραμούζης

Περιεχόμενο μαθήματος
•
•
•
•

Διερεύνηση της σχέσης Θρησκείας και Κοινωνίας σε παραδοσιακές και
σύγχρονες κοινωνίες.
Μορφές Νεωτερικότητας και Εκκοσμίκευσης
Θρησκευτικό Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή
Αξιοποίηση των θρησκειών στην Εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
•
•
•
•

Κατανόηση των θρησκειών στο χώρο της Ευρώπης και της Ανατολής
Γνώση των βασικών όψεων των σχέσεων Κράτους Εκκλησίας
Αξιολόγηση του νέου ρόλου των θρησκειών στις πλουραλιστικές κοινωνίες
Εφαρμογή των αρχών της ανεκτικότητας και της θρησκευτικής αποδοχής

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πέτρου Ι. Θρησκεία και Κοινωνία, Μπαρμπουνάκης 2012.
 Πέτρου Ι. Κοινωνική Θεωρία και Σύγχρονος Πολιτισμός, Βάνιας 2013
 Καραμούζης, Π. Αθανασιάδης, Η. Θρησκεία, Εκπαίδευση, Μετανεωτερικότητα,
Κριτική, 2011.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
•
•

ΠΕΤΡΟΥ Σ. Ι., Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, εκδ.
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003. εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 22005.
Daniele Hervie - Léger,Jean - Paul Willaime, Κοινωνικές θεωρίες και Θρησκεία,
Εκδ. Κριτική, 2005.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

ΕΓ0029 - Πληροφορική και εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Φωκίδης Εμμανουήλ
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Περιεχόμενο μαθήματος
Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της Πληροφορικής κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών,
εμπλουτίζουν και διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, το φάσμα της
εφαρμογής τους περιλαμβάνει το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων. Είναι λοιπόν ένα
σημαντικό διδακτικό εργαλείο, στην αξιοποίηση του οποίου πρέπει να εμβαθύνουν οι
φοιτητές. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι, μέσω της ανάπτυξης απλών εφαρμογών, να
διερευνηθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτές να ενταχθούν στη διδακτική
διαδικασία. Το αντικείμενο δεν εξετάζεται αποκλειστικά μόνο από την πλευρά της ανάπτυξης
των εφαρμογών από ειδικούς στον τομέα ή/και τους εκπαιδευτικούς. Εξετάζεται και από την
πλευρά της ανάπτυξης των εφαρμογών από τους ίδιους τους μαθητές. Αυτό επιτυγχάνεται
με τη χρήση object oriented-point and click multimedia authoring tools, καταρρίπτοντας
παράλληλα την αντίληψη ότι η ανάπτυξή των εφαρμογών της Πληροφορικής απαιτεί
ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώσεις προγραμματισμού.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στο να έχουν οι φοιτητές αντίληψη και άποψη για τα παρακάτω
θέματα:
 Τις κατηγορίες και το ευρύ φάσμα εφαρμογής των αλληλεπιδραστικών εφαρμογών.
 Του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών
εφαρμογών πολυμέσων.
 Τη σημασία του τρόπου παρουσίασης μίας εφαρμογής και του περιβάλλοντος
διεπαφής της. Τη σημασία να σχεδιάζεται η πλοήγηση με τρόπο εύκολα αντιληπτό
από τα παιδιά.
 Τα βήματα που απαιτούνται από τη σύλληψη ως την υλοποίηση μίας εφαρμογής.
 Τα διαγράμματα ροής.
 Την υλοποίηση της ροής του προγράμματος με frames.
 Τις έννοιες που σχετίζονται με τα κινούμενα γραφικά. Τη μεθοδολογία εισαγωγής
κινούμενων γραφικών.
 Βασικές έννοιες προγραμματισμού όπως γεγονότα, τελεστές, βρόγχοι, μεταβλητές
και συνθήκες και τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται με αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό.
 Τη μεθοδολογία χρήσης, τροποποίησης και εισαγωγής αρχείων ήχου, μουσικής,
εικόνων και βίντεο.
 Τη μεθοδολογία εμφάνισης και μεταβολής μετρητών και μηνυμάτων στην οθόνη.

Προαπαιτούμενα
Βασικές γνώσεις Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Μικρόπουλος Τ., "Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο", εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα.
 Σημειώσεις μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Σεμιναριακά μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, εβδομαδιαίες εργασίες.
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Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Παράδοση εφαρμογής κατασκευασμένης με τα προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών
πολυμέσων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η εφαρμογή πρέπει να
έχει εκπαιδευτική χρήση. Συνεπώς, εκτός από την αξιολόγηση αυτής καθ' αυτής της
εφαρμογής, οι φοιτητές καλούνται να υποστηρίξουν προφορικά τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά (στόχοι, διδακτικό πλαίσιο, μεθοδολογία, κτλ) και
να αιτιολογήσουν τις επιλογές και τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν κατά την υλοποίησή
της.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΓ0032 - Αντιλήψεις μαθητών για έννοιες Φυσικών επιστημών
και Διδακτική τους αντιμετώπιση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Σκουμιός Μιχαήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού περιλαμβάνονται η μελέτη των βασικών εννοιών της
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, η εξέταση των αντιλήψεων των μαθητών για έννοιες
και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, η συσχέτιση των αντιλήψεων των μαθητών με τις
αντιλήψεις των επιστημόνων σε παλιότερες εποχές, η ανάλυση όψεων του
εποικοδομητισμού, της συνεργατικής μάθησης και της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών, η αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων για τη βελτίωση της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και την ανάπτυξη σύγχρονου διδακτικού υλικού,
καθώς επίσης και η ανάλυση στρατηγικών μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο μάθημα αυτό επιδιώκεται να είναι ικανός ο φοιτητής: (α) να γνωρίζει τις αντιλήψεις των
μαθητών για βασικές έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, (β) να διερευνά τις
αντιλήψεις των μαθητών για βασικές έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, (γ)
να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί διδακτικά μοντέλα και στρατηγικές για την αποτελεσματική
διδακτική επεξεργασία αυτών των αντιλήψεων των μαθητών και (δ) να αιτιολογεί την
αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας που προτείνει σε μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Driver R., Guesne E., Timberghien A. (Eds) (1993) Οι ιδέες των παιδιών στη Φυσική
Μετάφραση Κρητικός Θ., Σπηλιωτοπούλου-Παπαντωνίου Β.,Σταυρόπουλος Α.
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΤΡΟΧΑΛΙΑ .
 Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (1999). Οικοδομώντας τις
έννοιες των Φυσικών Επιστημών- Μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών
Επιμ. Π. Κόκκοτας, Μετ. Μ. Χατζή, Εκδόσεις: τυπωθήτω.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κουλαϊδής Β. (Επιμ.) (1995) Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου Gutenberg.
 Ραβάνης Κ. (2003) Εισαγωγή στη διδακτική των φυσικών επιστημών, Εκδόσεις
Νέων Τεχνολογιών.
 Osborne, R. and Freyberg, P. (1985). Learning in science: The implications of children's
science. London: Heinemann.
 Χαλκιά Κ. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα,
προβληματισμοί, προτάσεις. Επίτομο (495 σελ.), Εκδόσεις Πατάκη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορική εξέταση (50%) και γραπτή εργασία (50%).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΓ0037 - Αναπαραστασιακά Συστήματα- Χρήση Ψηφιακών
Τεχνολογιών και θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα..

ΕΓ0038 - Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικών κόσμων για τη
διδασκαλία μαθημάτων του δημοτικού σχολείου
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Φωκίδης Εμμανουήλ

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος "Τεχνολογικές και
διδακτικές καινοτομίες με τη χρήση της Πληροφορικής-Εικονική Πραγματικότητα".
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Εμβαθύνει και εξειδικεύει τις γνώσεις αναφορικά με την ανάπτυξη τρισδιάστατων
εφαρμογών κάνοντας χρήση των προηγμένων δυνατοτήτων των προγραμμάτων κατασκευής.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα, αυξημένης περιπλοκότητας, διδακτικά
σενάρια τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Χρησιμοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχουν τα προγράμματα
κατασκευής εικονικών κόσμων.
 Δομούν περίπλοκες εφαρμογές εικονικών κόσμων για την υλοποίηση διδακτικών
σεναρίων.

Προαπαιτούμενα
Βασικές γνώσεις Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Φωκίδης Ε., Τσολακίδης Κ., "Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και
πράξη", εκδόσεις Διάδραση
 Fokides E., Tsolakidis C., "A Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop Virtual
Reality", in Mukerji S., Tripathi P. (eds), "Cases on Technology Enhanced Learning
Through Collaborative Opportunities", Information Science Reference editions, PA,
USA
 Σημειώσεις μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Σεμιναριακά μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, εβδομαδιαίες εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Κατασκευή και παρουσίαση εφαρμογής εικονικού κόσμου με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Για την αξιολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη:
 Η σαφήνεια και η πληρότητα των στόχων και του σχεδιασμού.
 Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα εφαρμογής.
 Ο βαθμός πρωτοτυπίας και σύλληψης της εφαρμογής.
 Η τεχνική πληρότητα της εφαρμογής και η χρήση των δυνατοτήτων που το
πρόγραμμα ανάπτυξης προσφέρει.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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ΡΓ0003 - Χρήση Εργαλείων Πληροφορικής στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία (Έρευνα)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Τσολακίδης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο μαθήματος
Βάσεις δεδομένων. Ανάγκη για βάσεις δεδομένων. Χρήσεις στη ζωή και στην εκπαίδευση.
Access. Δομικά στοιχεία. Στοιχειώδεις έννοιες, Περιβάλλον της Access, Πίνακες, πεδία, τύποι
πεδίων, επιλογή πεδίων, κλειδί. Ιδιότητες πεδίων. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων.
Σύνδεση Πινάκων. Ερωτήματα, Φόρμες, Εκθέσεις.
Το περιεχόμενο του μαθήματος εμπλουτίζεται και επαυξάνεται αναφορικά με παραμέτρους
όπως: οι δυνατότητες των μηχανημάτων των εργαστηρίων, το διαθέσιμο λογισμικό και η
αναγκαία απαιτούμενη τεχνογνωσία των φοιτητών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα έχει στόχο:
 Να γνωρίσουν οι φοιτητές την χρησιμότητα των βάσεων δεδομένων.
 Να γνωρίζουν τα βασικά δομικά τμήματα των βάσεων
 Να έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν απλές εφαρμογές βάσεων δεδομένων
 Να έχουν πρακτικά παραδείγματα βάσεων δεδομένων σε στοιχειώδες επίπεδο, όπως
φοιτητολόγιο, βιβλιοθήκη, κλπ.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από σημειώσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες
του τμήματος και ανανεώνονται συχνά. Επίσης υπάρχουν ασκήσεις για τα
διδασκόμενα αντικείμενα και θέματα από προηγούμενες εξετάσεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα είναι εργαστηριακά όπου ταυτόχρονα γίνεται και πρακτική.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εξετάσεις στο εργαστήριο. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε φοιτήτρια/της σε ένα
υπολογιστή. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικά θέματα ιδίας βαρύτητας. Δίδονται φωτοτυπίες
με τα θέματα και αρχεία με υλικό. Οι φοιτητές εκτελούν τις απαιτούμενες ασκήσεις. Το
ποσοστό της κάθε άσκησης στη βαθμολογία είναι γνωστό εκ των προτέρων..

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
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Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0022 - Παιδαγωγικά ζητήματα της λαογραφίας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Κατσαδώρος Γεώργιος

Περιεχόμενο μαθήματος





Απόψεις για τη θέση του παιδιού στην κοινωνία, άλλοτε και σήμερα.
Το παιδί στη λαϊκή παράδοση.
Σχέση Λαογραφίας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ρόλος των δασκάλων.
Προγράμματα και προτάσεις διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση της (αυτονόητης) σχέσης ανάμεσα στη λαογραφική και την παιδαγωγική
επιστήμη και η γνωριμία με τις εκδηλώσεις και τα φαινόμενα που εξετάζει η πρώτη, λόγω,
κυρίως, του παραδοσιακού και συλλογικού χαρακτήρα τους, τα οποία προσφέρονται και για
παιδαγωγική αξιοποίηση, καθώς η ομάδα αποδέχεται και συντηρεί κάτι που και ωφέλιμο γι’
αυτήν είναι αλλά συνάμα και τερπνό.

Προαπαιτούμενα
Γνώση των βασικών εννοιών του λαϊκού πολιτισμού και της λαογραφικής επιστήμης, όπως
αποτυπώνονται σε πανεπιστημιακά εισαγωγικά μαθήματα Λαογραφίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Μ. Γ. Μερακλής, Για το Λαϊκό Παραμύθι: Διδακτικές προτάσεις για νηπιαγωγούς και
δασκάλους, εκδ. Μπαμπάλης, Αθήνα 2012
 Δ. Σ. Μπενέκος, Πολιτισμική παράδοση και εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω - Γ.
Δαρδανός, Αθήνα 2006.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Μ. Γ. Μερακλής, Παιδαγωγικά της Λαογραφίας, εκδ. Ιωλκός, Αθήνα 2001
 Ευάγγελος Αυδίκος, Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, εκδ.
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, παρουσιάσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας. Γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0023 - Η διάχυση του Αισώπειου Μύθου στην Ευρώπη
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Κατσαδώρος Γεώργιος

Περιεχόμενο μαθήματος









Η παρουσία των ζώων στις αφηγήσεις και τη ζωή του ανθρώπου.
Το είδος του μύθου ζώων. Ιστορική εξέλιξη και διαχρονική πορεία.
Η σχέση του μύθου ζώων με άλλα είδη της λαϊκής λογοτεχνίας.
Ο Αίσωπος και ο Βίος του. Η ρήξη με το καθιερωμένο πρότυπο φιλοσόφου.
Οι συμβολισμοί που απορρέουν μέσα από το μύθο ζώων αλλά και από το πρόσωπο
του ίδιου του Αισώπου.
Η παιδαγωγική διάσταση του είδους στο παρελθόν.
Μερικοί σημαντικοί σταθμοί στη διάδοση του μύθου ζώων στην Ευρώπη.
Η διδακτική αξιοποίηση στη σχολική πράξη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η γνωριμία και η εξοικείωση με το μύθο ζώων και τα θέματά του που προέρχονται από τα
διδάγματα της καθημερινής ζωής, αλλά και η αξιοποίηση της καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής
αξίας του, όπως φαίνεται από την παγκόσμια διάδοση και αποδοχή του από το ‒παιδικό,
κυρίως‒ κοινό.

Προαπαιτούμενα
Γνώση των βασικών εννοιών του λαϊκού πολιτισμού και της λαογραφικής επιστήμης, όπως
αποτυπώνονται σε πανεπιστημιακά εισαγωγικά μαθήματα Λαογραφίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γ. Π. Παράσογλου (επιμέλεια), Ανδρόνικος Νούκιος - Γεώργιος Αιτωλός. Αισώπου
μύθοι: Οι πρώτες νεοελληνικές μεταφράσεις, εκδ. Εστία, Αθήνα 1993
 Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος (επιμέλεια), Αισώπειοι Μύθοι, εκδ. Ζήτρος, Αθήνα 2005.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Christos A. Zafiropoulos, Ethics in Aesop’s fables: the “Augustana” collection, Leiden:
Boston: Köln: Brill 2001.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι


Διαλέξεις
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Παρουσιάσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
 Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας
 Γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0033 - Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη

Περιεχόμενο μαθήματος
Η εφαρμοσμένη γλωσσολογία είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ «θεωρίας» και «πράξης». Με
αφετηρία την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, το μάθημα συνδέει θεωρίες εκμάθησης της
δεύτερης γλώσσας με πρακτικές εφαρμογές και διδακτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, που έχει παραχθεί στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους
φοιτητές/τριες σε επαφή με το διδακτικό υλικό που έχει παραχθεί και να τους δώσει τη
δυνατότητα να το επεξεργαστούν και να σχεδιάσουν δικά τους μαθήματα με βάση το υλικό
αυτό. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε μεθόδους και προσεγγίσεις
διδασκαλίας/ εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται νέες
προοπτικές και νέοι ορίζοντες έρευνας. Εξετάζονται θέματα όπως: ο ορισμός της πρώτης/
μητρικής γλώσσας, δεύτερης γλώσσας, και ξένης γλώσσας, οι έννοιες της κατάκτησης και
εκμάθησης μιας γλώσσας, γλωσσικές δεξιότητες και γλωσσική ικανότητα και γνωστικές
θεωρίες. Γίνεται αναφορά σε θέματα που αφορά στο άτομο, όπως ηλικία, ταυτότητα,
ευφυΐα, ατομικές διαφορές, κλπ. Παρουσιάζονται βιβλία και λογισμικά που έχουν παραχθεί
στο πλαίσιο προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επίσης, το διδακτικό
υλικό που χρησιμοποιείται σε ελληνικά σχολεία και σε τάξεις ελληνικής γλώσσας στο
εξωτερικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι φοιτητές/τριες
καλούνται να σχεδιάσουν σενάρια διδασκαλίας και να εμπλουτίσουν το υλικό που ήδη
υπάρχει, βάσει συγκεκριμένων θεωριών διγλωσσίας και συγκεκριμένων παιδαγωγικών
προσεγγίσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να μυηθούν οι φοιτητές/τριες στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Ειδικότερη στόχοι:
 Να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες το γνωστικό αντικείμενο της
«διδασκαλίας/κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας» (Second Language Learning and
Acquisition).
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Να έρθουν σε επαφή με διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας σε μαθητές δημοτικού.
Να σχεδιάσουν δικά τους μαθήματα και να εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό που
ήδη υπάρχει για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μαθητές
δημοτικού.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Cummins, J. (2002). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την
Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg.
 Τσοκαλίδου Π. & ,Παπαρούση, Μ. (2001). Θέματα ταυτότητας στην ελληνική
διασπορά. Αθήνα: Μεταίχμιο..
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Διδακτικό υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη
διδασκαλία/εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μαθητές Α/βάθμιας
εκπαίδευσης:
 (α) Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών
 (β) Ελληνόγλωσσή Α/βάθμια και Β/βάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη
Διασπορά
 (γ) Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά
 (δ) Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Κανένα.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Το μάθημα αξιολογείται με: (α) την κατάθεση της εργασίας, η οποία περιλαμβάνει αρχείο
powerpoint (2.5 μονάδες) και γραπτή εργασία (2.5 μονάδες) και (β) την παρουσίαση της
εργασίας ή την προφορική εξέταση (5 μονάδες).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0036 – Γλωσσική Πολυμορφία και Μάθηση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Σκούρτου Ελένη
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Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επειδή δουλεύουμε με σενάρια, όπου εφαρμόζουμε
συγκεκριμένα ερμηνευτικά εργαλεία για να κατανοήσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Επίσης εφαρμόζουμε συγκεκριμένα εργαλεία για να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες
παρεμβάσεις. Δουλεύουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα γλωσσικής πολυμορφίας (π.χ.
αλλοδαποί μαθητές, μαθητές από πολιτισμικά μικτές οικογένειες, μαθητές Ρομά) στο
ελληνικό σχολείο και με τους τρόπους διαχείρισης αυτής της πολυμορφίας, ώστε να
υποστηρίζεται και να εμπλουτίζεται η μαθησιακή διαδικασία..

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν προσωπική συμμετοχή σε εστιασμένη παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση,
αξιολόγηση, συγκεκριμένων περιπτώσεων μελέτης.
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ποιες σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα στις προσωπικές
εμπειρίες, στην προηγούμενη γνώση, στα κοινωνικά στερεότυπα του/της
εκπαιδευτικού και στον τρόπο που ο/η εκπαιδευτικός διαχειρίζεται τη γλωσσική
πολυμορφία στο σχολείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας
 θα έχουν συνειδητοποιήσει τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στη μία και μοναδική
γλώσσα διδασκαλίας και στις όποιες γλώσσες που ενεργοποιούν οι μαθητές/τριες
που δεν έχουν την Ελληνική ως πρώτη γλώσσα για να μάθουν τα όσα τους διδάσκει
ο/η εκπαιδευτικός
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν θα έχουν αναπτύξει
την ικανότητα:
 να παρατηρούν,
 να διακρίνουν,
 να σχολιάζουν αυτό που παρατηρούν σε σχέση με τα θεωρητικά εργαλεία που έχουν
στη διάθεσή τους
 να διακρίνουν μεταξύ των επιστημονικά τεκμηριωμένων παραδοχών και των
κοινωνικών στερεοτύπων
 να διατυπώνουν προτάσεις για εναλλακτική διαχείριση της πολυγλωσσίας στη βάση
των θεωρητικών εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους.

Προαπαιτούμενα
Συνίσταται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει ένα
Διγλωσσία ή τη Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας.

μάθημα σε σχέση με τη

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ, Ρ. (2012): Χώρος για Δύο, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη
 ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ, Π. (2013): Χτίζοντας ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο στην
Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 ALOUFFI PENTINI, A. (2005): Διαπολιτισμικό Εργαστήριο, Αθήνα: Ατραπός
 ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ, Α. (2005): Πώς σε Λένε;, Αθήνα: Gutenberg
 ΓΚΟΒΑΡΗΣ, Χρ. (2013): Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο, Αθήνα:
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Gutenberg
MACEDO, D. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, Β. ΓΟΥΝΑΡΗ, Π. (2010): Η Ηγεμονία της Αγγλικής Γλώσσας,
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
ΣΚΟΥΡΤΟΥ, Ε. (2011): Διγλωσσία στο Σχολείο, Αθήνα: Gutenberg
ΣΦΥΡΟΕΡΑ, Μ. (2003): Το Λάθος ως Εργαλείο Μάθησης και Διδασκαλίας,
Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Πανεπιστήμιο Αθηνών, σειρά: Κλειδιά & Αντικλείδια,
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/keys.html

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι




Μελέτες περίπτωσης: παρουσίαση, περιγραφή, κριτικός σχολιασμός σε σχέση με τη
θεωρία, προτάσεις
Σενάρια
Δραστηριότητες (μικρά projects).

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Πρωτόκολλα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Δια ζώσης με δραστηριότητες, συμβουλευτική σε μικρές ομάδες ή ατομικά για υποστήριξη
της ανάγνωσης, ανάλυσης των περιπτώσεων/σεναρίων σε σχέση με τη θεωρία.

ΕΔ0042 - Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ος -20ός αιώνας: Ποίηση
και Πεζογραφία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Χριστοδουλίδου Λουίζα

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία περιδιάβαση στη νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία του τέλους
του 19ου και του συνόλου του 20ού αιώνα, μέσα από τους κυριότερους ιστορικούς
σταθμούς, και αποσκοπεί σε μια γνωριμία με το έργο σημαντικών ποιητών και πεζογράφων.
Θα γίνει σχολιασμός αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών κειμένων, με παράλληλη εξέταση
των καλλιτεχνικών ρευμάτων στα οποία ανήκουν τα έργα. Το μάθημα διαρθρώνεται σε ένα
θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Σε ό, τι αφορά την προσέγγιση του λογοτεχνικού
κειμένου, θα δοθεί έμφαση στην «εσωτερική» ανάλυση, σε ζητήματα μορφής, στα θεματικά
μοτίβα, την τεχνοτροπία, τα υφολογικά χαρακτηριστικά, στη λειτουργία των αφηγηματικών
δομών, στον τόπο και τον χρόνο καθώς και στην ένταξή του στο ιστορικό πλαίσιο.
Διερευνώνται οι συνομιλίες και οι εκλεκτικές συγγένειες με άλλους λογοτέχνες.
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώσεις: Στόχος αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μία
συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική και πεζογραφική παραγωγή του τέλους του 19ου και
του συνόλου του 20ού αιώνα, όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές, πολιτισμικές
συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι ποιητές και πεζογράφοι, σε συνάρτηση με τη
λογοτεχνική θεωρία, τις λογοτεχνικές σχολές, τα ρεύματα και τα κινήματα.
Β. Δεξιότητες: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε
θέση να διαμορφώνουν τις δικές τους στάσεις και αντιλήψεις για τη λογοτεχνική παραγωγή
αυτής της περιόδου και να έχουν καταστεί ικανοί να προσεγγίζουν ερμηνευτικά και κριτικά
ένα λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας τα εργαλεία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γεωργιάδου, Α. (2005). Η ποιητική περιπέτεια. Μια περιδιάβαση στη νεοελληνική
ποίηση μέσα από τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς και τα λογοτεχνικά
ρεύματα, Αθήνα: Μεταίχμιο
 Παπαντωνάκης, Γ. (2009). Θεωρίες Λογοτεχνίας και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
κειμένων για παιδιά και νέους. Αθήνα: Πατάκης
 Παπαρούση, Μ. (2004). Σε αναζήτηση της σημασίας. Αφηγηματολογικές
προσεγγίσεις σε πεζογραφικά κείμενα του 19ου και του 20ού αι., Αθήνα: Μεταίχμιο
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Δασκαλόπουλος, Δ. (επιμ.) (1996). Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη. Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
 Ηλιοπούλου, Ι. (2014). Αναζητώντας τη Δέκατη τέταρτη ομορφιά. Αθήνα: Ύψιλον
 Μόντης, Κ. (2014). Γράμματα στη Μητέρα. Εικαστική ερμηνεία Αντρέας Λαδόμματος.
Εισαγωγή: Π. Βουτουρής, Λευκωσία: Εκδ. Ιδρύματος Κώστα Μόντη
 Παπαλεοντίου, Λ. (επιμ.) (2007). Νίκος Νικολαϊδης ο Κύπριος (1884-1956). Αθήνα:
Βιβλιόραμα
 Πιερής, Μ. (επιμ.) (1994). Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
 Πυλαρινός, Θ. (2007). Μεθιστορία. Μύθος και Ιστορία στην ποίηση του Κυρ.
Χαραλαμπίδη. Αθήνα: Ηρόδοτος
 Saunier, G. (M.). (2001). Εωσφόρος και Άβυσσος. Ο προσωπικός μύθος του
Παπαδιαμάντη. Αθήνα: Άγρα
 Χριστοδουλίδου, Λ. «Η περιγραφή, ως αφηγηματική τεχνική, στη Νινέτ της Ζωρζ
Σαρή», Κείμενα, τχ. 2, (ηλεκτρονικό περιοδικό: keimena.ece.uth.gr)
 Χριστοδουλίδου, Λ. (2006). «Λειτουργία των αφηγηματικών δομών στη Νινέτ της
Ζωρζ Σαρή», Πρόσωπα και προσωπεία του αφηγητή στην ελληνική παιδική και
νεανική λογοτεχνία της τελευταίας τριακονταετίας, (επιμ. Γ. Παπαντωνάκης), Αθήνα:
Πατάκης, 305-328
 Χριστοδουλίδου, Λ. «Αναπαραστάσεις του αλεξανδρινού τόπου στον Μάγκα της
Πηνελόπης Δέλτα», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού στην
Αίγυπτο: Ο ελληνισμός στα τέλη του 19ου αιώνα. Ιστορικότητα, βιογραφία,
μυθοπλασία και γλώσσα στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα (Κάιρο - Αλεξάνδρεια, 7-9
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Απριλίου 2009) (επιμ. Μ. Φραγκή), Κάιρο, Αλεξάνδρεια: Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
Καΐρου (Ε.Π.Κ.Κ.), 178-186.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται είτε με απαλλακτική εργασία είτε με προφορική
εξέταση, είτε με συνδυασμό των δύο.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0046Ν - Παιδικό βιβλίο: Θεωρία & Ιστορία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Παπαδάτος Ιωάννης (ΤΕΠΑΕΣ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Θεωρίες για την ανάγνωση, Το παιδί ως αναγνώστης και κριτικός. Αφηγηματικά στοιχεία.
Ποίηση. Παραμύθι – Μύθος – Μικρή ιστορία. Εικονογραφημένο βιβλίο και Εικονοβιβλίο.
Βιβλίο γνώσεων. Διήγημα. Μυθιστόρημα. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας για παιδιά.
Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά (διακειμενικότητα,
μεταμυθοπλασία κ.ά.).

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτήτριες / φοιτητές στο τέλος των μαθημάτων πρέπει να γνωρίζουν:
 βασικά στοιχεία σύγχρονων θεωριών για την ανάγνωση και τη λογοτεχνία,
 τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις των λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά,
 την ιστορία του βιβλίου για παιδιά (λογοτεχνικού και γνώσεων) κατά είδος, θεματικό
περιεχόμενο και συγγραφέα.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Αναγνωστοπούλου, Δ. Λογοτεχνική πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Αθήνα, Πατάκης, 2002.
 Γιαννικοπούλου, Α. Στη χώρα των χρωμάτων. Το σύγχρονο εικονογραφημένο
βιβλίο. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2008.

141

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16








Κανατσούλη, Μ. Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας.
Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 20072.
Καρακίτσιος, Α. Θέματα παιδικής λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη, Ζυγός, 2008.
Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. Το θαυμαστό ταξίδι. Αθήνα, Πατάκης, 200613. Αθήνα,
Καστανιώτης, 1993, τόμ. Α΄.
Παπαδάτος, Σ. Γ. Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία. Θεωρητικές αναφορές και
προσεγγίσεις-Δραστηριότητες. Αθήνα, Πατάκης, 2009.
Παπαντωνάκης, Γ. – Αθανασιάδης, Η. Καπλάνογλου, Μ. – Πολίτης, Δ. Οι ιδέες των
παιδιών για την παιδική λογοτεχνία. Αθήνα, Τόπος, 2010.
Σακελλαρίου, Χ. Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας ελληνικής και παγκόσμιας με
στοιχεία θεωρίας. Αθήνα, Νόηση, 2008.

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Hunt, P. An Introduction to Children’s Literature. Oxford, Oxford University Press,
1994.
 Nodelman, P. & Reimer, M. The Pleasures of Children’s Literature. Boston/New
York/London, Allyn and Bacon, 20033.
 Nikolajeva, M. Aesthetics Approaches to Children’s Literature: An Ιintroduction.
Lanham,Maryland/Torondo/Oxford, The Scarecrow Press, Inc., 2005.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Μελέτη αντιπροσωπευτικών κειμένων στην αίθουσα διδασκαλίας, Συζήτηση,
Προφορική παρουσίαση ατομικών εργασιών, Χρήση εποπτικού υλικού.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων καθώς και ατομικών προαιρετικών εργασιών.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0049 - Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα..

ΕΔ0050 - Ανάλυση Λόγου*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα..

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΜΥ0002 – Ψυχοκινητική Αγωγή παιδιών με κινητικές
ιδιαιτερότητες/εφαρμογές
Τύπος μαθήματος:

ΜΥ
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Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
Ζαρώτης Γιώργος

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα θα παρουσιασθεί η αξία της δημιουργικότητας και η δυνατότητα ανάπτυξης και
έκφρασής της μέσω της Φυσικής Αγωγής. Θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε τη
δημιουργικότητα, να επισημάνουμε τη σημαντικότητά της και να εξηγήσουμε την
αναγκαιότητα καλλιέργειάς της στα παιδιά καθώς επίσης και τη δυνατότητα βελτίωσης της
μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Παρουσιάζεται και επεξηγείτε ένα πλαίσιο για την
κινητική αγωγή, προσανατολισμένο στο παιδί, τις ανάγκες και τις συνθήκες της ζωής του. Στο
πλαίσιο αυτό, η κίνηση λειτουργεί αφενός μεν ως μέσο για τη βίωση του κόσμου και της
πραγματικότητας, αφετέρου δε ως άμεση έκφραση της παιδικής χαράς για τη ζωή. Με βάση
αυτές τις πρωταρχικές ανθρωπολογικές αντιλήψεις, επεξεργαζόμαστε τις βάσεις που θέτει η
παιδαγωγική και η αναπτυξιακή ψυχολογία για τη δημιουργία μιας κινητικής αγωγής
κατάλληλης για παιδιά και παρουσιάζουμε τη σημασία των σωματικών και κινητικών
βιωμάτων, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
α) Το Δημοτικό Σχολείο πρέπει να αντισταθμίσει την έλλειψη κίνησης που επιβάλλει ο
σύγχρονος τρόπος ζωής και να δημιουργήσει για τα παιδιά ένα ζωτικό χώρο, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. β) Η μάθηση και η εμπειρία μέσω της δημιουργικής
κίνησης και της αντίληψης να μετατραπεί σε μια γενική παιδαγωγική αρχή που θα διέπει το
πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων. γ) Μια διαφοροποιημένη εκπαίδευση των
παιδαγωγών, έτσι ώστε να αποκτήσουν την κατάρτιση που θα τους επιτρέψει να
αναγνωρίσουν τη σημασία της κίνησης στην σχολική αγωγή και να δημιουργήσουν ανάλογες
συνθήκες στην καθημερινότητα του Δημοτικού Σχολείου. δ) Προϋποθέσεις για δόμηση μιας
θετικής προσωπικότητας. ε) Προαγωγή της αυτενέργειας και της αυτόνομης δράσης του
παιδιού και η διεύρυνση του ρεπερτορίου των ικανοτήτων του για δράση και επικοινωνία,
μέσα από ομαδικές εμπειρίες.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Zimmer Renate (επιμέλεια) (2007). Εγχειρίδιο κινητικής αγωγής. Από τη θεωρία στην
πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Αθλότυπο. Επιστημονική Επιμέλεια: Καμπάς Αντώνης.
 Zimmer Renate (επιμέλεια) (2007). Εγχειρίδιο Ψυχοκινητικής. Θεωρία και Πράξη της
Ψυχοκινητικής Παρέμβασης. Αθήνα: Εκδόσεις Αθλότυπο. Επιστημονική Επιμέλεια:
Καμπάς Αντώνης.
 Μπουρνέλλη Νίτσα (2006). Κινητική Δημιουργικότητα. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
της Κινητικής Δημιουργικότητας για παιδιά. Αθήνα: Εκδόσεις Innovation A: E.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Μικτή μέθοδο διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική & μαθητοκεντρική).
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Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Με σύνθετη αξιολόγηση, παρουσίαση θέματος της φοιτήτριας ή του φοιτητή στο μάθημα
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

EA00032 - Μοντέλα αλληλεπίδρασης – οικογένεια και σχολείο
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Τσαμπαρλή Αναστασία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται τη σχέση της οικογένειας και του σχολείου μέσα από
διαφορετικές εκδοχές του συστημικού παραδείγματος.
Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει:
α. το σφαιρικό μοντέλο, το οικοσυστημικό, το οργανισμικό κλπ.
β. γονική εμπλοκή το ελληνικό σχολείο και η σχέση του με την οικογένεια κλπ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η σωστή διαχείριση της σχέσης του δασκάλου με τις
οικογένειες των μαθητών.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
-

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
-

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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ΕΑ0051 – Οικογένεια και «Ένα Σχολείο για Όλους»
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Περιεχόμενο μαθήματος
Η ειδική αγωγή συνιστά ένα σημαντικό τομέα της σύγχρονης παιδαγωγικής με πολυδιάστατο
πεδίο θεωρητικών και ερευνητικών προβληματισμών, αλλά και πρακτικών εφαρμογών.
Στόχος της παράδοσης είναι η εξέταση της συνθήκης της ειδικής ανάγκης μέσα σε δύο
σημαντικά εμπλεκόμενα συστήματα: την οικογένεια και το σχολείο.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε θέματα ειδικής αγωγής και οικογένειας. Ειδικότερα,
θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τα ακόλουθα:
 Ειδική αγωγή, οικογένεια, σχολείο: εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 Θεωρητικά μοντέλα της οικογένειας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 Η οικογένεια ως σύστημα: γονικότητα, σχέσεις αδελφών, παιδί με ειδικές ανάγκες,
τύπος ζεύγους, ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
 Αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας: θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές
 Νομοθετική υποστήριξη των οικογενειών στην εκπαίδευση
 Εμπόδια και προτάσεις για λειτουργική συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας αναρτημένες στο Moodle.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κουρκούτας, Η., & Caldin, R. (2012). Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και
σχολική ένταξη. Αθήνα: Πεδίο.
 Τσιμπιδάκη, Α. (2013). Παιδί με ειδικές ανάγκες, οικογένεια και σχολείο: Μία σχέση
σε αλληλεπίδραση. Αθήνα: Παπαζήσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι που ακολουθούνται είναι οι εξής:
 Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video)
 Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες: βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων,
αντιπαράθεση απόψεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης



Γραπτές εξετάσεις: με θέματα πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, κριτικής
σκέψης και ανάπτυξης.
Προαιρετικές προσθετικές εργασίες (οι οποίες βαθμολογούνται 0 έως 3 μονάδες).
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0053 – Εισαγωγή στη Ψυχολογία
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Λυπουρλή Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Tο μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο της ψυχολογίας ως επιστήμης της
ανθρώπινης συμπεριφοράς και παρουσιάζει τις βασικές ερευνητικές μεθόδους της.
Παρουσιάζονται οι τομείς της ψυχολογίας, καθώς και οι βασικές προσεγγίσεις στην
ψυχολογία (βιολογική, συμπεριφορική, γνωστική). Επίσης, παρουσιάζονται οι διαδικασίες
της ανάπτυξης των παιδιών, των βασικών γνωστικών λειτουργιών, της μαθησιακής
διαδικασίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και των βασικών κοινωνικο-ψυχολογικών
διαδικασιών. Αυτές οι περιοχές της ψυχολογίας θα παρουσιαστούν τόσο από μια θεωρητική
όσο και από μια εφαρμοσμένη προσέγγιση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν τις βασικές
σχολές σκέψης στην επιστήμη της ψυχολογίας. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας. Θα μπορούν να εφαρμόσουν την ψυχολογική
γνώση σε προβλήματα της σχολικής αίθουσας και της καθημερινής ζωής γενικότερα. Τέλος,
θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο παραδοχές για την ανθρώπινη
συμπεριφορά στη βάση της ψυχολογικής γνώσης και της επιστημονικής μεθόδου.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D.M. (2012). Ψυχολογία (Επιμ. Σ.
Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.
 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen–Hoeksema, S. (2003).
Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard (Τόμ. Α ́, Β’. Επιμ. Βορριά, Ντάβου, &
Παπαληγούρα). Αθήνα: Παπαζήσης.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Βοσνιάδου, Σ. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.
 Ηayes, N. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία (Τομ. Α’, Β’. Επιμ. Α. ΚωσταρίδουΕυκλείδη). Αθήνα: Πεδίο .
 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις,
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συζητήσεις, παρουσιάσεις εργασιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα
βασιστεί στην τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της ύλης. Προαιρετική προσθετική
εργασία (2 βαθμοί, εφόσον επιτευχθεί η βάση – 5 – στις τελικές γραπτές εξετάσεις).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα βασιστεί στην τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της
ύλης. Προαιρετική προσθετική εργασία (2 βαθμοί, εφόσον επιτευχθεί η βάση – 5 – στις
τελικές γραπτές εξετάσεις).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0064 - Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση σε
Περιβάλλον LMS
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Σοφός Αλιβίζος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση συστημάτων τηλεκπαίδευσης και
παρουσιάζει γνωστά συστήματα τηλεκπαίδευσης καθώς και τα υφιστάμενα καθιερωμένα ή
ad-hoc πρότυπα παραγωγής μαθημάτων για τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Εξετάζονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, καθώς και οι μορφές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την
πραγματοποίησή της. Περιλαμβάνονται, η ανάλυση, η σχεδίαση, η παραγωγή μαθημάτων
για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των πολυμεσικών στοιχείων τους,
λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα παραγωγής μαθημάτων. Εξετάζονται η χρήση
και η αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως
διδασκαλία και επιμόρφωση - κατάρτιση. Μελετώνται μέθοδοι εκπαίδευσης και τρόποι
βέλτιστης μεταφοράς γνώσεων. Εξετάζονται, επίσης, τα διαθέσιμα εργαλεία για
αυτοματοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων


Να

περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εξ αποστάσεως
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εκπαίδευσης και της ανοικτής εκπαίδευσης
Να αναγνωρίζουν τις διδακτικές λειτουργίες
εκπαιδευτικού υλικού και
χαρακτηριστικά του, καθώς και τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού υλικού.
Να διερευνούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle μέσω του
σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος για παροχή εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης
Να προβούν σε εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθησιακού περιεχομένου
Να αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου

σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού φοιτητές












θα εξασκηθούν στα εξής:

λογισμικό παρουσίασης (Powerpoint)
λογισμικό επεξεργασίας εικόνας
λογισμικό επεξεργασίας ταινίας
λογισμικό επεξεργασίας ήχου
δημιουργία και επεξεργασία κοινών αρχείων drobox
δημιουργία και επεξεργασία Blog
δημιουργία και επεξεργασία ιστοσελίδας
δημιουργία και επεξεργασία βιντεομαθήματος
Χρήση πλατφόρμας ασύχρονης τηλεκπαίδευσης
Διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων με χρήση
τηλεκπαίδευσης
Εξάσκηση σε ποικίλες υπηρεσίες του Moodle LMS

πλατφόρμας

ασύχρονης

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Σημειώσεις του διδάσκοντος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική
μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές
μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει ατομικά ή σε μικρή ομάδα ένα
ηλεκτρονικό μάθημα σε συναφείς περιοχές με την Παιδαγωγική των Μέσων. Η αξιολόγηση
θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων για την παραγωγή υλικού. Προϋπόθεση για την
απόδοση των διδακτικών μονάδων είναι η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ή εργασιών
που ανέλαβε κάθε φοιτητής.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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ΕΑ0067 – Η Ανάπτυξη της Γλώσσας στα Παιδιά
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Λυπουρλή Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της γλώσσας μελετάται η
διαδικασία της παραγωγής και κατανόησης του λόγου, καθώς και η διαδικασία απόκτησης
της γλώσσας από τα παιδιά. Παρουσιάζονται τα ερμηνευτικά μοντέλα (γνωστικό, βιολογικό,
συμπεριφορικό) της ανάπτυξης της γλώσσας σε σχέση με τις θεωρίες ερμηνείας της
γλωσσικής επεξεργασίας. Αναλύεται η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ως προς το
φωνολογικό, γραμματικό (συντακτικό – μορφολογικό), σημασιολογικό και πραγματολογικό
επίπεδο του γλωσσικού συστήματος. Τέλος, συζητώνται οι απαραίτητοι παράγοντες για την
κατανόηση και παραγωγή της γλώσσας από τα παιδιά σε συσχετισμό πάντα με την
αντιληπτική και παραγωγική επεξεργασία της γλώσσας από τους ενήλικες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν τις
διαδικασίες ανάπτυξης της γλώσσας στα παιδιά και θα κατανοούν την παραγωγή και την
κατανόηση του λόγου από τα παιδιά. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις αναπτυξιακά κατάλληλες
έννοιες και πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας. Τέλος, θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις
διαφορές στην ανάπτυξη των παιδιών.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Cole, M. & Cole, S.R. (2003). H ανάπτυξη των παιδιών (Τομ. Β’). Αθήνα: Τυπωθήτω.
 Παπαηλιού, Χ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κατή, Δ. (2000). Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Αθήνα: Οδυσσέας.
 Μότσιου, Ε. (2014). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: University
Studio Press.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις εργασιών.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα βασιστεί στην τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της
ύλης. Προαιρετική προσθετική εργασία (2 βαθμοί, εφόσον επιτευχθεί η βάση – 5 – στις
τελικές γραπτές εξετάσεις).
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕA0068 - Παιδαγωγική Αξιοποίηση Κινηματογράφου, Ρεπορτάζ,
Ντοκιμαντέρ & Διαδικτύου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Γραμματισμός στα Μέσα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Σοφός Αλιβίζος

Περιεχόμενο μαθήματος
Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους
οποίους ο ρόλος των Mέσων αποκτά παιδαγωγική αξία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, την
αγωγή, την μάθηση καθώς επίσης και για την εκπαίδευση ενηλίκων (επιμόρφωση,
μετεκπαίδευση). Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής
και της Παιδαγωγικής των Μέσων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές
ενότητες:
Γενικά Θέματα
 Παιδαγωγική των Μέσων, ιστορική εξέλιξη και θεωρητικά μοντέλα και πεδία
αντικειμένου
 Θεωρητικές προσεγγίσεις του γραμματισμού στα Μέσα (Media Literacy)
 Ένταξη Φορητών Υπολογιστών στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική
διαδικασία, διαχείριση σχολικών μονάδων και ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας
Ειδικά Θέματα
 Μέθοδος ανάλυσης κινηματογραφικών ταινιών
 Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας στη διδασκαλία
 Δημιουργία ρεπορτάζ
 Τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
 Δομημένη ιστοεξερεύνηση
 Κριτήρια αξιολόγησης apps στην εκπαιδευτική διαδικασία
 Αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης σχολικών ιστοτόπων
 Ασφαλές διαδίκτυο, νομοθετικά και ηθικά ζητήματα

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση
σε επίπεδο γνώσεων:
 να οριοθετούν την Παιδαγωγική των Μέσων και να περιγράφουν τους επιμέρους
επιστημονικούς κλάδους,
 να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους στόχους της Αγωγής στα Μέσα (Media
Education)
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να γνωρίζουν τρόπους αξιοποίησης μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία:
κινηματογραφικής ταινίας
Ραδιοφωνικού ρεπορτάζ
Τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ
Διαδικτυακής διερεύνησης
να αναγνωρίζουν τεκμηριωμένα επιβλαβή και παράνομα μιντιακά περιεχόμενα
σε επίπεδο ικανοτήτων:
να σχεδιάζουν τη δημιουργία μιντιακών παραγωγών
σε επίπεδο δεξιοτήτων:
να δημιουργούν πειραματικά μιντιακά προϊόντα για τη διδασκαλία στη βάση
θεωρητικών προσεγγίσεων

Προαπαιτούμενα
Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σοφός, Α, Βρατσαλης, Κ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των νέων Μέσων στην
εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: ΙΩΝ.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σοφός, Α, Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Αθήνα:
Γρηγόρης.
 Σοφός, Α. (2009) (Επιμ.). Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση
μιντιακής ικανότητας και για ένα ασφαλές διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρης
 Kron, F. Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο διδακτικών
και μαθησιακών διαδικασιών, Αθήνα: Gutenberg
 Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 Επιμέρους άρθρα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η επεξεργασία των θεματικών πεδίων οργανώνεται ως σεμιναριακό μάθημα με υβριδική
μάθηση (blendend learning) και εν μέρει εργαστηριακή εφαρμογή και άσκηση. Βασικές
μέθοδοι εργασίας είναι: εισήγηση, παρουσίαση εργασιών, ομαδικές δραστηριότητες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εκπόνηση εργασίας. Προϋπόθεση για την απόδοση των διδακτικών μονάδων είναι:
 Συμμετοχή των φοιτητών στις εβδομαδιαίες συνεδρίες
 Ολοκλήρωση της παραδοτέας γραπτής εργασίας σε ένα θέμα που απαρτίζεται από
τρία μέρη:
o Κείμενο γραπτής εργασίας (σε Word, περίπου 12 σελίδων)
o Παρουσίαση PowerPoint (Οι διαφάνειες θα περιέχουν εικόνες, σύμβολα ή
λέξεις κλειδιά, ενώ το περιεχόμενο της παρουσίασης θα τοποθετείται ως
κείμενος τις σημειώσεις της ηλεκτρονικής παρουσίασης)
o Εκπόνηση δραστηριοτήτων (ασκήσεις) διαφορετικών μορφών (4-6), π.χ.
σύντομης ανάπτυξης, κενών, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού
λάθους, επί του κειμένου που μελετήθηκε
 Παρουσίαση του θέματος στην μάθημα (διάρκεια περίπου 15 λεπτών) PowerPoint
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Το παραδοτέο έργο γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο του διδάσκοντος.

ΕΑ0069 - Παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές έρευνας
εκπαιδευτικών πεδίων
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκοντες/ουσες:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Σοφός Αλιβίζος, Λυπουρλή Ελένη, Δάρρα Μαρία,
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Κλαδάκη Μαρία, Κώστας Απόστολος

Περιεχόμενο μαθήματος
Πρόκειται για επιλεγόμενο μάθημα που προσφέρεται από κοινού από διδάσκοντες που
διδάσκουν και ερευνούν στο ευρύτερο πεδίο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής επιστήμης.
Το προσφερόμενο μάθημα αντικαθιστά επιμέρους προσφερόμενες έρευνες και καλύπτει
συγκεκριμένες ερευνητικές ανάγκες της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής (πρακτικές ασκήσεις
στη Σχολική Παιδαγωγική, Διδακτική αξιοποίηση νέων Μέσων, Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική
του Θεάτρου). Στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων των φοιτητών στις παιδαγωγικές
μεθόδους διερεύνησης εκπαιδευτικών πεδίων. Η εστιασμένη γνώση μεθόδων και τεχνικών
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη
προετοιμασία της διδασκαλίας των φοιτητών στη φάση των πρακτικών ασκήσεων και
επιπλέον ενθαρρύνει τους φοιτητές προκειμένου αυτοί να δράσουν ως ερευνητέςεκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθούν ερευνητικά εργαλεία και ο τρόπος
ανάλυσης των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Ακολούθως παραθέτοντας ενδεικτικά
θεματικά πεδία:
 Εισαγωγή στη δόμηση μιας ερευνητικής εργασίας
 Βασικές έννοιες της ερευνητικής διαδικασίας
 Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις διερεύνησης και ανάλυσης παιδαγωγικού
πεδίου για την πρακτική άσκηση
Ενδεικτικά εργαλεία άντλησης πληροφοριών:
 Παιδαγωγικό ημερολόγιο
 Ανάλυση περιεχομένου
 Κοινωνιόγραμμα
 Μορφές συνέντευξης
 Μορφές παρατήρησης
 Δημιουργία ερωτηματολογίου
 Λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων με καρτέλες ταξινόμησης
 Καταγραφή του σχολικού προφίλ της εκπαιδευτικής μονάδας
 Καταγραφή της σχολής πραγματικότητας με φωτοϊστορίες, βινιέτες και αναλύσεις
αντίρροπων δυνάμεων και ευκαιριών
 Συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων
 Υπολογιστική επεξεργασία δεδομένων
 Σύνταξη σύντομης ερευνητικής αναφοράς
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
σε επίπεδο γνώσεων:
 να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά επιλεγμένων εργαλείων και μεθόδων έρευνας
 να περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός που δρα ως
ερευνητής του πεδίου του
σε επίπεδο ικανοτήτων:
 να σχεδιάζουν την ερευνητική διαδικασία στη βάση επιλεγμένων εργαλείων και
έρευνας
σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 να πραγματοποιούν έρευνα μικρής κλίμακας με στόχο να βιώνουν τις δυνατότητες
και τους περιορισμούς του εργαλείου που επέλεξαν
 να χειρίζονται λογισμικό επεξεργασίας ανάλυσης δεδομένων

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Η βιβλιογραφία θα δοθεί κατά την πρώτη συνάντηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Πρόκειται για εργαστηριακή εφαρμογή γνώσεων και πραγματοποίησης της ερευνητικής
διαδικασίας

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση α) της ποιότητας της γραπτής εργασίας που θα παραδώσουν
οι φοιτητές και β) του τρόπου που εφάρμοσαν ένα ερευνητικό εργαλείο για να συλλέξουν
και να αναλύσουν τα δεδομένα της έρευνας.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΑ0070 – Εκπαίδευση μαθητών σε σοβαρές ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Τσιμπιδάκη Ασημίνα
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Περιεχόμενο μαθήματος
Η ειδική αγωγή είναι ένας τομέας που εξελίσσεται δυναμικά και έχει ως στόχο την ολόπλευρη
ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος
εξετάζονται η αιτιολογία, η αναπτυξιακή πορεία, η συμπτωματολογία και η θεραπευτική
αντιμετώπιση παιδιών με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης μαθητών με
δυσκολίες. Ειδικότερα, θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Νοητική υστέρηση
 Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 Σωματικά και κινητικά προβλήματα
 Πολλαπλές αναπηρίες
 Αισθητηριακά προβλήματα όρασης
 Αισθητηριακά προβλήματα ακοής
 Χρόνιο νόσημα.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Πανεπιστημιακές σημειώσεις διδάσκουσας αναρτημένες στο Moodle.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κολιάδης Ε. (2010) (Επιμ.). Συμπεριφορά στο Σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες.
Αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Αυτoέκδοση-Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις
Γρηγόρη.
 Wilmshurst, L. (2014). Εξελικτική ψυχοπαθολογία (Η. Μπεζεβέγκης, Επιμ.). Αθήνα:
Gutenberg.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι που ακολουθούνται είναι οι εξής:
 Διαλέξεις με χρήση οπτικοαουστικού υλικού (power point, video)
 Ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες: βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων,
αντιπαράθεση απόψεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης



Γραπτές εξετάσεις: με θέματα πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, κριτικής
σκέψης και ανάπτυξης.
Προαιρετικές προσθετικές εργασίες (οι οποίες βαθμολογούνται 0 έως 3 μονάδες.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.
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ΕΑ0072 – Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΑ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Κλαδάκη Μαρία

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική γνώση των αρχών της δραματικής τέχνης
στην εκπαίδευση μέσα από ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές του θεάτρου (π.χ.
δραματοποιήσεις, θεατρικά παιχνίδια, δρώμενα, εκπαιδευτικό δράμα, θεατρο-παιδαγωγικά
προγράμματα κ.τ.λ.). Οι εφαρμογές και τα σχέδια μαθημάτων που προτείνονται έχουν
ενταχθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Unesco, του Υπουργείου Παιδείας, κ.α. και
αφορούν είτε συγκεκριμένες ενότητες της σχολικής ύλης, είτε θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος που εντάσσονται στην ευέλικτη ζώνη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις
βασικές έννοιες και τα εργαλεία των θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να δημιουργούν και να παρουσιάζουν θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στην
εκπαιδευτική πράξη.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Γραμματάς, Θ. (2014). Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και
παιδαγωγία. Αθήνα: Διάδραση
 Πεσεφόνη Σέξτου, (2007). Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Καστανιώτης.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σέξτου, Π. (1998). Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού – εμψυχωτή. Αθήνα:
Καστανιώτης.
 Σέξτου, Π. (2005). Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία. Αθήνα:
Μεταίχμιο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση, ή απαλλακτική εργασία, ή γραπτές
εξετάσεις.
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0002 – Ιστορία της Τέχνης
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Φιοραβάντες Σπυροβασίλης

Περιεχόμενο μαθήματος
Τι σημαίνει τέχνη; Πώς νοηματοδοτείται σήμερα; Ποιο περιεχόμενο είχε άλλοτε; Υπάρχει
ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της τέχνης; Γιατί έχει μέγιστη σημασία το ιστορικό πλαίσιο
ορισμού της έννοιας τέχνη; Το συγκεκριμένο μάθημα αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως
ειδικευμένος και σαφώς προσδιορισμένος (σύμφωνα µε τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια
που ισχύουν διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελματικός προσανατολισμός.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η ερευνητική εμβέλεια του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, η οποία ενισχύεται από ένα
σημαντικό αριθμό επιστημονικών αντικειμένων, φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του
ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισμού µε δεδομένη ωστόσο προοπτική
ανοιγµάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους. Θα επιχειρηθεί η ανάλυση
του συγκεκριμένου καθολικού της τέχνης, της κουλτούρας και της κοινωνίας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη μεταπαγκοσμιοποίηση, Ζήτη, 2015
 Β. Φιοραβάντες, Νέα Ανθρωπολογία και Μοντέρνα Τέχνη, επ. επ. Β.Φ., Ζήτη, 2014
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης, Επίκεντρο, 2011.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Β. Φιοραβάντες, Προς τη Νέα Ανθρωπολογία, Αρμός, 2012
 Β. Φιοραβάντες, Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Κοινωνίας, Νησίδες, 2011
 Β. Φιοραβάντες, Τέχνη, Πολιτισμός, Παγκοσμιοποίηση, Παπαζήσης, 2005
 Β. Φιοραβάντες, Θεωρία Πολιτισμού ΙΙ, Αρμός, 2004
 Β. Φιοραβάντες, Κοινωνική Θεωρία και Αισθητική, Αρμός, 1999.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η οργάνωση του μαθήματος γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε οι φοιτητές/τριες μέσω της
ενεργής συμμετοχής τους, να εμπλακούν με την ιστορία της τέχνης και να την παρουσιάσουν
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μέσω κάποιου ψηφιακού προγράμματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι εργασίες είναι
ατομικές. Κάθε φοιτητής/τρια ασχολείται με έναν καλλιτέχνη, οποιασδήποτε μορφής τέχνης,
και μελετάει τη ζωή του, τα έργα του και το ρεύμα στο οποίο ανήκει.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με βάση την ποιότητα της συμμετοχής και των εργασιών
που θα πραγματοποιήσουν. Προϋπόθεση αποτελεί η ενεργητική συμμετοχή όλων των
φοιτητών/τριών.
Οι φοιτητές/τριες βαθμολογούνται με βάση:
α. Την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα, η οποία περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζητήσεις.
β. Την ατομική εργασία, η οποία θα παρουσιάζεται με χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα
στο μάθημα και θα παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0044 - Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της
Θρησκείας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Καραμούζης Πολύκαρπος

Περιεχόμενο μαθήματος





Θρησκεία – Άνθρωπος – Κοινωνία
Η σχέση μεταξύ θρησκευτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς
Ανθρωπιστική και Αυταρχική θρησκεία
Θρησκευτική Βία και Πολιτική Συμπεριφορά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Κατανόηση του ρόλου της θρησκείας στην εποχή της μετανεωτερικότητας
Γνώση των βασικών όψεων της θρησκευτικής συμπεριφοράς
Διερεύνηση των «αυταρχικών» χαρακτηριστικών της θρησκείας και αντιδιαστολή
τους με τα «ανθρωπιστικά» χαρακτηριστικά.
Αξιολόγηση του κοινωνικού ρόλου των θρησκειών στην προοπτική μιας παγκόσμιας
ηθικής.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
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Καραμούζης, Π. Κριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας. Θρησκευτικός αυταρχισμός και
ανθρώπινη Ελευθερία στο έργο του Έριχ Φρόμ, Εκδόσεις Επέκταση 2005.
Παπαρίζος, Α. Η Κοινωνία των Αμαρτωλών, Εκδόσεις Παπαζήση 2014.

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το φαινόμενο του ρατσισμού, Κίνηση Πολιτών κατά του
ρατσισμού, εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα 1995.
 ΧΑΝΤΙΓΚΤΟΝ Π. Σ., Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της
παγκόσμιας τάξης, μτφρ. Σ. Ριζοθανάση, εκδ. Τερζόπουλου, Αθήνα 1998.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0056 - Διδακτική των Θρησκειών
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Καραμούζης Πολύκαρπος

Περιεχόμενο μαθήματος






Μελέτη των βασικών όψεων της θρησκευτικής αγωγής
Ανάλυση του όρου: Διαθρησκειακή Αγωγή.
Διαθρησκειακή Αγωγή και Σύγχρονο Σχολείο
Νέες Τεχνολογίες και Θρησκευτικές αναπαραστάσεις
Λογοτεχνικά Κείμενα – Νέες Τεχνολογίες και Θρησκεία

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Διερεύνηση της ιστορικής σχέσης σχολείου και θρησκευτικής εκπαίδευσης.
Κατανόηση της αναγκαιότητας ενός μαθήματος διαθρησκειακής αγωγής στο
σύγχρονο σχολείο.
Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική των θρησκειών.
Αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων ως μέθοδος διαθρησκειακής αγωγής.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Καραμούζης, Π. Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, Εκδόσεις Επίκεντρο 2011
 Περσελής, Ε. Θεωρίες Θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής, Εκδόσεις Γρηγόρη 2000
 Περσλής, Ε. Εξουσία και Θρησκευτική Αγωγή στην Ελλάδα του 19ου Αιώνα 1997
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Κομνηνού Ι., Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής,
Ελληνοεκδοτική 2014
 Φωτίου Σ. Θέματα χριστιανικής Αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2001

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0076 – Ευρωπαϊκή Ιστορία του 20ού αιώνα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Κόκκινος Γεώργιος

Περιεχόμενο μαθήματος








Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του.
Ο Μεσοπόλεμος, μήτρα της επερχόμενης καταστροφής. Μορφές ολοκληρωτισμού.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του. Το Ολοκαύτωμα, οι μαζικές
σφαγές, η διάλυση πόρων και υποδομών.
Η δύσκολη αναμέτρηση των ευρωπαϊκών λαών με το τραυματικό παρελθόν.
Η πορεία από την κομμουνιστική ουτοπία στη σταλινική δυστοπία.
Το τέλος της αποικιοκρατίας.
Η συγκρότηση των ευρωπαϊκών κοινοτικών θεσμών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Να κατανοηθεί ο εγγενώς συγκρουσιακός χαρακτήρας της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας,
οι φωτεινές και οι σκοτεινές της πτυχές, παράλληλα όμως και η μεγάλη τομή που συνιστά η
πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, παρά τις πολλαπλές διαψεύσεις που έχουν πλήξει
την ευρωπαϊκή ιδέα.
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Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:



Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 2001.
Γιώργος Κόκκινος, Πρίσματα ευρωπαϊκής ιστορίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:









Norman Davies, Ιστορία της Ευρώπης, τόμος Β, Νεφέλη, Αθήνα 2009, κεφάλαια X, XI,
XII.
Saul Friedlaender, Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, επίτομο, Πόλις, Αθήνα 2013.
Keith Lowe, Όλεθρος. Η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Ψυχογιός,
Αθήνα2014.
Kevin Wilson & Jan van der Dussen (eds), The History of the Idea of Europe, Routledge,
London & New York 1996.
John Young, Cold War Europe, 1945-1991: A Political History, Arnold, 1996.
Tony Judt, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.
Immanuel Wallerstein, Ευρωπαϊκός Οικουμενισμός: Η ρητορική της δύναμης,
Θύραθεν, Θεσσαλονίκη 2010.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Ένας συνδυασμός διαλέξεων, εργαστηρίων και σεμιναριακών συζητήσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Προφορικές εξετάσεις, μικρές παρουσιάσεις στην τάξη, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις,
αναζήτηση οπτικού και εικαστικού υλικού.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0077 – Φύλο και Εκπαίδευση (Moodle)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Γουβιάς Διονύσιος (ΤΕΠΑΕΣ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, εντάσσει τη διάσταση του ‘φύλου’ στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Αφού γίνεται μια εκτενής αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις
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για τις διαφορές των δύο φύλων, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή της ανάδυσης των
γυναικών στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς της Βιομηχανικής και Μετα-βιομηχανικής
Εποχής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατόπιν, συνοψίζεται η σύγχρονη έρευνα για το
‘φύλο’ στην εκπαίδευση. Τέλος, γίνεται επικέντρωση της οπτικής ματιάς στην ελληνική
πραγματικότητα, όπου εξετάζεται η εκπαιδευτική και επαγγελματική θέση των γυναικών, και
ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα παρακάτω θέματα:
1.
Θεωρητικές Προσεγγίσεις: Ψυχολογικές & Κοινωνιολογικές Οπτικές για το Φύλο
στην Εκπαίδευση.
2.
Θεωρίες για τις Διαφορές των Φύλων.
3.
Η Σύγχρονη Έρευνα για το Φύλο στην Εκπαίδευση.
4.
Ιστορία των Παιδαγωγικών Ιδεών και ο Παράγοντας Φύλο.
5.
Διαστάσεις της Γυναικείας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: ιστορική εξέλιξη (19ος20ος αιώνες).
6.
Φύλο – Εκπαίδευση – Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί (Δυτικές χώρες).
7.
Φύλο – Κράτος – Επαγγελματική Θέση (Δυτικές χώρες).
8.
Φύλο και Εκπαίδευση στη σημερινή Ελλάδα: Η επαγγελματική θέση των
γυναικών εκπαιδευτικών.
9.
Το γυναικείο φύλο στα αναλυτικά προγράμματα.
10.
Παιδαγωγικό πλαίσιο και διαφυλικές διαφορές.
11.
Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός.
12.
Φύλο και Νέες Μορφές Εκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση, εκπαίδευση
ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.).
13.
Φύλο και Νέες Μορφές Κατάρτισης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να
παρακολουθήσουν την ιστορική εξέλιξη των διαφυλικών ανισοτήτων στην Εκπαίδευση, και
να προβληματιστούν για τα γενεσιουργά αίτια των διαφυλικών ανισοτήτων, σε τοπικό,
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, ο/η φοιτητής/τρια, αφού κατανοήσει τις βασικές θεωρητικές
προσεγγίσεις των διαφυλικών διαφορών, και αναλύσει την ιστορική εξέλιξη αυτών,
αναμένεται να μπορέσει να:
 να λάβει γνώση της ιστορικής ‘πορείας’ των γυναικών στα κοινωνικο-οικονομικά και
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
 να αναλύει το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος και στις τρεις βαθμίδες, ως
φορέα κοινωνικοποίησης στο ρόλο του φύλου.
 αποτιμήσει τη θέση της γυναίκας στα σύγχρονα οικονομικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά
και επιστημονικά περιβάλλοντα.
 επεξεργαστεί λύσεις ξεπεράσματος στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών, σε
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και επιστημονικής έρευνας.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Παπαγεωργίου, Γ. (2004). Ηγεμονία και Φεμινισμός. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 Δεληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. (επ.) (1993/1999). Εκπαίδευση και Φύλο – Ιστορική
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Bourdieu, P. (2002). Η ανδρική κυριαρχία (μετάφραση Ε. Γιαννοπούλου). Αθήνα:
Πατάκης.
Δεληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. (επ.) (1997). Φύλο και Σχολική πράξη, Θεσσαλονίκη:
Βάνιας.
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ., Ηρακλείδου, Μ. & Φρόση, Λ. (2005).
Μεγαλώνοντας ως αγόρι. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ανδρικής ταυτότητας στην
εφηβική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.
Ζιώγου – Καρστεργίου Σ. (2006). Διερευνώντας το Φύλο. Ιστορική Διάσταση και
Σύγχρονος Προβληματισμός στη Γενικής, Επαγγελματική και Συνεχιζόμενη
Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995) Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική:
Μια Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Gutenberg. (κεφ. 1)
Μαραγκουδάκη, Ε. (1991/2005). Εκπαίδευση και Διάκριση των Δύο Φύλων. Αθήνα:
Μου
Gutenberg. (σελ. 17Μπακαλάκη, Α. (επ.) (1994). Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο. (κείμενα των Sherry
Στρατηγάκη, Μ. (2007). Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής.Αθήνα: Μεταίχμιο.

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Arnot, M., David, M. and Weiner, G. (1999). Closing the Gender Gap. Postwar
Education and Social Change. Cambridge: Polity Press.
 Arnot, M. and Mac an Ghail, M. (eds) (2006). The Routledge-Falmer Reader in Gender
and Education. London: Routledge. Chodorow, N. (1978). The Reproduction of
Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley and Los Angeles:
University of California Press.
 de Beauvoir, S. (1953). The Second Sex. Harmondsworth: Penguin.
 Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s
development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 Crompton, R. (1999). Restructuring Gender Relations and Employment - The Decline
of the Male Breadwinner.
Oxford University Press.
 Oakley, A. (1972). Sex, Gender and Society. London: Temple Smith.
 Oakley, A. (1982). Subject Women. London: Fontana.
 Oakley, A. (1986). Taking it Like a Woman. London: Flamingo.
 OFSTED (1996). The Gender Divide Performance Differences Between Boys and Girls
at School.
 Ortner, S. B. & Whitehead, (eds.) (1981). Sexual Meanings: The Cultural Construction
of Gender and Sexuality. Cambridge: Cambridge University Press.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η πραγματοποίηση των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
Α) Εξ αποστάσεως
Β) Δια ζώσης
Πιο συγκεκριμένα, πολλές διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας VISTA WEBCT, ενώ θα διεξαχθούν και αρκετές δια ζώσης
συναντήσεις, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες πάνω στις διαλέξεις, να συζητήσουν πάνω σε
πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν –ή αντιμετώπισαν — οι γυναίκες στην
εκπαίδευση και να λάβουν ανατροφοδότηση, τόσο για το μάθημα, όσο και για την πρόοδο
των εργασιών ή/και δραστηριοτήτων που τυχόν έχουν αναλάβει.
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Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
H αξιολόγηση θα γίνει με:
1)
3 υποχρεωτικές εργασίες ανακεφαλαίωσης (1.500-3000 λέξεων), οι οποίες θα
εμπεριέχουν ανάλυση και κριτική συγκεκριμένων διαλέξεων. [50% συνόλου]
2)
Μια τουλάχιστον μικρής έκτασης ερευνητική δραστηριότητα, με θεματολογία που
θα προσδιορίσει ο διδάσκων, και θα αναφέρεται σε ευρύτερα ζητήματα σεξιστικών
προτύπων, κανόνων και πρακτικών. [20% συνόλου]
3)
Αξιολόγηση της προσωπικής παρουσίας και συμμετοχής των φοιτητών/τριών στο
μάθημα (συνεισφορά στις η-συζητήσεις που αναπτύσσονται στους ‘Χώρους [ασύγχρονου]
Διαλόγου’). [30% του συνόλου].

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0078 – Φύλο και Απασχόληση (Moodle)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Φώκιαλη Πέρσα (ΤΕΠΑΕΣ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Εξετάζεται η διάσταση του φύλου στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα σκιαγραφείται η
παρουσία της γυναίκας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό με αναφορά στη διεθνή,
ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα. Γίνεται ανάλυση του φαινομένου της στερεότυπης
κατηγοριοποίησης των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία και των συνεπειών της
κατηγοριοποίησης στις αμοιβές. Διερευνάται η παρουσία της γυναίκας σε συγκεκριμένους,
παραδοσιακά ανδροκρατούμενους επαγγελματικούς χώρους και κυρίως στο χώρο της
διοίκησης/διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση του ζητήματος της έμφυλης διάστασης της
απασχόλησης και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Οι φοιτητές/τριες θα:
 Γνωρίσουν τον τρόπο ανάλυσης της αγοράς εργασίας ως προς την έμφυλη διάσταση
αυτής.
 Κατανοήσουν τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 Γνωρίσουν τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται οι διαφορές ανδρών και
γυναικών με βάση τα επαγγέλματα
 Θα είναι σε θέση να αναλύουν την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας ως προς τα
ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα.
 Κατανοήσουν το φαινόμενο της “γυάλινης οροφής” στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 Είναι σε θέση να αναφέρουν πέντε (5) καλές πρακτικές σχετικά με τους τρόπους
άμβλυνσης των έμφυλων διαφορών στην απασχόληση.
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Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Δεδουσόπουλος, Α. (2001). Η Προσφορά Εργασίας, Αθήνα, Τυπωθήτω
 Πετρινιώτη, Ξ. (1989). Αγορές Εργασίας: Οικονομικές Θεωρίες και Έρευνες, Αθήνα,
εκδ Παπαζήση
 Borjas, G. ( 2000). Labor Economics, MacGraw hill Companies. Διαθέσιμο και σε
ελληνική μετάφραση: Borjas, G. ( 2003), Τα Οικονομικά της Εργασίας, Μτφς. Μ.
Παπαδάκη, Αθήνα, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ
 Λυμπεράκη, Α. και Μουρίκη, Α. (2003). Η Αθόρυβη Επανάσταση, Gutenberg, Αθήνα.
 Μουσούρου, Μ. (2003). Γυναίκα και Απασχόληση, Δέκα ζητήματα, Gutenberg,
Αθήνα.
 ΠΑΕΠ (2006). Επετηρίδα αγοράς εργασίας 2006. Μελέτη διαθέσιμη στο
www.paep.org.gr .
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Borjas, G. ( 2000). Labor Economics, MacGraw hill Companies.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Το μάθημα χωρίζεται σε 12 ενότητες οι οποίες διδάσκονται σε διά ζώσης συναντήσεις κάθε
εβδομάδα διάρκειας 3 ωρών. Επιπλέον το μάθημα γίνεται με τη χρήση της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης στην οποία συμμετέχουν ενεργά οι φοιτητές/τριες.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται :
Α) με την εκπόνηση δύο εργασιών
Β) με τη συνεκτίμηση της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών/τριών τόσο στις δια ζώσης,
όσο και στις ηλεκτρονικές συζητήσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΒ0079 – Η Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου (Moodle)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Βιτσιλάκη Χρυσή (ΤΕΠΑΕΣ)

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό εξετάζει διαχρονικά και συγκριτικά τους κυριότερους παράγοντες που

164

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Οδηγός Σπουδών 2015-16

συντελούν στη διαμόρφωση του ρόλου του φύλου στη σύγχρονη κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα
εξετάζονται: Η ταυτότητα και οι ρόλοι των φύλων - Ιστορική προσέγγιση στους ρόλους των
φύλων - Παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των ρόλων - Οι ρόλοι των φύλων στη
σύγχρονη κοινωνία - Κριτική θεώρηση των ρόλων των φύλων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα



δημιουργία ενός υπόβαθρου γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες που
διαμορφώνουν τους ρόλους των φύλων.
δυνατότητα διερεύνησης – ανάλυση με κριτικό τρόπο της ταυτότητας και του ρόλου
των φύλων.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία





Madeleine Arnot (2006). Διαδικασίες Αναπαραγωγής του Φύλου. Μεταίχμιο. Αθήνα.
Margaret Maruani (2008). Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες. Μεταίχμιο. Αθήνα.
Γιώτα Παπαγεωργιου (2004). Ηγεμονία και Φεμινισμός. Τυπωθήτω.
Connell R. W. (2006). Το Κοινωνικό Φύλο. Eπίκεντρο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με μικρές δραστηριότητες στην τάξη.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτές Εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΣ0030 – Ψηφιακές Εφαρμογές σε Μουσειακά Περιβάλλοντα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΒ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Καμπουροπούλου Μαίρη

Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές με ποικίλους τρόπους διερεύνησης μέσω των
Νέων Τεχνολογίων στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικά να τους «οπλίσει
με βασικές δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες διαστάσεις της ψηφιακής
εποχής στην
εκπαίδευση. Διερευνάται ο τρόπος κατασκευής ενός προτεινόμενου
εκπαιδευτικού ψηφιακού Μουσείου από τους φοιτητές και από μαθητές και η χρήση του σαν
εκπαιδευτικό εργαλείο στα μαθήματα που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η διεξαγωγή συμπερασμάτων απευθύνεται στα παρακάτω θεματικά πεδία:
 Ο βαθμός ικανότητας και ευκολίας κατασκευής από δασκάλους και μαθητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Η ευκολία χρήσης και πλοήγησης στις αίθουσες εκθεμάτων από τους μαθητές.
 Η ελκυστικότητα του εικονικού περιβάλλοντος και ο βαθμός αποδοχής σαν
εκπαιδευτικό εργαλείο ή εποπτικό μέσο από μελλοντικούς δασκάλους
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Η συμβολή του στην προώθηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς μέσα από την
περιήγηση και την χρήση του για τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας σε πλήθος
μαθημάτων.
Ειδικότερα προσεγγίζεται η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και το επιστημονικό πεδίο του Υλικού
Πολιτισμού όπως επίσης και τα γενικά χαρακτηριστικά των εικονικών Μουσείων.
Παρουσιάζεται η θεωρία του οικοδομισμού και η εφαρμογή της σε Μουσειακό ψηφιακό
περιβάλλον, ο ρόλος των εικονικών Μουσείων στην Εκπαίδευση και η σχέση του Μουσείου
με το σχολείο. Επικεντρώνεται στα κριτήρια προβολής του προτεινόμενου μοντέλου
εικονικού εκπαιδευτικού Μουσείου.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. & Ευσταθίου, Ι. (2015). Ψηφιακές Εφαρμογές σε
Μουσειακά Περιβάλλοντα, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-33-0
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Εκπαίδευση Τέχνη και Δημιουργικότητα
σε σύγχρονα Μουσειακά Περιβάλλοντα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές
Εφαρμογές, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-53-8.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ., Ευσταθίου, Ι. & Στέφος, Ε. (2014). Εκπαιδευτικές
εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αξιολόγηση εργασιών ως
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, ISBN: 978-618-5059-18-7.
 Σαββαΐδου – Καμπουροπούλου, Μ. (2015). Σύνθετες ερευνητικές εφαρμογές και
αξιολόγηση στο μάθημα της καλλιτεχνικής αγωγής, εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα,
ISBN: 978-618-5059-47-7.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διάλεξη, εργασία σε ομάδες και ατομικά.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εργασία.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
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Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΓ0003 – Εισαγωγή στην Πληροφορική
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Τσολακίδης Κωνσταντίνος

Περιεχόμενο μαθήματος



Βασικές Γνώσεις για το διαδίκτυο.
Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείρισή του στο
σύστημα Google.
 Δημιουργία ιστοσελίδων στο Google. Διαχείριση των ιστοσελίδων, εισαγωγή
πολυμεσικών στοιχείων, σχόλια, εισαγωγή επινοημάτων λογισμικού (gadgets).
 Δημιουργία ερωτηματολογίων στο Google. Ερωτήσεις διαφόρων τύπων. Εισαγωγή
στοιχείων διαδικτυακά. Λήψη και επεξεργασία των στοιχείων. Μεταφορά στο EXCEL
και εναλλακτική επεξεργασία. Δημιουργία video στο Youtube Editor. Εισαγωγή
κειμένου, εικόνας, ήχου και video. Επεξεργασία, ειδικά στοιχεία και χρονισμός.
 Στοιχειώδης επεξεργασία εικόνας και τεχνικές αποκοπής εικόνας από την οθόνη
Picpick.
Το περιεχόμενο του μαθήματος εμπλουτίζεται και επαυξάνεται σε σχέση με παραμέτρους
όπως: οι δυνατότητες των μηχανημάτων των εργαστηρίων, το διαθέσιμο λογισμικό και η
αναγκαία απαιτούμενη τεχνογνωσία των φοιτητών..

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα έχει στόχο:
 Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες του διαδικτύου και του ηλ.
Ταχυδρομείου.
 Να έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύσουν εκπαιδευτικό υλικό σε μια οργανωμένη
σύγχρονη μορφή με εισαγωγή όλων των πολυμεσικών στοιχείων και ειδικών
προγραμμάτων και εφαρμογών.
 Να μπορούν να εξετάσουν το επίπεδο γνώσης του παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού
με την μορφή του ερωτηματολογίου.
 Να μπορούν να πραγματοποιήσουν βασική κοινωνική έρευνα με τα παραπάνω
εργαλεία.
 Να εμποτίσουν το εκπαιδευτικό υλικό με video αλλά και να δημιουργήσουν video για
οποιαδήποτε εκδήλωση. Χρησιμοποιώντας Picpick να εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό
υλικό με οποιοδήποτε τμήμα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από σημειώσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες
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του τμήματος και ανανεώνονται συχνά. Επίσης υπάρχουν ασκήσεις για τα
διδασκόμενα αντικείμενα και θέματα από προηγούμενες εξετάσεις.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα είναι εργαστηριακά όπου ταυτόχρονα γίνεται και πρακτική.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εξετάσεις στο εργαστήριο. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε φοιτήτρια/της σε ένα
υπολογιστή. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικά θέματα ιδίας βαρύτητας. Δίδονται φωτοτυπίες με
τα θέματα και αρχεία με υλικό. Οι φοιτητές εκτελούν τις απαιτούμενες ασκήσεις. Το ποσοστό
της κάθε άσκησης στη βαθμολογία είναι γνωστό εκ των προτέρων.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΓ0016 - Διδακτικές τεχνικές για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Γεωργία Λιαράκου

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές
που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι προσεγγίσεις αυτές αναλύονται
υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων παιδαγωγικών αρχών της εκπαίδευσης αυτής, όπως η
ενεργή μάθηση, η συλλογική κατασκευή της γνώσης, η ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και η
ανάλυση ανοικτών και αντιφατικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι τεχνικές: σχέδιο
εργασίας (project), παιχνίδι ρόλων, ηθικό δίλημμα, χαρτογράφηση εννοιών, μελέτη πεδίου,
διαλογική αντιπαράθεση, ανοικτό θέατρο, καταιγισμός ιδεών και παιχνίδια στη φύση. Οι
φοιτητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και υλοποιούν αυτές τις τεχνικές στην τάξη
χρησιμοποιώντας ως θεματολογία σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα
αξιολογούν την πορεία της κάθε τεχνικής και εξετάζουν τις συνθήκες εφαρμογής της στην
τάξη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες :
- Θα έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία και τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
- Θα έχουν κατανοήσει τη διαδικασία και τους κανόνες που διέπουν τις τεχνικές αυτές.
- Θα έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία σχεδιασμού και εφαρμογής στην πράξη των
συγκεκριμένων τεχνικών.
Β. Ικανότητες:
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:
- Θα έχουν την ικανότητα να επιλέγουν την κατάλληλη διδακτική τεχνική ανάλογα με τους
στόχους του προγράμματος ή της δραστηριότητας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
υλοποιούν.
- Mπορούν να εφαρμόζουν τις διδακτικές τεχνικές στην πράξη.
- Έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τις διδακτικές τεχνικές ανάλογα με την ηλικία και
το μαθησιακό επίπεδο των εκπαιδευομένων.
- Eίναι σε θέση να αξιολογούν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων διδακτικών τεχνικών.

Προαπαιτούμενα
Κανένα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Π. Βασάλα & Ε. Φλογαΐτη (2004) Ο κόσμος της θάλασσας, Αθήνα: Μεταίχμιο
 Α. Δημητρίου (2009) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία,
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Βασάλα, Π. (2006). Το debate ως εκπαιδευτική τεχνική στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 7: 23-30
 Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (1993) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αρχές,
Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg
 Hering, T. (2007). Learning Classic Debate: A Student’s Guide to Classic Debate
Competition:
http://old.mdta.org/cgibin/mdta/file/Learning/Learning_Classic_Debate.pdf .
 Lind, G. (2006). Effective Moral Education: The Konstanz Method of Dilemma
Discussion. Hellenic Journal of Psychology, 3, 189-196.
 Nabors, M.L., Edwards, L.C. & Murray, R.K. (2009). Making the Case for Field Trips:
What Research Tells Us and what Site Coordinators Have to Say. Education, 129(4):
661-667.
 Scoullos, M.J. & Malotidi, V. (2004). Handbook on methods used in Environmental
Education and Education for Sustainable development. Athens: MIO-ECSDE.
 Sullivan, J. and Lloyd, R. S.(2006) 'The Forum Theatre of Augusto Boal: A Dramatic
Model for Dialogue
 and Community-Based Environmental Science', Local Environment, 11: 6, 627 — 646
 Φορτούνη, Τ., Κομματάς, Ν., Αλεξανδράτος, Γ. & Ράπτη Α. (2006), Oι Χάρτες Εννοιών
στο Σχολείο, Αθήνα: Άτραπος
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις
συνδυάζονται με εργαστήρια κατά τα οποία οι φοιτητές/τριες, εργαζόμενοι σε ομάδες,
εφαρμόζουν τις διδακτικές τεχνικές στην πράξη. Η εφαρμογή των τεχνικών υλοποιείται με
βάση διαφορετικά κάθε φορά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Φυσική παρουσία και δραστηριότητες στην τάξη.

ΕΓ0016 – Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και
Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΕΓ0034 - Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Φωκίδης Εμμανουήλ
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Περιεχόμενο μαθήματος
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες από το χώρο της χρήσης, της παραγωγής και της αξιολόγησης
εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο θεωρητικό σκέλος ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω
της γενικής επισκόπησης, της κατηγοριοποίησης, της συστηματικής μελέτης των διαφόρων
εφαρμογών της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και της σύγκρισης τόσο μεταξύ τους όσο και
με τις συμβατικές μορφές διδασκαλίας, υπό το πρίσμα των κυριότερων θεωριών μάθησης.
Στο πρακτικό σκέλος, που αποτελεί και το σημαντικότερο μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μέσω της εργασίας με προγράμματα ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, της υλοποίησης
και της εξέτασης συγκεκριμένων παιδαγωγικών σεναρίων, αναμένεται οι φοιτητές:





Nα κατανοήσουν γιατί η τεχνολογία και ειδικότερα η Πληροφορική έχει ένα ευρύ
φάσμα εφαρμογών στην Εκπαίδευση.
Nα αντιληφθούν τη σημασία κρίσιμων παραμέτρων όπως ο τρόπος παρουσίασης
του γνωστικού αντικειμένου και του περιβάλλοντος διεπαφής.
Nα διακρίνουν τα βήματα που απαιτούνται από τη σύλληψη ως την υλοποίηση.
Nα είναι σε θέση να εντάσσουν στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους
εφαρμογές της Πληροφορικής.

Προαπαιτούμενα
Βασικές γνώσεις Πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Κόκοτος Δ., " Εικονικά περιβάλλοντα πληροφόρησης", Εκδόσεις Σταμούλη
 Σημειώσεις μαθήματος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Κατασκευή και παρουσίαση εφαρμογής εικονικού κόσμου με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Για
την αξιολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη:
 Η σαφήνεια και η πληρότητα των στόχων και του σχεδιασμού.
 Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα εφαρμογής.
 Ο βαθμός πρωτοτυπίας και σύλληψης της εφαρμογής.
 Η τεχνική πληρότητα της εφαρμογής και η χρήση των δυνατοτήτων που το
πρόγραμμα ανάπτυξης προσφέρει.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
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Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΓ0039 – Αντιλήψεις εκπαιδευομένων για έννοιες
Μαθηματικών και σχετικές διδακτικές παρεμβάσεις*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα..

ΕΓ0040 – Θεωρία και Εφαρμογή της Επίλυσης και Θέσης του
μαθηματικού Προβλήματος: Η χρήση Μαθηματικών
Εκπαιδευτικών λογισμικών για την επίλυση Μαθηματικών
Προβλημάτων*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα..

ΡΓ0015 - Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (έρευνα)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Λιαράκου Γεωργία

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται προσομοίωση προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο. Αρχικά οι φοιτητές εντοπίζουν τα περιβαλλοντικά
ζητήματα που παρουσιάζονται στα αναλυτικά προγράμματα όλων των μαθημάτων του
Δημοτικού Σχολείου. Στη συνέχεια οι φοιτητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, ασκούνται στον
σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων πάνω σε ζητήματα του περιβάλλοντος και της
αειφορίας της επιλογής τους, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της διεπιστημονικής,
διαθεματικής και βιωματικής προσέγγισης της γνώσης στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου.
Επιπλέον, οι φοιτητές υλοποιούν έρευνες και παρεμβάσεις με στόχο τη μετατροπή της
Σχολής τους σε ένα αειφόρο Πανεπιστήμιο, αναπτύσσοντας δράσεις σε τομείς όπως η
ανακύκλωση χαρτιού, η κομποστοποίηση, η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση τοπικών
προϊόντων κ.α

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:
- Θα έχουν κατανοήσει πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι αρχές της διεπιστημονικής,
διαθεματικής και βιωματικής προσέγγισης της γνώσης.
- Θα έχουν κατανοήσει τα μοντέλα αξιολόγησης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
- Θα έχουν εξοικειωθεί με τις διαφορετικές διαστάσεις και τα κριτήρια ποιότητας του
αειφόρου σχολείου.
Β. Ικανότητες:
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:
- Θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στο σχολείο.
- Θα είναι σε θέση να αξιολογούν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
- Θα μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μετατροπή της σχολικής τους μονάδας
σε ένα αειφόρο εκπαιδευτικό οργανισμό.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Ε. Φλογαΐτη & Γ. Λιαράκου (επ) (2012). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα: Πεδίο
 Ε. Φλογαΐτη & Γ. Λιαράκου (επ) (2009) Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Από
τη θεωρία στην πράξη, Αρχάνες: ΚΠΕ Αρχανών
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:





Γ. Λιαράκου & Ε. Φλογαϊτη (2007) Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις,
Αθήνα: Νήσος.
Ε. Φλογαϊτη (2011) Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, Αθήνα: Πεδίο
(1η έκδοση Ελληνικά Γράμματα 2006)
Α. Δημητρίου (2009) Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία.
Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Α. Γεωργόπουλος (2014) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα: Gutemberg.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα περιλαμβάνουν
διαλέξεις, βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις στην
τάξη.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Ομαδικές εργασίες.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Φυσική παρουσία και δραστηριότητες στο πεδίο και στην τάξη.

ΕΔ0027 - Εργαστήριο Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής: Η
Δύναμη του Αναγνώστη
Τύπος μαθήματος:

ΕπΔ
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Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Σκούρτου Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Αυτό το μάθημα εστιάζει στις προσωπικές εμπειρίες γραμματισμού των φοιτητών στο
σχολείο και στο πανεπιστήμιο.
Συζητάμε και ξαναδιαβάζουμε κείμενα που οι φοιτητές έχουν διδαχθεί στο σχολείο.
Εστιάζουμε σε κείμενα που κατέχουν κεντρική θέση στο δυτικό κανόνα και τα οποία είναι
πολύ γνωστά στην Ελλάδα, επειδή είναι αντιπροσωπευτικά της εθνικής κουλτούρας (βλ. π.χ.
την Ομήρου Οδύσσεια) . Εφαρμόζουμε εργαλεία που προέρχονται από κοινωνιογλωσσικές
και κοινωνιογνωστικές προσεγγίσεις, όπως τις έννοιες «κείμενο», «πλαίσιο/συγκείμενο»,
«δημιουργία/κατασκευή νοήματος».

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μαθησιακοί στόχοι:
Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 -θα έχουν εισαχθεί σε διαφορετικά είδη κειμένων και πλαισίων, τα οποία
επιτρέπουν/διευκολύνουν την κατασκευή νοήματος
 -θα έχουν μάθει ότι ένα κείμενο αντιπροσωπεύει μία σχέση με νόημα ανάμεσα στο
συγγραφέα / δημιουργό και στον αναγνώστη
 -θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι για τον αναγνώστη / την αναγνώστρια ένα κείμενο
τότε μόνο είναι κείμενο, εάν έχει νόημα για εκείνον/εκείνη.
 -θα έχουν πειραματιστεί στο να διαβάζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν
διαφορετικού είδους κείμενα (π.χ. προφορικός λόγος, ήχος, εικόνα,, κίνηση,
διάφορα προϊόντα, τοπίο)
 θα έχουν πειραματιστεί με τις δυνατότητες του αναγνώστη να προσδίδει νόημα σε
ένα κείμενο που ενδεχομένως να αποκλίνει από το εμπρόθετο νόημα του
δημιουργού του
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πλαίσιο είναι αυτό που προσδίδει νόημα σε ένα
κείμενο
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι προσωπικές εμπειρίες και η προηγούμενη γνώση
του αναγνώστη δημιουργούν το πλαίσιο για νοηματοδότηση
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κείμενα που οι αναγνώστες θεωρούν ότι
γνωρίζουν, χωρίς να τα έχουν διαβάσει, επειδή ανήκουν στο κοινό πολιτισμικό
κεφάλαιο.
Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ των πραγματικών
αναγνώσεων κειμένων και την ‘ανάγνωσης’ ως μέρος μίας πολιτισμικά κοινής
αίσθησης
 θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους για να
διαπραγματευτούν τα προσωπικά νοήματα και το εμπρόθετο νόημα του συγγραφέα
/ δημιουργού κειμένου
 -θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να συνδέουν διακειμενικά τις προσωπικές
αναγνωστικές εμπειρίες με κείμενα που θεωρούν σημαντικά
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-θα έχουν (επ)ανακαλύψει ένα κείμενο που θεωρούσαν ότι γνωρίζουν.

Προαπαιτούμενα
Συνίσταται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ‘Εισαγωγή στο
Γραμματισμό’.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 MANGUEL, A. (1997): Η Ιστορία της Ανάγνωσης, Αθήνα: A. A. Λιβάνης.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 BRUNER, J. (2004): Δημιουργώντας Ιστορίες – Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα (Greek Edition)
 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, Ι. & ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Ε. ( ): Προβληματισμοί & Προοπτικές για τη
Μάθηση & τη Διδασκαλία της Γλώσσας, Αθήνα: Πεδίο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι








Δραστηριότητες (μικρά projects) με ανάγνωση και (επ)ανάγνωση διαφορετικών
κειμενικών ειδών
Συγγραφή ημερολογίου σχετικά με αναγνώσεις σε εξέλιξη
Πρόσκληση ομιλητών που έχουν επαγγελματική σχέση με τη γραφή (π.χ. ένας/μία
συγγραφέας συζητάει μαζί μας για τις δικές του/τις αναγνωστικές εμπειρίες και για
τις προσπάθειές του/της να ‘φτάσει’ σε έναν δυνητικό αναγνώστη μέσω ενός
εμπρόθετου μηνύματος, για τις συζητήσεις με αναγνώστες)
Εργαστήρια με επαγγελματίες στη δημιουργική γραφή
Εργαστήρια με συναδέλφους, οι οποίοι/ες προσεγγίζουν το ίδιο κείμενο από
διαφορετική επιστημονική αφετηρία
Οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν κείμενα της επιλογής τους και εξηγούν πώς τα
νοηματοδοτούν.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Ημερολόγια φοιτητών/τριών σχετικά με τις αναγνωστικές εμπειρίες τους. Παρουσίαση και
συζήτηση στην ομάδα ενός κειμένου της επιλογής τους.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0047 – Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Κοτζόγλου Γιώργος (ΤΜΣ)
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Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό σύστημα της Ελληνικής όπως αυτό προκύπτει από
τα πορίσματα της
σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας. Η εξέταση αυτή, μολονότι
χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο
κάποιας συγκεκριμένης θεωρίας αλλά είναι περισσότερο περιγραφική. Σκοπός του
μαθήματος είναι η καλύτερη γνώση του συστήματος της Ελληνικής, γνώση η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την εμπέδωση των μεθόδων ανάλυσης της γλώσσας. Εξετάζονται το
φωνολογικό και μορφολογικό σύστημα της Νέας Ελληνικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στον τομέα της σύνταξης και στα τυπολογικά του χαρακτηριστικά.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να
μπορεί:
 να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία του γραμματικού συστήματος της Κοινής Νέας
Ελληνικής, τις ελάχιστες γλωσσικές μονάδες που το απαρτίζουν σε όλα τα γλωσσικά
επίπεδα αναπαράστασης.
 να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του
γλωσσικού συστήματος καθώς και τους συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών
(φαινόμενα αλλοφωνίας, αλλομορφίας, συντακτικής αμφισημίας, καθώς και
συνταγματικές σχέσεις των γλωσσικών μονάδων)
 να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας (καθώς και γνώσεις
της δομής της Κοινής Νέας Ελληνικής) στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή
στον εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του γραμματικού συστήματος της Κοινής
Νέας Ελληνικής
 να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της Κοινής Νέας Ελληνικής σε συνάρτηση με
τη γλωσσική τυπολογία.
 να διατυπώνει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των
γλωσσικών μονάδων στην Κοινή Νέα Ελληνική.
 να ασκεί κριτική στις προτάσεις που έχουν τεθεί στη βιβλιογραφία της γλωσσολογίας
σχετικά με προβλήματα της γλωσσολογικής ανάλυσης της Κοινής Νέας Ελληνικής.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Holton, David, Mackridge, Peter & Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη (1999) Γραμματική
της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
 Mackridge, Peter (1990) Η νεοελληνική γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση της
νεοελληνικής κοινής. Μτφρ. Κώστας Ν. Πετρόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Joseph, Brian D. & Philippaki-Warburton, Irene (1987) Modern Greek. London: Croom
Helm.
 Holton, David, Mackridge, Peter & Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη (2007) Βασική
γραμματική της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. Μτφρ. Μιχάλης Γεωργιαφέντης.
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. [Holton, David, Mackridge, Peter & Philippaki-Warburton,
Irene (2004) Greek: an essential grammar of the modern language. London:
Routledge.]
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Householder, Fred W., Kazazis, Kostas & Koutsoudas, Andreas (1964) Reference
grammar of literary dhimotiki. Bloomington: Indiana University.
Κλαίρης, Χρήστος & Μπαμπινιώτης, Γεώργιος [σε συνεργασία με τους Α. Μόζερ, Αικ.
Μπακάκου-Ορφανού & Στ. Σκοπετέα] (2005) Γραμματική της Νέας Ελληνικής:
Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [βιβλιοθήκη 489.35
ΚΛΑ]
Mirambel, André (1988) Η νέα ελληνική γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση. Μτφρ.
Σταμ. Κ. Καρατζά. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [Mirambel,
André (1959) La langue Greque modern: description et analyse. Paris: Klincksieck].
[βιβλιοθήκη 489.3 MIR]
Πετρούνιας, Ευάγγελος (1984) Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική
(«αντιπαραθετική») ανάλυση – Τόμος Α΄: Γενικές γλωσσικές αρχές-ΦωνητικήΕισαγωγή στη φωνολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. [βιβλιοθήκη 489.35
ΠΕΤ]
Τζάρτζανος, Αχιλλέας (1963) Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής). 2 τ.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. [βιβλιοθήκη 489.35 ΤΖΑ]
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης (1988) Νεοελληνική γραμματική (ανατύπωση).
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [βιβλιοθήκη 489.35 ΝΕΟ]
Τσοπανάκης, Αγαπητός (1994) Νεοελληνική γραμματική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Κυριακίδη. [βιβλιοθήκη 489.35 ΤΣΟ]
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν. (1905 & 1907) Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά. 2.τ . Αθήνα:
Βιβλιοθήκη Μαρασλή. [βιβλιοθήκη 489.3 ΧΑΤ].

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΕΔ0048 – Γλωσσική Αλλαγή
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Γαλαντόμος Γιάννης

Περιεχόμενο μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των πτυχών που σχετίζονται με την αλλαγή σε
όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στις θεωρίες που έχουν
διατυπωθεί για την περιγραφή της μεταβολής στη γλώσσα, στις αιτίες που προκαλούν την
αλλαγή στη γλώσσα, στις αξιολογικές στάσεις που αναπτύσσονται απέναντι στην αλλαγή, σε
παραδείγματα μεταβολών σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και στις τρέχουσες
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αλλαγές στην Κοινή Νεοελληνική.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να
μπορεί:
 να αναφέρει τον ορισμό της γλωσσικής αλλαγής καθώς και τις θεωρίες που έχουν
διατυπωθεί διαχρονικά για την περιγραφή της μεταβολής στη γλώσσα
 να περιγράφει τις αιτίες που προκαλούν την αλλαγή στη γλώσσα
 να συζητά τις αξιολογικές στάσεις που αναπτύσσονται απέναντι στη γλωσσική
αλλαγή
 να αναφέρει παραδείγματα μεταβολών σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (π.χ.
φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο)
 να περιγράφει τις τρέχουσες αλλαγές στην ΚΝΕ.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Aitchison, J. (2007). Οι σπόροι του Λόγου. Καταγωγή και εξέλιξη της Γλώσσας
(Λαμπροπούλου, Στ., ελλ. μετάφραση). Αθήνα: Πατάκης.
 Καραντζόλα, Ε. & Φλιάτουρας, Α. (2004). Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος.
 McMahon, A. (2005). Ιστορική Γλωσσολογία. Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής
(Μητσιάκη, Μ., & Φλιάτουρας, Α. , ελλ. μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο.
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Aitchison, J. (2006). Γιατί αλλάζει η γλώσσα. Πρόοδος ή παρακμή; (Βέργης, Ν., ελλ.
μετάφραση). Αθήνα: Πατάκης.
 Hock, H.H., & Joseph, B. (1996). Language History, Language Change and Language
relationship, Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 McMahon, A.M.S. (1994). Understanding language change. Cambridge: CUP.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτές εξετάσεις & εργασία.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Διαλέξεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής και παρουσίασης εργασίας
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
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ΕΔ0052 – Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική*
* Δεν έχει δοθεί περίγραμμα από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

ΡΔ003 - Συγκέντρωση και επεξεργασία λαογραφικού υλικού
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Κατσαδώρος Γεώργιος

Περιεχόμενο μαθήματος
 Εξοικείωση των φοιτητών με το λαογραφικό υλικό (χαρακτηριστικά, τρόποι




μετάδοσης), παραδοσιακό και σύγχρονο.
Μεθοδολογία προσέγγισης, καταγραφής, ταξινόμησης και ανάλυση λαογραφικού
υλικού.
Γνωριμία με τη βιογραφική προσέγγιση, τα είδη και τις τεχνικές των συνεντεύξεων,
καθώς και προετοιμασία και διεξαγωγή επιτόπιας συνέντευξης.
Λαογραφικό υλικό και νέες τεχνολογίες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Η συγκέντρωση και η επεξεργασία του λαογραφικού υλικού με μεθοδολογική προσέγγιση, η
οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το υπό εξέταση υλικό, καθώς ο λαϊκός πολιτισμός
ενυπάρχει σε κάθε σχεδόν πτυχή ομαδικής-κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτό φαίνεται
ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή των νέων τεχνολογιών, όπου τα όρια ανάμεσα στο λαϊκό και
το μαζικό φαντάζουν εξαιρετικά δυσθεώρητα.

Προαπαιτούμενα
Γνώση των βασικών εννοιών του λαϊκού πολιτισμού και της λαογραφικής επιστήμης, όπως
αποτυπώνονται σε πανεπιστημιακά εισαγωγικά μαθήματα Λαογραφίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Ρέα Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής, εκδ. Μπαμπάλης, Αθήνα 2011
 Άννα Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα
2012
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Βασίλης Νιτσιάκος, Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2003

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
- Διαλέξεις
- Παρουσιάσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας.
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΡΔ0017 – Ηλεκτρονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Γλώσσα
(έρευνα)
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΓ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
4
Καζούλη Βασιλεία

Περιεχόμενο μαθήματος
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που διδάσκονται στο υποχρεωτικό μάθημα «Διδασκαλία
γλώσσας και νέες τεχνολογίες», χρησιμοποιούνται ως αφετηρία για δραστηριότητες
σχεδιασμού, δημιουργίας και αξιολόγησης ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων για τη
διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην έρευνα
θα πειραματιστούν με λογισμικά και εφαρμογές στο διαδίκτυο για τη διδασκαλία πρώτης,
δεύτερης και ξένης γλώσσας, με έμφαση σε εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές
δημοτικού. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν κριτικές αναλύσεις και αξιολογήσεις αυτών
των εφαρμογών, σύμφωνα με ειδικά κριτήρια που αφορούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις για
τη διδασκαλία των γλωσσών, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και δυνατότητες του λογισμικού.
Θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν δικές τους εφαρμογές για μαθητές δημοτικού που
εστιάζουν στη διδασκαλία της γλώσσας (πρώτης, δεύτερης ή ξένης), αφού καθορίσουν: (α)
το θεωρητικό τους πλαίσιο και (β) το συγκεκριμένο λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ικανότητα να
δημιουργούν ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία/εκμάθηση της
ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα
Το υποχρεωτικό μάθημα: «Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες» και να βρίσκονται οι
φοιτητές/φοιτήτριες στο 3ο ή 4ο έτος φοίτησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Κουτσογιάννης, Δημήτρης (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και
ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
 Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.) (2007). Επιστήμες της
Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις
στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο..
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2009). Πλαίσιο αρχών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
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εκπαιδευτικού λογισμικού γλωσσικής διδασκαλίας. Αθήνα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας
του Λόγου (ΙΕΛ).
Κούρτη-Καζούλλη, Β. (2013).
Η διδασκαλία/εκμάθηση γλωσσών με χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο: Γ. Κόκκινος & Μ. Μοσκοφόγλου-Χιονίδου (Επιμ.)
Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Από την ασθενή ταξινόμηση της Παιδαγωγικής στη
διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό υβριδισμό. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής.
Κούρτη-Καζούλλη (2008). Η Διδασκαλία/Εκμάθηση Γλωσσών με Χρήση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμ.) Διαστάσεις Έρευνας στο
χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Κουτσογιάννης, Δ. (2009). Εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο: Πύλη για την Ελληνική
Γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/02.html
Newby, T. J., Stepich, D.A., Lehman, J. D., Russel, J D. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία
για διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.
Σπαντιδάκης, Ι. (2010). Κοινωνιογνωσιακά Πολυμέσικα Περιβάλλοντα Μάθησης
Παραγωγής Γραπτού Λόγου. Αθήνα: Gutenberg.
Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου, Δ. και Χατζηδάκη, Α. (2008). Γνωσιακά Εργαλεία για
τη Συγγραφή Επιχειρηματολογικών Κειμένων της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας:
Το Παράδειγμα του Λογισμικού «Βήματα Μπροστά». Στο: Χ. Αγγέλη, Ν. Βαλανίδης
(Eds).
6ο
Συνέδριο
ΕΤΠΕ,
Λεμεσός,
Σεπτέμβριος
2008.
http://www.etpe.gr/files/proceedings/23/1236162027_13.%2078%20p%2089_96.p
df
Skourtou, E., Kourtis Kazoullis, V. & Cummins, J. (2006). Designing Virtual Learning
Environments for Academic Language Development. Στο: J. Weiss, J. Nolan, & P.
Trifonas, P. (Eds.) International Handbook of Virtual Learning Environments.
Norwell, MA: Springer, 2 Vols.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Το μάθημα αξιολογείται με τον παρακάτω τρόπο:
 Κριτική αξιολόγηση και ανάλυση ενός λογισμικού για τη διδασκαλία της γλώσσας (1
μονάδα).
 Δημιουργία λογισμικού (7 μονάδες).
 Παρουσίαση λογισμικού (2 μονάδες).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΡΔΔ0020 - Γλωσσική Πολυμορφία στη Ρόδο
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
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Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

4
Σκούρτου Ελένη

Περιεχόμενο μαθήματος
Αυτό το μάθημα είναι οργανωμένο ως εισαγωγικό μάθημα σε σχέδια έρευνας. Το ερευνητικό
πεδίο μας είναι η πόλη της Ρόδου, όπου γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία αποτελούν
ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το
γλωσσικό προφίλ της πόλης σε διαφορετικές περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της και
σήμερα. Εφαρμόζουμε εργαλεία ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώσεις:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν εισαχθεί στη γλωσσική πολυμορφία σε ένα περιβάλλον που ορίζεται
γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά
 θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι η γλωσσική πολυμορφία δεν είναι ένα στατικό
φαινόμενο
 θα έχουν εισαχθεί σε ζητήματα όπως εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε γλώσσες και
κουλτούρες, γλωσσική διατήρηση και γλωσσική μετατόπιση, γλωσσικός σχεδιασμός
 θα έχουν κατανοήσει τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στη γλωσσική πολυμορφία και
στην εκπαίδευση.
Β. Δεξιότητες:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν:
 θα έχουν εισαχθεί σε διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία
 θα έχουν ασκηθεί στο να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο
 θα έχουν συνειδητοποιήσει τη γλωσσική πολυμορφία στην πόλη της Ρόδου
 θα έχουν κάνει μία πρώτη προσπάθεια να μελετήσουν τη γλωσσική πολυμορφία
στον τόπο /στην πόλη τους
 θα μπορούν να αναγνωρίσουν διαδικασίες γλωσσικής μετατόπισης

Προαπαιτούμενα
Συνίσταται οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα σχετικά με Διγλωσσία.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Εγχειρίδια του μαθήματος:


ΣΕΛΛΑ-ΜΑΖΗ, Ε. (2001): Διγλωσσία και Κοινωνία, Αθήνα: Προσκήνιο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι




Χαρτογραφήσεις και στατιστικά δεδομένα από τοπικές υπηρεσίες και από σχολικές
περιφέρειες.
Χαρτογράφηση συγκεκριμένων πλαισίων (π.χ. το διεθνές σχολείο Ρόδου).
Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και γονείς.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Σχέδια έρευνας (Projects) σε μικρές ομάδες και ατομικές εργασίες.
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Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Δια ζώσης με δραστηριότητες και εργασία σε μικρές ομάδες ή ατομικά.

ΡΔΟΟ22 - Γυναικεία διανόηση και Γραφή στον Έξω Ελληνισμό
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκουσα:

ΕπΔ
3ο ή 4ο
Ε’ ή Ζ’
4
Χριστοδουλίδου Λουίζα

Περιεχόμενο μαθήματος
Σε αυτό το μάθημα θα εστιάσουμε στη λογοτεχνική δραστηριότητα λογίων γυναικών του
19ου αιώνα, όπου υπάρχουν έκδηλα τα σπέρματα μιας εν δυνάμει φεμινιστικής συνείδησης,
έτσι όπως διαμορφώθηκε και ζυμώθηκε στα κέντρα του Έξω Ελληνισμού. Ο ορισμός των
έμφυλων ταυτοτήτων, την εποχή αυτή, θεωρεί ασυμβίβαστη την εμπλοκή της γυναίκας στο
δημόσιο χώρο και την ενασχόληση με τη λογοτεχνία. Όμως, με δυναμικές παρεμβάσεις,
ακόμη και συγκρούσεις στον Τύπο, με το ανδροκρατούμενο κατεστημένο της εποχής, οι
λόγιες γυναίκες, κατορθώνουν να ανατρέψουν στερεότυπες ανδρικές αντιλήψειςπροκαταλήψεις, που αντιτίθενται στη γυναικεία λογοτεχνική δημιουργία. Μας ενδιαφέρει
κυρίως η διευθύντρια, παιδαγωγός, φιλόλογος και ποιήτρια, Σαπφώ Λεοντιάδα της οποίας η
συνεισφορά της στη γυναικεία χειραφέτηση, η προσωπικότητα, η μόρφωση και η φήμη της,
την κατατάσσουν στην elite της εποχής της, αλλά και στην αδελφή της Αιμιλία ΚτενάΛεοντιάδα, επίσης παιδαγωγό και εκδότρια του περιοδικού Ευρυδίκη.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώσεις:
Στόχος μας είναι οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν τη σημαντική παιδαγωγό και ποιήτρια
Σαπφώ Λεοντιάδα, μία γυναικεία προσωπικότητα, η οποία έζησε και μεγαλούργησε στον Έξω
Ελληνισμό, τον 19ο αι., αλλά και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη, σε εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες, παράγοντας σημαντικό εκπαιδευτικό, λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό έργο.
Β. Δεξιότητες:
• Να έχουν μυηθεί στον τρόπο αποδελτίωσης εφημερίδων του 19ου αι., που αφορούν
ποιήματα, θεατρικά έργα διηγήματα, μυθιστορήματα σε συνέχειες των Γραφουσών
Ελληνίδων.
• Να εννοήσουν τη συμβολή των γυναικών αυτών στην ανάπτυξη της γυναικείας γραφής και
να διαμορφώσουν ιδίαν στάση, αντίληψη και κριτική σκέψη απέναντι στις πρωτοπόρες
γυναίκες.
• Να είναι σε θέση να αντικρούουν τις όποιες στερεότυπες κοινωνικές αναπαραστάσεις της
έμφυλης διαφοράς, υπερασπιζόμενοι/ες το γυναικείο φύλο και την ταυτότητά του,
αναγνωρίζοντας την αξία της ισότητας, την ανάγκη για προσφορά στην τέχνη και τα
γράμματα και να μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις αξίες στους/στις αυριανούς/ές μαθητές/τριές
τους.
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Προαπαιτούμενα
Κανένα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 Βαρίκα, Ε. (2011). Η εξέγερση των Κυριών. Αθήνα: Παπαζήσης
 Ριζάκη, Ε. (2007). Οι «γράφουσες» Ελληνίδες. Αθήνα: Κατάρτι
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Αναστασοπούλου, Μ. (2012). Η συνετή απόστολος της γυναικείας χειραφεσίας.
Καλλιρρόη Παρρέν. Η ζωή και το έργον. Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων
βιβλίων
 Christodoulidou, L. «Sappho Léondias (1832-1900) : ‘Figure citoyenne majeure de la
Nation’», Cahiers balkaniques, revue du Centre d’études balkaniques de l'INALCO,
numéro hors-série, Les élites grecques modernes, XVIIIe – XXe siècles : Identités
modes d’action, représentations, Paris, Publications Langues O’, 2015, 175-188. Voir
aussi la publication électronique dans le numéro spécial hors-série des Cahiers
balkaniques, revue du Centre d’études balkaniques de l'INALCO
(http://ceb.revues.org/1236)
 Cosnier, C. (2001). Le silence des filles. De l’aiguille à la plume. Paris : Fayard
 Godi, P. (éd.) (2010). Voi(es)x de l’autre. Poètes femmes XIXe-XXIe siècles. Clermont
Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal
 Κάννερ, Έ. (2012). Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την οθωμανική
αυτοκρατορία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο κόσμος μιας χριστιανής δασκάλας.
Αθήνα: Παπαζήση
 Κοντογιάννη, Β. (επιμ.) (2008). Λόγος γυναικών. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και
Ιστορικό αρχείο
 Ντενίση, Σ. (2014). Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή. Γυναίκες και Γραφή στα
χρόνια του Ελληνικού Διαφωτισμού – Ρομαντισμού. Αθήνα: Νεφέλη
 Planté, C. (22015). La petite sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur. Lyon : Presses
Universitaires de Lyon
 Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χ. (2006). Το θέατρο στην καθ’ ημάς Ανατολή:
Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη. Αθἠνα: Πολύτροπον
 Χριστοδουλίδου Λουίζα, «Γύρω από την ίδρυση του Αναγνωστηρίου “Η Αίγλη” στη
Σύμη : Ένα ποίημα και μια επιστολή της Σαπφούς Λεοντιάδος», Μικροφιλολογικά 33
(Άνοιξη 2013) 3-8
 Χριστοδουλίδου Λουίζα,, «Ρομαντικές και αντιθετικιστικές απηχήσεις στο ποιητικό
έργο της Σαπφούς Λεοντιάδος: Ο ποιητής και το δάσος ή η τέχνη και η φύσις»,
Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014, Συνέχειες,
ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία,
λογοτεχνία (επιμ. Κωνστ. Δημάδης), τ. Β΄, Αθήνα, ΕΕΝΣ, 437-449.
http://www.eens.org/?page_id=3593

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται είτε με απαλλακτική εργασία είτε με προφορική
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εξέταση είτε με συνδυασμό των δύο.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Με φυσική παρουσία.

ΜΥ0003 – Κινητική Αγωγή στο Σχολείο / Εφαρμογές
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΜΥ
3ο ή 4ο
ΣΤ’ ή Η’
Ζαρώτης Γιώργος

Περιεχόμενο μαθήματος
Η φυσική δραστηριότητα και αγωγή αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως αναπόσπαστο
κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος της σχολικής αγωγής, αλλά και ως ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. Το
σώμα του μικρού παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως το πρωταρχικό μέσω μάθησης, όταν το
παιδί προσπαθεί να οικοδομήσει τις βάσεις για τη μελλοντική του ανάπτυξη και μάθηση. Η
κίνηση για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας μπορεί να σημαίνει εξερεύνηση του
περιβάλλοντος, να είναι συστατικό κομμάτι της επικοινωνίας, να σημαίνει αποδοχή,
ευχαρίστηση, ελευθερία ή και ασφάλεια. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να
επαναπροσδιορίσει τη διάσταση και το ρόλο της εφαρμογής κινητικών δραστηριοτήτων και
παιχνιδιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Έτσι, γίνεται αναφορά στους σκοπούς της φυσικής
αγωγής για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη σύνδεση της
φυσικής αγωγής με την κινητική, την κοινωνική, τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη
των παιδιών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα






Παροχή κινητικών εμπειριών για εξερεύνηση και πειραματισμό.
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
Ενεργοποίηση των νοητικών λειτουργιών μέσα από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες
επίλυσης προβλημάτων.
Βελτίωση της αυτοπεποίθησης μέσω της συμμετοχής σε αναπτυξιακός κατάλληλα
προγράμματα φυσικής δραστηριότητας.
Ανάπτυξη των κοινωνικών χαρακτηριστικών μέσω δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται
για την ενίσχυση των θετικών διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία


Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης (2007). Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου Αιώνα.
Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Σκοποί – Στόχοι – Επιδιώξεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Χριστοδουλίδη.
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Ζαχοπούλου Ευρυδίκη (2007). Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου Αιώνα. Σκοποί –
Στόχοι – Επιδιώξεις στην Προσχολική Ηλικία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Μικτή μέθοδο διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική & μαθητοκεντρική).

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Με σύνθετη αξιολόγηση, παρουσίαση θέματος της φοιτήτριας ή του φοιτητή στο μάθημα
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Δια Ζώσης στο Εργαστήριο Η/Υ, υποβοήθηση από Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.

ΜΥ0001 – Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα για την Στήριξη της
Πρακτικής Άσκησης
Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο σπουδών:
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):
Διδάσκων:

ΜΥ
3ο ή 4ο
Ε’ ή ΣΤ’ ή Ζ’ ή Η’
Κώστας Απόστολος

Περιεχόμενο μαθήματος
Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά την παρουσίαση λογισμικών και ηλεκτρονικών
περιβαλλόντων για την σχεδίαση και ανάπτυξη σεναρίων διδασκαλίας καθώς και την
αποτελεσματική εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Τα λογισμικά αυτά
υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με βάση τη σχεδίαση ροών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος σχεδίασης παρέχοντας
του ταυτόχρονα πολλαπλές και υψηλού επιπέδου δυνατότητες. Εν συνεχεία, το μάθημα θα
επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει τους
φοιτητές/τριες να σχεδιάσουν τα σενάρια τους για την πρακτική άσκηση, μέσα από handson-training δραστηριότητες στο εργαστήριο. Τέλος, το μάθημα θα εισαγάγει τους
φοιτητές/τριες στις έννοιες των ηλεκτρονικών κοινοτήτων ως μέσα στήριξης
της
στοχαστικής πρακτικής.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
 να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά επιλεγμένων εργαλείων σχεδίασης σεναρίων,
 να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση ενός συγκεκριμένου λογισμικού,
 να αναγνωρίζουν τα οφέλη των ηλεκτρονικών κοινοτήτων σε θέματα που άπτονται
της πρακτικής άσκησης.

Προαπαιτούμενα
Κανένα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Εγχειρίδια των λογισμικών και σημειώσεις του διδάσκοντα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Hands on Training Δραστηριότητες στον Υπολογιστή, Tutorials.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Τελική Εργασία.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος
Δια Ζώσης στο Εργαστήριο Η/Υ, υποβοήθηση από Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015-2016
Περίοδος Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: 01.09.2015 έως και
25/9/2015

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Έναρξη Μαθημάτων: 05.10.2015
Λήξη Μαθημάτων: 22.01.15
13 εβδομάδες μαθημάτων & 2 εβδομάδες
διακοπών Χριστουγέννων από 21.12.15 έως
6.01.16
Περίοδος ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών και
εξετάσεων χειμερινού
εξαμήνου: 25.01.16 - 19.02.16
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την
περίοδο ορίζεται η 19.02.16.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Έναρξη Μαθημάτων: 22.02.16
Λήξη Μαθημάτων: 03.06.16
13 εβδομάδες μαθημάτων & 2 εβδομάδες
διακοπών Πάσχα από 25.04.16 έως 8.05.16
Περίοδος ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών και
εξετάσεων εαρινού εξαμήνου: 06.06.16 - 30.06.16
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου για την
περίοδο ορίζεται η 30.06.16
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Χρήσιμες Πληροφορίες και Κανονισμοί
Η εγγραφή πρωτοετών φοιτητών
Οι πίνακες με τα ονόματα όσων εισάγονται στις σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιλογής κάθε έτους, τοιχοκολλώνται στις πινακίδες των
αρμοδίων Σχολών και Τμημάτων. Η πρόσκληση αυτών που πέτυχαν, καθώς και η εγγραφή
τους, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 51/1990 ( ΦΕΚ 24/1990, τ. Α').
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των
εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των
στρατιωτικών σχολών.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή και οι τυφλοί, οι
κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία και οι αθλητές του άρθρου 4, παρ. 2, εδ. α' και β' του Ν. 1171/1988.
Για την εγγραφή του, κάθε εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2. Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου, από το οποίο
αποφοίτησε, ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε
περίπτωση που υποβάλλεται πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (απολυτήριο ή πτυχίο)
αυτός μπορεί ν' αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο
αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/ 86, στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι
γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδος.
4. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Κατά την εγγραφή του ο
εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος το δελτίο της
αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η
ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία του.
5. 5. Οι εγγραφόμενοι που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παρ. 3 του προηγούμενου
άρθρου, εκτός των άλλων δικαιολογητικών υποβάλλουν, κατά την εγγραφή τους και το
πιστοποιητικό για την πάθηση τους, που προβλέπεται στην παράγραφο VII του άρθρου
46 του Ν. 1946/91.
Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που
προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και το επίσημο αντίγραφο του
ονομαστικού πίνακα.
Για τους λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή
ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή του σπουδαστή που
καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του
παρόντος προεδρικού διατάγματος με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι
της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν πραγματοποίησε την εγγραφή του ούτε με τη
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής
για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη.
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Στράτευση Φοιτητών
Κάθε φοιτητής που γράφτηκε σε ανώτατη σχολή και δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις, πρέπει να προσκομίσει στο στρατολογικό γραφείο του τόπου του
πιστοποιητικό σπουδών, το οποίο θα πάρει από την Γραμματεία του Τμήματος του. Το
στρατολογικό γραφείο του τόπου του θα του δώσει πιστοποιητικό τύπου Β', στο οποίο θα
αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής. Η αναβολή χορηγείται κατά ημερολογιακά έτη κι
όχι ακαδημαϊκά ή διδακτικά.

Εγγραφή αθλητών
(Ν. 2009/92, ΦΕΚ 18-Α, Ν. 2188/94 ΦΕΚ 18-Α)
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγομένων αθλητών, σε κάθε σχολή ή
τμήμα στέλνονται από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. επίσημα αντίγραφα του ονομαστικού πίνακα αυτών που
εισάγονται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των
εισαγομένων αθλητών στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση των Φοιτητών
Ο τρόπος βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος
υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και
να στηριχθεί σε θέματα-εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
1. Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφόσον η τελική βαθμολογία
του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.
2. Η τελική βαθμολογία του φοιτητή μπορεί να είναι για κάθε μάθημα αποτέλεσμα είτε
μιας συνολικής τελικής εξέτασης είτε συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων (ίσης ή
διαφορετικής βαρύτητας) που αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές του διδακτικού
έργου.
A. Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να
προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών
εξετάσεων ή (και) της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα,
που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής
ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή.
B. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες μορφές αξιολόγησης, εκτός ή πέρα
από την τελική εξέταση, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ'όψη η δυνατότητα
ίσης πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων φοιτητών στα απαραίτητα μέσα.
C. Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε ένα
μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντος.
3. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής έχει αποτύχει στην τελική εξέταση ενός μαθήματος,
είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει και τις εργαστηριακές ή τις κλινικές ή τις
πρακτικές ή τις φροντιστηριακές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει εκπληρώσει, εφόσον:
α) δεν έχει σε αυτές προβιβασμό βαθμό και β) αυτό έχει προκαθορισθεί από τον
διδάσκοντα στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.
4. Ο φοιτητής του τελευταίου εαρινού εξαμήνου (8ου-10ου-12ου) έχει το δικαίωμα να
εξετάζεται επαναληπτικά εκτός από την περίοδο του Σεπτεμβρίου και στην περίοδο
του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σε μαθήματα πέραν αυτών που δικαιούται να
δηλώσει.
5. Στη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ή στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ο
Πρόεδρος ανακοινώνει στη γενική Συνέλευση του Τμήματος τα ποσοστά επιτυχίας ή
αποτυχίας στα διάφορα μαθήματα και αυτά αξιολογούνται και συνεκτιμώνται για το
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επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σίτιση φοιτητών
Η σίτιση παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στα εστιατόρια της Πανεπιστημιακής
Φοιτητικής Λέσχης από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 30 Ιουνίου του
επόμενου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές Α.Ε.Ι., προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, που
πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που:
 Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
 Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις σίτισης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά εντός των
προθεσμιών που καθορίζονται κάθε φορά από τη Σύγκλητο.
 Δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους προκειμένου για
προπτυχιακούς φοιτητές.
 Δεν έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής της δωρεάν
σίτισης (6 έτη) κατά το άρθρο 29, παρ. 9 του Ν. 1268/82 και το άρθρο 2, παρ. 10 του
Ν. 2083/92.
Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τους φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται και
επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, πρέπει να υποβάλλονται στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική
Λέσχη μέσα σε 15 μέρες από την αρχική εγγραφή στο Τμήμα και είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι φοιτά, στην οποία αναφέρονται η
ημερομηνία πρώτης εγγραφής και το ήδη διανυόμενο έτος σπουδών.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή
Κοινότητα.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από αρμόδια
Δημοτική ή άλλη Αρχή.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειας τους της
τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή επικυρωμένο
αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. εάν το εκκαθαριστικό δεν έχει αποσταλεί στον δικαιούχο.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των ιδίων της τελευταίας
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο της
τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εάν το
εκκαθαριστικό δεν έχει αποσταλεί στον δικαιούχο, στην περίπτωση κατά την οποία
ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει ένσημα 6 συνεχόμενων μηνών κατά το
προηγούμενο έτος.
6. Υπεύθυνη δήλωση από κοινού των γονέων ότι δεν υποστηρίζουν οικονομικά τον
ενδιαφερόμενο, εφόσον αυτός πληροί την προϋπόθεση της προηγούμενης
παραγράφου.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.
8. Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση άλλης
κατά το νόμο αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα της
οικογένειας τους κατά τον προηγούμενο χρόνο.
9. Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας του
Νομού ή βεβαίωση Δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως
ιδιόκτητες ή μισθωμένες
εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κλπ και το σύνολο των εισοδημάτων από τις
πηγές αυτές.
10. Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
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φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της Υπηρεσίας των γονέων τους για
το ύψος των αποδοχών τους.
Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν εκκαθαριστικό
σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη
βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο
μαρτύρων.

Κύπριοι Φοιτητές
θα προσκομίσουν πιστοποιητικό απορίας που θα εκδοθεί από το Γραφείο Κοινωνικής
Ευημερίας της Κύπρου για το τρέχον έτος.

Ομογενείς Φοιτητές
από την αλλοδαπή, των οποίων οι γονείς είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η
εκεί προσφερόμενη εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη,
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση, η οποία θα χορηγείται από την εκεί Ελληνική Προξενική
Αρχή.

Στέγαση Φοιτητών
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σκοπός
λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας είναι η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων στη
σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας μας για καλύτερους όρους σπουδών και διαβίωσης.
Η Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξασφαλίζει τις
προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας ή του συμβαλλόμενου
ξενοδοχείου, έτσι ώστε:
 Να επιτυγχάνεται συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από τη συμμετοχή των
φοιτητών σε διάφορες εκδηλώσεις και τη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων με
το Πανεπιστήμιο.
 Να βοηθιέται ο σημερινός φοιτητής και αυριανός επιστήμονας στη διαμόρφωση
συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης.
 Να κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και ο σεβασμός των
δημοκρατικών διαδικασιών.
Με την εισδοχή στη Φοιτητική Εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο, ο οικότροφος
αποδέχεται τους όρους και τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού, η διαφύλαξη και
σωστή εφαρμογή του οποίου είναι και δική του ευθύνη.
Προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας ή του
συμβαλλόμενου ξενοδοχείου είναι ο απόλυτος σεβασμός της προσωπικής και ακαδημαϊκής
ζωής.

Προϋποθέσεις Διαμονής στη Φοιτητική Εστία
Στη φοιτητική εστία ή στο συμβαλλόμενο ξενοδοχείο εισάγονται φοιτητές και φοιτήτριες
που:
1. Έχουν τη φοιτητική ιδιότητα στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
3. Οι οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε τόπο διαφορετικό απ' αυτόν όπου εδρεύει
η οικεία Πανεπιστημιακή Μονάδα και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη
όπου βρίσκεται η εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο.
4. Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις εισδοχής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι μεν
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παλαιών ετών μέχρι 20 Ιουνίου κάθε έτους, οι δε πρωτοετείς φοιτητές το αργότερο
μέχρι τη λήξη των εγγραφών τους, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το
Υπ.Ε.ΠΘ.
5. Δεν έχουν απομακρυνθεί από την εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο με
προηγούμενη πειθαρχική απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου
Φοιτητικής Μέριμνας (Π.Σ.Φ.Μ.)

Διάρκεια παραμονής



Οι οικότροφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους χώρους της εστίας ή του
συμβαλλόμενου ξενοδοχείου για το χρονικό διάστημα από 5 ημέρες πριν την έναρξη
της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου έως τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να διαμένουν στην εστία ή στο συμβαλλόμενο
ξενοδοχείο μέχρι το αργότερο ν+2 χρόνια μετά από την ημερομηνία πρώτης
εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή της αποδοχής της υποψηφιότητας τους
ως μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου ν τα χρόνια που διαρκεί κανονικά η φοίτηση στο
οικείο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παραλαβή - παράδοση δωματίου





Κατά την παραλαβή του δωματίου κάθε οικότροφος υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής. Σε περίπτωση που υπάρχουν φθορές στο δωμάτιο, ο οικότροφος
σημειώνει τις φθορές αυτές στο πεδίο παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου παραλαβής,
το οποίο στην περίπτωση αυτή προσυπογράφεται από τον γραμματέα του Π.Σ.Φ.Μ.
Κάθε οικότροφος υπογράφει επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι θα αποκαταστήσει
ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο στο δωμάτιο, πέραν αυτών που οφείλονται
στη συνήθη χρήση, με δική του ευθύνη και επιβάρυνση.
Κατά την παράδοση του δωματίου, αν διαπιστωθούν ζημιές πέραν αυτών που
οφείλονται στη συνήθη χρήση, ο οικότροφος βαρύνετε με το κόστος επισκευής τους.
Οι φοιτητές φροντίζουν να προστατεύουν την περιουσία και τα υλικά της Φοιτητικής
Εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου, τόσο εντός του δωματίου τους, όσο και
στους κοινόχρηστους χώρους.

Υποχρεώσεις Οικοτρόφων
1. Στο χώρο της φοιτητικής εστίας ή του συμβαλλόμενου ξενοδοχείου προστατεύεται η
ελεύθερη πολιτική, συνδικαλιστική έκφραση και δράση των φοιτητών.
2. Οι οικότροφοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη φοιτητική εστία ή στο
συμβαλλόμενο ξενοδοχείο έχουν την ευθύνη για την κοινωνική, πολιτιστική,
πνευματική και γενικότερα την καλή λειτουργία του χώρου.
3. Οι οικότροφοι φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας του δωματίου τους
και των κοινόχρηστων χώρων.
4. Οι οικότροφοι συνεργάζονται με το αρμόδιο προσωπικό της φοιτητικής εστίας ή του
συμβαλλόμενου ξενοδοχείου για θέματα εποπτείας, συντήρησης, καθαριότητας,
όπως και για κάθε θέμα σχετικό με την ασφάλεια, τη σωστή χρήση των μέσων και
των εγκαταστάσεων της φοιτητικής εστίας.
5. Με τη λήξη της σύμβασης διαμονής οι οικότροφοι απομακρύνουν κάθε προσωπικό
αντικείμενο από το δωμάτιο και παραδίδουν αυτό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
περιουσιακό στοιχείο παρέλαβαν (κλειδιά κλπ) στο αρμόδιο προσωπικό.
6. Ο οικότροφος μπορεί να διακόψει την παραμονή του, υπό τον όρο ότι έχει
ενημερώσει εμπρόθεσμα και εγγράφως το Π.Σ.Φ.Μ.
6. Ο οικότροφος δεν επιτρέπεται να κάνει μετατροπές στο δωμάτιο του.
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7. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν να ορίζεται συμμετοχή των οικοτρόφων
στο κόστος στέγασης τους. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος του ποσού
συμμετοχής, ο τρόπος καταβολής του, μειώσεις ή απαλλαγή από την καταβολή του
ποσού αυτού σε ειδικές περιπτώσεις οικοτρόφων, καθώς και οι σχετικές
προϋποθέσεις.

Κυρώσεις
Αν
παρατηρηθούν προβλήματα συμπεριφοράς οικοτρόφων, προβλέπονται:
α. Προφορική παρατήρηση,
β. Έγγραφη προειδοποίηση,
γ. Απομάκρυνση από την Φοιτητική Εστία ή το συμβαλλόμενο ξενοδοχείο.

Απομάκρυνση Οικοτρόφων
1. Οι οικότροφοι απομακρύνονται από τη Φοιτητική Εστία ή το
συμβαλλόμενο ξενοδοχείο, με απόφαση του Π.Σ.Φ.Μ., χωρίς δικαίωμα επανεγκατάστασης
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Όταν χάσουν για οποιονδήποτε λόγο τη φοιτητική ιδιότητα.
 Όταν εκμισθώνουν ή υπενοικιάζουν ή παραχωρούν τα δωμάτια τους σε άλλα
πρόσωπα.
 Όταν δεν καταβάλλουν τη μηνιαία συμμετοχή τους στο κόστος στέγασης τους,
εφόσον προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 71
παρ. 8 του παρόντος.
 Όταν σε διάστημα το πολύ ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων
δεν έχουν παραλάβει τα δωμάτια τους.
 Όταν δεν καταβάλουν το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα
τους.
2. Οι οικότροφοι απομακρύνονται προσωρινά από τη Φοιτητική Εστία ή το συμβαλλόμενο
ξενοδοχείο, με απόφαση του Π.Σ.Φ.Μ. όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας της δημόσιας
υγείας.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις οριστικής απομάκρυνσης οικότροφου, η θέση του
καταλαμβάνεται αυτόματα από τον επόμενο στον πίνακα κατάταξης δικαιούχο.

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες, με βάση τη σειρά
προτεραιότητας, στους σπουδαστές που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των
τμημάτων και σχολών ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτές περιλαμβάνονται στο οικείο
πρόγραμμα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. κάθε ακαδημαϊκού έτους, αν συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Η σειρά κατάταξης των σπουδαστών βρίσκεται μέσα στον αριθμό υποτροφιών του
Ι.Κ.Υ. για το τμήμα ή την σχολή που πέτυχαν.
2. Η διαγωγή τους σύμφωνα με το απολυτήριο του σχολείου μέσης εκπαίδευσης ήταν
"κοσμιοτάτη" και διακρίνονται στη χρηστότητα και το ήθος, όπως προκύπτει από το
αντίγραφο ή πιστοποιητικό (όχι απόσπασμα) ποινικού μητρώου.
3. Δε διαθέτουν (όπως ορίζουν τα οικεία κεφάλαια των κανονισμών του Ι.Κ.Υ.)
αρκετούς πόρους για την συνέχιση των σπουδών τους.
3. Εγγράφτηκαν ως πρωτοετείς φοιτητές στο τμήμα, στο οποίο έχουν εισαχθεί, με
πρόβλεψη του νόμου.
4. Υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο οικείο κεφάλαιο
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του κανονισμού υποτροφιών.
Οι υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. δεν διατηρούνται για όλα τα έτη σπουδών. Για κάθε έτος
χορηγείται ορισμένος αριθμός υποτροφιών και πρέπει ο φοιτητής να συγκεντρώσει υψηλή
βαθμολογία, προκειμένου να πάρει υποτροφία ως δευτεροετής, τριτοετής, κ.λπ.

Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου
Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται
από την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Φ 141/Β3/2166, (ΦΕΚ 308 τ.β. 18.6.1987), η οποία
έχει ως ακολούθως:
Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που έχουν εισαχθεί στα
Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 και τα επόμενα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε
μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος
και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών.
Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1.0 έως 2.0 και υπολογίζονται ως εξής:
- Μαθήματα με 1 ή 2 ΔΜ έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.0
- Μαθήματα με 3 ή 4 ΔΜ έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5
- Μαθήματα με 6 ΔΜ έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.0
Ένας φοιτητής μπορεί να αφαιρέσει μαθήματα κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά σε
περίπτωση που έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων
κατά το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου.
1. Ο βαθμός του πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:
• Άριστα: για βαθμό από 8,50 έως 10,00
• Λίαν Καλώς: για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
• Καλώς: για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
2. Η καθομολόγηση πτυχιούχου είναι αναγκαία, μονομερής, πανηγυρική ενώπιον των
Πρυτανικών Αρχών, σε ειδική τελετή και με την παρουσία των συναδέλφων του, πράξη του
αποφοίτου που περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με την
οποία διαβεβαιώνει την προσήλωση του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχτηκε στο
Ίδρυμα.
Η ειδική τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων γίνεται 3 φορές το χρόνο στο τέλος των
εξετάσεων, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε τόπο και ημέρα που
ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό για την επιτυχή πραγμάτωση σπουδών
αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου.
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών και πριν την καθομολόγηση, μπορεί να
χορηγηθεί στον απόφοιτο σχετική βεβαίωση. Το κείμενο της καθομολόγησης έχει ως εξής:
"Κάτοχος από σήμερα του πτυχίου ή διπλώματος του Τμήματος. Έρχομαι να διαβεβαιώσω
μπροστά στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο του Τμήματος ότι θα ασκώ τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του πτυχιούχου, με
ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Κατά τη σταδιοδρομία μου θα επιδιώκω
σταθερά να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, να βελτιώνω την επιστημονική μου επάρκεια, να
συμβάλλω στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και στην υπεράσπιση της,
συνυπηρετώντας την προσωπική μου και την κοινωνική πρόοδο. Αποφεύγοντας κάθε άδικη
πράξη, θα τηρώ πιστά και με ακρίβεια τα διδάγματα που πήρα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
με τη φιλοδοξία να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και την Πολιτεία".
3. Καθιερώνεται κατά τις τελετές ορκωμοσίας η αμφίεση της τηβέννου για τα μέλη της
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Συγκλήτου, τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές.
4. Ο πτυχιούχος δικαιούται να πάρει πτυχίο σε περγαμηνή, αφού καταβάλει το οριζόμενο
από το Πρυτανικό Συμβούλιο παράβολο.
5. Πριν την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται στον απόφοιτο βεβαίωση από τη Γραμματεία
του Τμήματος περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του.
6. Στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή
διπλώματος και η αναλυτική η βαθμολογία όλων των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο
πτυχιούχος. Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας υπογράφεται από το Γραμματέα του
Τμήματος.
7. Ο πτυχιούχος δικαιούται να πάρει:
(Ι) Δύο αντίγραφα του πιο πάνω τίτλου
(Π) Ένα αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδαστικής κατάστασης (III) Ένα πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας Τα Ι και II χορηγούνται κατά την ορκωμοσία. Το III χορηγείται σε
διάστημα ενός μήνα από την ορκωμοσία.
8. Όλοι οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, με θέμα το οποίο
αναφέρεται σε γνωστικά αντικείμενα ενός εκ των τεσσάρων Ενοτήτων-Τομέων του
Τμήματος. Η διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής της
οποίας ο πρόεδρος είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί να αρχίσει άτυπα
διπλωματική εργασία ανεξάρτητα από τα πόσα μαθήματα χρωστά. Είναι υποχρεωμένος
όμως στην αρχή του 7ου εξαμήνου σπουδών του (και μέχρι την Γ.Σ. του Νοεμβρίου) με αίτηση
του επαρκώς τεκμηριωμένη προς τη Γ.Σ. του Τμήματος να ζητήσει την άδεια εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή. Δεν μπορεί όμως να
την παρουσιάσει ούτε να βαθμολογηθεί, πριν επιτύχει προβιβασμό βαθμό σε όλα τυχόν τα
οφειλόμενα μαθήματα. Η παρουσίαση γίνεται με το πέρας του 8ου εξαμήνου με διαδικασίες
που ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Η διπλωματική εργασία έχει βάρος 5 Δ.Μ. κα μπορεί από μόνη της να αντικαταστήσει
τον κύκλο Ε.Ε. (Ελεύθερης Επιλογής). Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να
αντικαταστήσει διδακτικές μονάδες μαθήματος από οποιονδήποτε άλλο κύκλο.

Σύλλογος φοιτητών
Ο Σύλλογος Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το
1987 και η έδρα του είναι στο νησί της Ρόδου. Μέλη του συλλόγου καλούνται όλοι οι
φοιτητές του τμήματος και η ανάδειξη των εκπροσώπων στα διάφορα όργανα γίνεται με
εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Τ.Δ.Ε. αποτελείται από 7 μέλη και η θητεία τους είναι
ετήσια.
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Συνεχίζοντας τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το οποίο οδηγεί σε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
Από το 2014-15, το πρόγραμμα έχει αναμορφωθεί, και η λειτουργία του διέπετε από την υπ’ αρίθμ.
99826/B7 (ΦΕΚ 1852/07.07.2014 τ.Β΄) Υ.Α. αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 52478/B7/27.06.2005
(ΦΕΚ 863/27.06.2005 τ.Β’) Υ.Α.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής
με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.
Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις Επιστήμες
της Αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών..
Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα πρέπει:
 να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για επικοινωνία, για πρόσβαση
σε βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λ.π.
 να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν βοηθήματα, να παράγουν νέο παιδαγωγικό υλικό με
τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών
 να δημιουργούν κοινά προγράμματα και σχέδια εργασίας και έρευνας με συναδέλφους
και μαθητές σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας
 να προσεγγίζουν διεπιστημονικά και σφαιρικά τα πολύπλοκα προβλήματα που τίθενται
στο χώρο της εκπαίδευσης
 να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με συναδέλφους τους από άλλο γλωσσικό και
πολιτισμικό περιβάλλον
 να αναπτύσσουν μια κριτική σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και με τις ίδιες
τις διαδικασίες παραγωγής των γνώσεων.

Επαγγελματικές προοπτικές
Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» παρέχει πέραν του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 2525/1997, αρθ. 6, παρ.
4 και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ.

Αριθμός εισακτέων
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) ΜΦ. Επιπλέον
επιτυχόντες ΜΦ, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι:
ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1)
αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (κατά την έννοια του άρθρου 2 του
ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την
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αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Υποψήφιοι μπορούν
να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος
της περιόδου των εγγραφών (Σεπτέμβριο 2015), με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα
προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης
σπουδών. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα με το τελευταίο εξάμηνο να
διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (Thesis).
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων:
 τα δύο πρώτα είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων
και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του
Π.Μ.Σ.,
 το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Προϋποθέσεις για την απονομή του ΜΔΕ
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα 10
μαθήματα (α΄ και β΄ εξάμηνο) και β) η εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (γ΄
εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των
μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ
καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά. Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος
απαιτείται η παρακολούθηση 10 ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, κάθε μία από τις οποίες
αντιστοιχεί σε τρεις (3) ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, σεμιναρίων, συμμετοχής σε έρευνα
πεδίου κλπ.. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες
(ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου,
30 ECTS για τα μαθήματα του β΄ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή.

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία
στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθούν
ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΠΜΣ. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε
εντατικούς κύκλους ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, ενώ για την υποβοήθηση ΜΦ που έχουν
παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, οι ενότητες μπορούν να διεξάγονται όλες τις ημέρες της
εβδομάδας. Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της ΓΣΕΣ του
Τμήματος, μέρος του εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ δύναται να πραγματοποιείται αξιοποιώντας
μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της
επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση
διαπιστώνεται με ευθύνη των Συντονιστών και Συντονιστριών των μαθημάτων.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ECTS

Υ01

Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων

6

Υ02

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

6

Υ03

Μεθοδολογία Έρευνας

6

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 2 από τα 5)

ECTS
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ΕΑ01

Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

6

ΕΑ02

Οικογένεια, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

6

ΕΑ03

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες

6

ΕΑ04

Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες

6

ΕΑ05

Μαθηματικά και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 5 από τα 13)

ECTS

ΕΒ01

Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας: Εργαστηριακή άσκηση με
μικροδιδασκαλία

6

ΕΒ02

Μεθοδολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική δια
ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

6

ΕΒ03

Νέες τεχνολογίες και νέες σχέσεις γνώσης
(δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 λόγω εκπαιδευτικής άδειας)

6

ΕΒ04

Πολυγραμματισμοί, νέοι τρόποι μάθησης και διδασκαλία γλώσσας σε ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα

6

ΕΒ05

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη γλωσσική εκμάθηση

6

ΕΒ06

Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή -μορφές λαϊκού πολιτισμού στον
κόσμο της τεχνολογίας

6

ΕΒ07

Κοινωνικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες
(δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 λόγω εκπαιδευτικής άδειας)

6

ΕΒ08

Θρησκείες και Διαδίκτυο

6

ΕΒ09

Δημόσια Ιστορία – Ιστορική Εκπαίδευση
(δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16)

6

ΕΒ10

Θεωρίες αναπαράστασης - Τεχνολογική, Παιδαγωγική Γνώση στη Διδακτική των
Μαθηματικών

6

ΕΒ11

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με χρήση πολυμέσων

6

ΕΒ12

Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών και οι νέες τεχνολογίες

6

ΕΒ13

Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών, Εικονικής
Πραγματικότητας και εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών

6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΔ

ΤΙΤΛΟΣ
Μεταπτυχιακή Διατριβή

ECTS
30

Από τα 5 μαθήματα επιλογής του χειμερινού εξαμήνου, θα προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος
τα 3 και από τα 13 μαθήματα επιλογής του εαρινού εξαμήνου, θα προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό
έτος τα 6, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής
Επιτροπής του ΠΜΣ.

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 €, τα οποία
καταβάλλονται σε 4 δόσεις ως εξής:
 1η δόση ύψους 700 € εντός δύο εβδομάδων μετά την ανακοίνωση των εισακτέων,
 2η δόση ύψους 600 € με το πέρας του α΄ εξαμήνου,
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3η δόση ύψους 600 € με το πέρας του β΄ εξαμήνου,
4η δόση ύψους 600 € με το πέρας του γ΄ εξαμήνου.

Δίδεται η δυνατότητα σε υποψήφιο που έχει εισαχθεί στο ΠΜΣ και έχει προκαταβάλει την πρώτη
δόση των διδάκτρων πριν την εγγραφή του, να αιτηθεί στη ΓΣΕΣ του Τμήματος την επιστροφή του
ποσού κατά το ήμισυ αν τελικά δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ

Υποτροφίες & Παροχές





Χορηγείται υποτροφία ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ σε ΜΦ ως εξής:
o Η υποτροφία των 1.000 ευρώ απονέμεται στον ΜΦ με την καλύτερη επίδοση βάσει
του γενικού βαθμού πτυχίου του ΜΔΕ του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την
προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς να λάβει παράταση
φοίτησης.
o Η υποτροφία των 1.500 ευρώ απονέμεται σε ένα ΜΦ με ακαδημαϊκά κριτήρια,
σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
ΠΜΣ
Υπάρχει δυνατότητα δανεισμού φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των
σπουδών σε ορισμένο αριθμό ΜΦ που το έχουν ανάγκη.
Το ΠΜΣ συνεργάζεται με κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης της Ρόδου, τα οποία απέχουν μικρή
απόσταση από τα κτίρια στα οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα, προκειμένου να
εξασφαλίσει την οικονομικότερη διαμονή των ΜΦ που μετακινούνται στη Ρόδο για την
παρακολούθηση των μαθημάτων.

Επιλογή ΜΦ
Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης
Μεταπτυχιακών Φοιτητών που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συγκροτηθεί με
απόφαση της ΓΣΕΣ, η οποία θα συνεκτιμήσει (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008) α) τα
ειδικά προσόντα τους, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και β)
την αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
1. Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται:
 τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής),
όπως αυτή πιστοποιείται από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν
διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν
γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου στην Αγγλική γλώσσα,
από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ, κατά τη διάρκεια των προφορικών συνεντεύξεων.
2. Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός από τα παραπάνω
προαπαιτούμενα, συνεκτιμώνται:
A. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά
που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ
B. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Γιατί να επιλέξω το ΠΜΣ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια διδακτική και
ερευνητική δραστηριότητα στην αξιοποίηση των νέων και ψηφιακών Μέσων και των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να διαμορφώσει μια αντίστοιχη παράδοση.
Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ΠΜΣ συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση
των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στην εκπαιδευτική
διαδικασία και δίνοντας ευκαιρίες έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα πεδία της
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εκπαίδευσης που σχετίζονται με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση
επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.
Μοναδικά χαρακτηριστικά:
 Παροχή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
 Ευέλικτη φοίτηση σε μορφή εντατικών χρονικών κύκλων ανά μήνα ώστε να μπορεί να
εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε
άλλες περιοχές της χώρας
 Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά
αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτων
 Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 Δανεισμός φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σε ορισμένο
αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη
 Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας
 Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών
 Υποτροφίες αριστείας βάσει της επίδοσης και ακαδημαϊκών κριτηρίων
 Φοίτηση στο πανέμορφο νησί της Ρόδου!

Διδακτορική Διατριβή
Η εκπόνηση και η προκήρυξη του σχετικού αντικειμένου διδακτορικής διατριβής και
αντίστοιχα οι διαδικασίες επιλογής και καθορισμού των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων διδακτόρων καθορίζονται και οριοθετούνται σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Ν. 2083/1992. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Τ.Δ.Ε. θεωρούνται
μεταπτυχιακοί φοιτητές με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
σύμφωνα με το νόμο από την ιδιότητα αυτή.

Διαδικασία Επιλογής Υποψήφιων







Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει:
o Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
– βλ. σχετική παράγραφο του Ν. 2083/1992
o Συνοπτικό περίγραμμα-περιγραφή της προς εκπόνηση διατριβής
Εν συνεχεία, ο υποψήφιος θα κληθεί σε συνέντευξη με την Επιτροπή Επιλογής
Μετά από συνεκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, η Επιτροπή εισηγείται την
πρόταση της στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Η συνέλευση αξιολογεί και επιλέγει τελικά τις υποψηφιότητες για την εκπόνηση
διατριβής
Ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π., ένα από τα οποία ορίζεται
επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του
επίκουρου καθηγητή του Τμήματος.

Εκπόνηση & Υποστήριξη



Η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία
έγκρισης της εκπόνησης της διατριβής
Όπως ορίζει ο νόμος, ο υποψήφιος θα υποβάλλει στο τέλος κάθε χρόνου έκθεση
προόδου στη Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αν ο
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υποψήφιος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, η Συνέλευση
μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της διαδικασίας για την υπό εκπόνηση διατριβή,
κατόπιν και της σχετικής έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του
υποψηφίου μπορεί να αποφανθεί αν οι ερευνητικοί στόχοι της διατριβής έχουν
ολοκληρωθεί.
Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από Επταμελή
Εξεταστική Επιτροπή. Για την έγκριση της διατριβής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
τουλάχιστον πέντε μελών της εξεταστικής επιτροπής.
Η αναγόρευση του υποψήφιου σε διδάκτορα, γίνεται από την Συνέλευση του
Τμήματος, με βάση το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής.
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