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1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 των γενικών διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού του ΠΤΔΕ, οι 

μεταπτυχιακές σπουδές  στο  Παιδαγωγικό  Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του 

Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, αντιστοίχως, με τη 

χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και Διδακτορικού Διπλώματος 

(Δ. Δ.). 

Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. (Άρθρο 3) που οργανώνεται από το 

Π.Τ.Δ.Ε. αναφέρεται σε ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του 

Τμήματος. 

Αρμόδια όργανα ( Άρθρο 4) για την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι: Η 

Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), τις 

αρμοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ειδική 

Διατμηματική/Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε.), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και 

ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν.3685/2008.  

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, 

δηλαδή τα τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από το προσωπικό της Γραμματείας 

του Π.Τ.Δ.Ε. Για τις ανάγκες του χρησιμοποιούνται οι αίθουσες, η βιβλιοθήκη, τα 

εργαστήρια και η τεχνολογική υποδομή της Παιδαγωγικής Σχολής. 

 

 

 

Επικοινωνία 

Ε. Τρέσσου Πρόεδρος του ΠΤΔΕ ΑΠΘ lfatouro@eled.auth.gr 

Σ. Μητακίδου Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος  smitakid@eled.auth.gr 

Ζ. Κουκουνάρης Γραμματέας του ΠΤΔΕ ΑΠΘ zachary@eled.auth.gr 

Ν. Γρηγοριάδης Γραμματέας Μεταπτυχιακού Προγράμματος grigorin@eled.auth.gr 



3 

 

  

  Ιστοσελίδα  http://www.eled.auth.gr 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

 

Γραμματεία ΠΤΔΕ (για το ΠΜΣ) Πύργος Παιδαγωγικής 

54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
    

 
 
 
 
 
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΑ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών, απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών αλλά και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 

Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

Κάθε έτος μέχρι τις 20 Ιουνίου η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει πόσες θέσεις μεταπτυχιακών 

φοιτητών θα διαθέσει σε κάθε κατεύθυνση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Μέχρι το 

τέλος Ιουνίου με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των θέσεων 

αυτών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε χρονικό 

διάστημα το οποίο ανακοινώνεται από τον Ιούνιο μαζί με την προκήρυξη των θέσεων. Οι 

ενδιαφερόμενοι/ες για να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. υποβάλλουν το φάκελο της 

υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.  

Ο φάκελος περιέχει: 

α) αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής,  

β) εκτενές βιογραφικό το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική 

δραστηριότητα, την επαγγελματική ή/ και άλλη δραστηριότητα συναφή με την 

κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, επιστημονικές εργασίες, γνώση ξένων γλωσσών, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους, 

γ) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου,  

δ) πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, 

ε) πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από 

Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής και  

στ) αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής (Proficiency) ή γαλλικής (Dalf ή Sorbonne 

I) ή γερμανικής (Oberstufe) γλώσσας εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αλλοδαπών 
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υποψηφίων απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας. 

Ελλιπείς φάκελοι υποψηφιότητας απορρίπτονται.  

Όσοι/ες από τους υποψηφίους/ες δεν έχουν προσκομίσει αναγνωρισμένο δίπλωμα 

γνώσης αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, θα κληθούν να πάρουν μέρος σε 

εξετάσεις γλωσσομάθειας στη γλώσσα την οποία έχουν δηλώσει. Οι εξετάσεις θα 

αφορούν στην κατανόηση κειμένου και της σχετικής ορολογίας. Οι εξετάσεις 

γλωσσομάθειας γίνονται από ειδική επιτροπή εξετάσεων γλωσσομάθειας που ορίζει η 

Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ξένης 

Γλώσσας ή μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών του Α.Π.Θ. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη 

βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των εξετάσεων γλωσσομάθειας. 

 Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή περάσουν τις 

σχετικές εξετάσεις ξένης γλώσσας και δεν κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών 

Σχολών ή δεν είναι απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών 

εξετάζονται γραπτά στην Παιδαγωγική. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει  τριμελή επιτροπή  μελών Δ.Ε.Π. 

για τη διενέργεια των εξετάσεων της Παιδαγωγικής. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 

επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των  γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των 

εξετάσεων στην Παιδαγωγική. Οι επιτηρητές/τριες για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας και 

για τις εξετάσεις στην Παιδαγωγική ορίζονται από τον/την διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ.  

Όσοι/ες περάσουν τις παραπάνω διαδικασίες επιλογής καλούνται να εξεταστούν γραπτά 

σε θέματα που αφορούν την κάθε κατεύθυνση και τα οποία ανακοινώνονται στη σχετική 

προκήρυξη. Η  Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. για τη διενέργεια των 

γραπτών εξετάσεων της κάθε κατεύθυνσης. Η τριμελής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 

επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των 

εξετάσεων της κατεύθυνσης.  

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία ολοκληρώνεται 

μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, γίνεται με βάση τη βαθμολογική κατάταξη μεταξύ όσων έχουν 

επιτύχει στην εξέταση των θεμάτων που αφορούν την κάθε κατεύθυνση, όσοι και όσες 

δηλαδή, έχουν πετύχει βαθμολογία ίση ή άνω του 6 (έξι). Ο πίνακας με τα ονόματα των 

επιτυχόντων και των εισαγομένων σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. επικυρώνεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων 
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της γραμματείας του Π.Τ.Δ.Ε. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και 

ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Αποδεκτές είναι οι 

μετακινήσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών με 

ERASMUS MUNDUS ή ERASMUS PLUS. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των 

υποτρόφων της παραπάνω κατηγορίας μπορεί να αυξάνεται. Ο αριθμός των εισαγομένων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις σαράντα πέντε (45) ανά έτος και για τις τρεις (3) 

κατευθύνσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται δημόσια κλήρωση από τον/την Πρόεδρο 

του Τμήματος και τον/την Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ.  

Οι εισαγόμενοι προσέρχονται στη Γραμματεία όπου προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της 

αστυνομικής τους ταυτότητας και συμπληρώνουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής. 

Μετά την εγγραφή τους χρεώνονται με όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία 

διδάσκονται στην κατεύθυνση που εγγράφηκαν. Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρούνται 

ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν συστηματικές σπουδές τριών εξαμήνων που 

καταλήγουν στη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο (4ο) 

εξάμηνο. 

Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα 

μαθήματα των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Οι κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ είναι τρεις. Στον 

παρακάτω πίνακα διακρίνονται οι κατευθύνσεις και οι συντονιστές σπουδών των 

κατευθύνσεων. 

 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Γ. Γρόλλιος 

Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α. Αϊδίνης 

Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ Ν. Λαμπρινός 

 

 

Οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
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Βασικός σκοπός της κατεύθυνσης Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική είναι οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν και να ερευνήσουν τις πολύμορφες 

σχέσεις ανάμεσα στην κοινωνία, την εκπαίδευση και τις νεότερες εξελίξεις στα γνωστικά 

πεδία της επιστήμης της Παιδαγωγικής. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο πλαίσιο της 

κατεύθυνσης έχουν ως βασικό αντικείμενό τους συγκεκριμένα πεδία της Παιδαγωγικής, 

εξετάζοντας τα επιστημονικά πορίσματα που έχουν εξαχθεί σε κάθε ένα από αυτά υπό το 

φως των κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών μεταβολών, καθώς και των αλλαγών στη 

δομή και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών στην Ελλάδα και διεθνώς. Πρόκειται για 

μια οπτική για τη μελέτη των επιστημονικών πορισμάτων των πεδίων της Παιδαγωγικής η 

οποία δίνει τη δυνατότητα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες να συμβάλουν με 

πρωτότυπους τρόπους στον επιστημονικό διάλογο, μέσω της πραγματοποίησης 

ερευνητικού έργου το οποίο βασίζεται σε στέρεα θεμέλια.        

 

Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

H Β’ Κατεύθυνση επιδιώκει να:  

(i) εισαγάγει μια νέα οπτική προσέγγισης θεμάτων γλώσσας και γραμματισμού (γλωσσικού 

και οπτικού) που να αναδεικνύει το ρόλο της γλώσσας και της λογοτεχνίας ως πολιτισμικών 

προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης ιστορικής και κοινωνικής 

πραγματικότητας την οποία και απηχούν ή επαναδιατυπώνουν με ποικίλους τρόπους και 

αξιολογήσεις.  

(ii) παράσχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες νέα μεθοδολογικά εργαλεία για την 

ανάλυση της πολυσημειωτικής πραγματικότητας που να προχωρούν σε σύνθεση των επί 

μέρους προσεγγίσεων που διαφορετικοί κλάδοι προτείνουν, 

(iii) προσφέρει έναν νέο τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας που (α) να 

αναδεικνύει το ρόλο τους στην καλλιέργεια ποικίλων μορφών γραμματισμού – 

λειτουργικού και κριτικού -σε σχολικά πλαίσια όσο και σε διάφορους τομείς της δημόσιας 

σφαίρας και (β) να καθιστά φανερό το δημιουργικό ρόλο των υποκειμένων στην διαδικασία 

οικοδόμησης διαλογικών κοινοτήτων γραμματισμού – κοινοτήτων που δομούν πρακτικές 

ανάγνωσης και γραφής κειμένων ως μέσο και εργαλείο ανάγνωσης, κατανόησης και 

αλληλεπίδρασης με την κοινωνία.  

Με την ολοκλήρωση της κατεύθυνσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 

• έχουν κατανοήσει τις βασικές προσεγγίσεις και θέσεις που υποστηρίζουν για τις 

έννοιες του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού 

• να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάτω από την ποικιλία της ορολογίας τις κοινές 

γραμμές του σχετικού προβληματισμού αλλά και τις διαφοροποιήσεις  που 

διατυπώνονται στο εσωτερικό κάθε χώρου καθώς και το τι αυτές υποδηλώνουν.    
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• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν εργαλεία- όπως αυτά που παρέχει η ΣΛΓ – για την 

ανάγνωση των ιδεολογικών συνυποδηλώσεων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 

πολυσημειωτική πραγματικότητα.  

• να έχουν αναπτύξει πιο σύνθετες προσεγγίσεις για την έννοια της λογοτεχνίας και τη 

σχέση αυτής με την κοινωνία και την εκπαίδευση. 

• να έχουν διευρύνει τη γνώση τους για τα μεθοδολογικά πλαίσια και τις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί για τη διδασκαλία της γλώσσας 

και της λογοτεχνίας σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια 

 

 

Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη 

διδακτική μιας σειράς επιστημών που απαρτίζουν τις Φυσικές Επιστήμες. Μέσα από 

σύγχρονες θεωρίες και προβληματισμούς θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις στη διδακτική 

των αντικειμένων σε συνδυασμό με παλιότερες θεωρίες και πρακτικές. 

Για κάθε γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης  

• Αστρονομία και εκπαίδευση, 

• Διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών 

• Περιβάλλον και βιωσιμότητα 

• Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

• Ψηφιακή Γεωγραφία 

• Φιλοσοφία της Τεχνοεπιστήμης 

οι σπουδαστές θα πρέπει να: 

α) κατανοήσουν την εξειδικευμένη γνώση και να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν στη 

διδασκαλία του κάθε αντικειμένου 

β) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις για να παράγουν νέες 

 

 

Το μάθημα Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας του α’ εξαμήνου καθώς και το μάθημα 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση β’ εξαμήνου είναι κοινό και για τις τρεις κατευθύνσεις. Οι κωδικοί 

των μαθημάτων με τους οποίους γίνονται οι δηλώσεις στη γραμματεία του ΠΜΣ διαθέτουν 

τα αρχικά των κατευθύνσεων, π.χ. ΚΕΠ (Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική) 

αντιστοίχως ΔΓΛ και ΔΘΕ. Το αρχικό νούμερο του αριθμητικού κωδικού αφορά το εξάμηνο 

σπουδών που διεξάγεται το μάθημα π.χ. 101 α’ εξάμηνο, 201 β’ εξάμηνο σπουδών. Ο 

κωδικός ΚΥΜ έχει δοθεί σε δύο μαθήματα του ΠΜΣ τα οποία όπως προαναφέρθηκε 

διδάσκονται σε όλες τις κατευθύνσεις.   

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 
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φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς 

(6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου), καλώς (6).  Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και 

οι μεγαλύτεροί του. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από τους βαθμούς των 

μαθημάτων του προγράμματος και τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας, με ακρίβεια 

δεύτερου δεκαδικού  ψηφίου ως εξής:  

προστίθενται οι μέσοι όροι βαθμολογίας των τριών διδακτικών εξαμήνων και ο βαθμός 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με το τέσσερα. 

Το εξαγόμενο είναι ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. 

π.χ. : (ΜΟα + ΜΟβ + ΜΟγ+ ΒΜΔΕ)=χ 

χ/4 = βαθμός μεταπτυχιακού 

 

Σε περίπτωση που ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια βαθμολογηθεί σε τελική εργασία 

μαθήματος κάτω από τη βάση (6), μπορεί να καταθέσει καινούρια εργασία ΑΠΑΞ στο τέλος 

του εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα.  

Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των εργασιών των μαθημάτων είναι 30 

Μαρτίου για το χειμερινό εξάμηνο και 16 Αυγούστου για το εαρινό. Δεν θα γίνονται δεκτές 

εργασίες που παραδίνονται πέρα από τις καταληκτικές ημερομηνίες. Ο φοιτητής/τρια έχει 

δικαίωμα να υποβάλει ξανά την εργασία ΑΠΑΞ στο τέλος του εξαμήνου που διδάσκεται το 

μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για εργασίες που κόβονται.   

Η τελική διπλωματική εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000. Αντίστοιχα, οι εργασίες 

των μαθημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις. 

Για τη συγγραφή των εργασιών (των μαθημάτων και της διπλωματικής) θα ακολουθείται το 

σύστημα APA (http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx.).  

Για την αξιολόγηση των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως το περιεχόμενο 

της εργασίας, η χρήση βιβλιογραφικών πηγών και ερευνητικών εργαλείων, η επιστημονική 

παρουσίαση της εργασίας (ορολογία, επιχειρήματα, βιβλιογραφικές αναφορές).  

Ορίζεται σε δύο (2) ο μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών που μπορεί να 

αναλαμβάνει το κάθε μέλος ΔΕΠ διδάσκων/ουσα στο ΠΜΣ.  
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Οι διπλωματικές εργασίες θα συζητούνται και θα ορίζονται πριν το τέλος του τρίτου 

εξαμήνου. Η διπλωματική εργασία θα κατατίθεται τέλη Σεπτεμβρίου και μέχρι μέσα 

Δεκεμβρίου θα γίνεται η δημόσια υποστήριξη. 

 

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση ανά εξάμηνο σπουδών φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα διδασκομένων μαθημάτων. 



10 

 

Πίνακας Ι  Ι:. Διδασκόμενα  μαθήματα  ανά  κατεύθυνση και εξάμηνο 

 

 

Α' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & 
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 

α' 
εξάμηνο 

Μαθήματα Μαθήματα Μαθήματα 

 

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 

έρευνας  

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 

έρευνας  

 Μεθοδολογία 

εκπαιδευτικής έρευνας   

Ζητήματα κοινωνικής θεωρίας: 

Κοινωνία  της γνώσης και 

εκπαίδευση 

 

Λειτουργικός και κριτικός 

γραμμματισμός: Θεωρητικές 

προσεγγίσεις 

Θετικισμός, νεοθετικισμός 

και μια νέα θεωρία των 

αξιών της τεχνοεπιστήμης 

Έθνος, κοινωνία, εκπαίδευση: 

Ιστορικές και συγχρονικές 

διαστάσεις 

Θεωρία της λογοτεχνίας και 

λογοτεχνική εκπαίδευση 

Διδασκαλία και μάθηση στις 

φυσικές επιστήμες 

β' 
εξάμηνο 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Κοινωνική και παιδαγωγική 

λειτουργία της αξιολόγησης 

Λειτουργικός και κριτικός 

γραμμματισμός: Διδακτικές 
εφαρμογές 

Η φύση των φυσικών 

επιστημών και η διδασκαλία 

της με διαδικτυακά 
περιβάλλοντα μάθησης και 

πολυμεσικές αφηγήσεις 

Σύγχρονες θεωρίες και 

πρακτικές για τα αναλυτικά 

προγράμματα 

Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία 

και πράξη 

Αστρονομία: Ιστορία- πράξη 

– διδακτική 

γ' 
εξάμηνο 

Παιδαγωγική της ένταξης, 

θεραπευτική κουλτούρα στην 

εκπαίδευση, εκπαίδευση για το 

φύλο και εκπαιδευτικές 

πρακτικές 

Επικοινωνία στη σχολική τάξη 

και εγγράμματες ταυτότητες 

Θεωρητικές και ερευνητικές 

προσεγγίσεις στη μάθηση 

και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών  

 

Πολυπολιτισμικότητα και 

εκπαίδευση 

Γραμματισμός στη δεύτερη 

γλώσσα 

Τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών στην 

εκπαίδευση 

Κοινωνικός αποκλεισμός και 

αντιρατσιστική εκπαίδευση 

Α. Πολυγραμματισμοί στο 

σχολείο (επιλεγόμενο)  
Β. Θεωρίες της ανάγνωσης και 

αναγνωστικές πρακτικές 

(επιλεγόμενο) 

Ζητήματα περιβάλλοντος και 
βιώσιμης ανάπτυξης στη 

σχολική πρακτική 

δ' 
εξάμηνο  

Μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία 

Μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία 

Μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία 

ΣΥΝΟΛΟ 
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
/1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
/10 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ/ 1 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ /1 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε κατεύθυνσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένας 

διδάσκων/ουσα της κατεύθυνσης ως συντονιστής ή συντονίστρια. Η ανάθεση της 

διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε χρόνο, μετά από 

εισήγηση της Σ.Ε. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο (13 εβδομάδες). Η 

διδασκαλία των μαθημάτων είναι τρίωρη, η μορφή της καθορίζεται από τους διδάσκοντες 

και τις διδάσκουσες (διέπεται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.3685/2008 - 

ΦΕΚ 148/2008 τ.Α).  

Όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα και πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες E.C.T.S. Ένας ή 

μία μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει συστηματικά ένα 

εξαμηνιαίο μάθημα εφόσον έχει δέκα (10) παρουσίες στο σύνολο των δεκατριών (13). Η 

διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται 

και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
 
Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη 

διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, ο 

φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και ο 

φόρτος εργασίας ανά τρίμηνο αποτιμάται σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική για όλους 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών σε κάθε 

μάθημα γίνεται με ευθύνη των διδασκόντων/ουσών του και η βαθμολόγηση γίνεται με 

βάση τη δεκάβαθμη κλίμακα («άριστα» 9 ή 10, «λίαν καλώς» 7 ή 8, «καλώς» 6, «μετρίως» 

5, 4, 3 και «κακώς» 2, 1, 0).  

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Η βαθμολόγηση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται για τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρώτο και 

τρίτο εξάμηνο σπουδών τον Φεβρουάριο και για τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο 

δεύτερο εξάμηνο σπουδών τον Ιούνιο. 
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2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η Α’ κατεύθυνση του Π.Μ.Σ διαθέτει 9 υποχρεωτικά μαθήματα για τα τρία 

εξάμηνα σπουδών. Ακολουθεί η καταγραφή τους ανά εξάμηνο σπουδών και οι 

διδάσκοντες των μαθημάτων. 

Α' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
 

 

α' 
εξάμηνο Μαθήματα Διδάσκοντες/ουσες Κωδικός 

  

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας              

Α. Αϊδίνης -Γ. Καραγιάννη-Α. 

Λιάμπας-Ε. Ντρενογιάννη KYM 101 

Ζητήματα κοινωνικής θεωρίας: Κοινωνία της 

γνώσης  και εκπαίδευση Π. Παυλίδης ΚΕΠ 101 

Έθνος, κοινωνία, εκπαίδευση: Ιστορικές και 

συγχρονικές διαστάσεις Χ. Τζήκας – Δ. Χαραλάμπους ΚΕΠ 102 

β' 
εξάμηνο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 201 

  

Κοινωνική και παιδαγωγική λειτουργία της 

αξιολόγησης Α. Λιάμπας ΚΕΠ 201 

Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα 

αναλυτικά προγράμματα   

Γ. Γρόλλιος  

 ΚΕΠ202 

γ' 
εξάμηνο 

Παιδαγωγική της ένταξης, θεραπευτική 

κουλτούρα στην εκπαίδευση, εκπαίδευση 

για το φύλο και εκπαιδευτικές πρακτικές 

Π. Καραγιάννη-Ι. Μπίμπου- Δ. 

Κογκίδου ΚΕΠ 301 

  

Πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση Δ. Ζάχος ΚΕΠ 302 

Κοινωνικός αποκλεισμός και αντιρατσιστική 

εκπαίδευση Χ. Τουρτούρας ΚΕΠ 303 

δ’ 
εξάμηνο  Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  

ΣΥΝΟΛΟ 
 
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Τα e-mail των διδασκόντων που υποστηρίζουν το πρόγραμμα της 

συγκεκριμένης κατεύθυνσης αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ EMAIL 

Α. Αϊδίνης aaidinis@eled.auth.gr 

Γ. Γρόλλιος grol@eled.auth.gr 

Δ. Ζάχος dimzachos@eled.auth.gr 

Γ. Καραγιάννη pkaragi@eled.auth.gr 

Δ. Κογκίδου dkogidou@eled.auth.gr 
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Α. Λιάμπας aliabas@eled.auth.gr 

Σ. Μητακίδου  smitakid@eled.auth.gr 

Ε. Ντρενογιάννη edren@eled.auth.gr 

Π. Παυλίδης ppavlidi@eled.auth.gr 

X. Τζήκας chtzikas@eled.auth.gr 

Χ. Τουρτούρας htourt@eled.auth.gr 

Ε. Τρέσσου lfatouro@eled.auth.gr 

Δ. Χαραλάμπους dphchar@eled.auth.gr 

 

Για περισσότερα στοιχεία ως προς τους διδάσκοντες μπορείτε να επισκεφτείτε 

τα βιογραφικά τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

http://www.eled.auth.gr/personnel/dep_index.html 

 

 

Η Β’ Κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. προσφέρει 10 μαθήματα στα τρία εξάμηνα 

σπουδών από τα οποία ο φοιτητής εξετάζεται στα 9. Ακολουθεί η καταγραφή 

τους ανά εξάμηνο σπουδών και οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων. 

 

Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

α' 
εξάμηνο Μαθήματα Διδάσκοντες/ουσες Κωδικός 

  

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής  έρευνας    

Α. Αϊδίνης -Γ. Καραγιάννη-Α. 

Λιάμπας-Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 101 

Λειτουργικός και κριτικός γραμμματισμός: 

Θεωρητικές προσεγγίσεις Α. Αϊδίνης ΔΓΛ 101 

Θεωρία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική 

εκπαίδευση Β. Αποστολίδου ΔΓΛ 102 

β' 
εξάμηνο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 201 

  

Λειτουργικός και κριτικός γραμμματισμός: 

Διδακτικές εφαρμογές Τ. Κωστούλη ΔΓΛ 201 

Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη Σ. Μητακίδου ΔΓΛ 202 

γ' 
εξάμηνο 

Επικοινωνία στη σχολική τάξη και 

εγγράμματες ταυτότητες 

Τ. Κωστούλη 

 ΔΓΛ 301 

  

Γραμματισμός στη δεύτερη γλώσσα Σ. Μητακίδου- Ε. Φίστα ΔΓΛ 302 

Α. Πολυγραμματισμοί στο σχολείο 

(επιλεγόμενο) 

Β. Θεωρίες της ανάγνωσης και 

Α. Φ. Παπαδημητρίου- Ε. Φίστα 

Β. Β. Αλεξίου- Β. Αποστολίδου    ΔΓΛ 303 
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αναγνωστικές πρακτικές (επιλεγόμενο) 

δ' 
εξάμηνο  

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

  

ΣΥΝΟΛΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /10 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ/ 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ EMAIL 

Α. Αϊδίνης aaidinis@eled.auth.gr 

Β. Αλεξίου valex@eled.auth.gr 

B. Αποστολίδου neta@eled.auth.gr 

M. Κανατσούλη menoula@nured.auth.gr 

Τ. Κωστούλη kostouli@eled.auth.gr 

Σ. Μητακίδου smitakid@eled.auth.gr 

Φ. Παπαδημητρίου fpapadim@eled.auth.gr 

Ε. Φίστα evafista@eled.auth.gr 

 

Για περισσότερα στοιχεία ως προς τους διδάσκοντες μπορείτε να επισκεφτείτε 

τα βιογραφικά τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

http://www.eled.auth.gr/personnel/dep_index.html 

 

Η Γ’ κατεύθυνση προσφέρει 9 μαθήματα για τα τρία εξάμηνα σπουδών. 

Ακολουθεί η καταγραφή τους ανά εξάμηνο σπουδών και οι διδάσκοντες των 

μαθημάτων 

 

 

Γ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 

α' 
εξάμηνο Μαθήματα ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

  

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας    
Α. Αϊδίνης -Γ. Καραγιάννη-Α. 
Λιάμπας-Ε. Ντρενογιάννη ΚΥΜ 101 

Θετικισμός, νεοθετικισμός και μια νέα 
θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης Ι. Μαρκόπουλος ΔΘΕ 101 

Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές 
επιστήμες  Δ. Ψύλλος ΔΘΕ 102 

β' 
εξάμηνο ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ε. Ντρενογιάννη  ΚΥΜ 201 
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Η φύση των φυσικών επιστημών και η 

διδασκαλία της με διαδικτυακά 

περιβάλλοντα μάθησης και πολυμεσικές 

αφηγήσεις Φ. Σέρογλου ΔΘΕ 201 

Αστρονομία: ιστορία- πράξη - διδακτική Σ. Αυγολούπης ΔΘΕ 202 

γ' 
εξάμηνο 

Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις 

στη μάθηση και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών Δ. Δεσλή- Ι. Παπαδόπουλος ΔΘΕ 301 

  

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 

στην εκπαίδευση Ν. Λαμπρινός ΔΘΕ 302 

Ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης 

ανάπτυξης στη σχολική πρακτική Κ. Ταμουτσέλη ΔΘΕ 303 

δ' 
εξάμηνο  Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
9 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ /1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Email 

Σ. Αυγολούπης avgoloup@eled.auth.gr 

Δ. Δεσλή ddesli@eled.auth.gr 

Ν. Λαμπρινός labrinos@eled.auth.gr 

Ι. Μαρκόπουλος imarkopo@eled.auth.gr 

Ι. Παπαδόπουλος ypapadop@otenet.gr 

Κ. Ταμουτσέλη ktam@eled.auth.gr 

Δ. Ψύλλος psillos@eled.auth.gr 

 

Για περισσότερα στοιχεία ως προς τους διδάσκοντες μπορείτε να επισκεφτείτε 

τα βιογραφικά τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

http://www.eled.auth.gr/personnel/dep_index.html 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Για κάθε φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένα μέλος Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της 

διπλωματικής εργασίας, η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS, λαμβάνοντας υπόψη 

τον προγραμματισμό των διδακτικών υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. της επόμενης 

διετίας, καθώς και τον αριθμό των φοιτητών/τριών που ήδη εποπτεύει, μετά από 

εισήγηση της Σ.Ε. 
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Η μεταπτυχιακή εργασία ανατίθεται πριν το τέλος των μαθημάτων του τρίτου εξαμήνου 

και το θέμα της δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. (η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί 

λόγο για παράταση του χρόνου κατάθεσης της εργασίας). Η μεταπτυχιακή εργασία δεν 

μπορεί να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι υποχρεώσεις του 

μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας στα μαθήματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της 

μεταπτυχιακής εργασίας κρίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία ορίζεται για 

κάθε φοιτητή/τρια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από το επιβλέπον 

μέλος Δ.Ε.Π. και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ οι οποίοι είναι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν ίδια ή συναφή 

επιστημονική  ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η παρουσίαση 

και υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται δημόσια και δικαίωμα αξιολόγησης 

και βαθμολόγησης της εργασίας έχουν μόνο τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Με την 

ολοκλήρωση της εξέτασης ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια παραδίδει στη Γραμματεία δύο 

(2) αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

πιστώνεται με τριάντα (30) μονάδες E.C.T.S. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ./Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατή η συγγραφή της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα. 

 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ  

Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία. Καταθέτοντας 

οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή  διδακτορική διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή ο 

υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις 

απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή 

θεωρείται η αντιγραφή εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα 

αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 

του/της ίδιου/ας του/της υποψήφιου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 

στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της. Υπάρχει ειδικό εργαλείο 

για την εξακρίβωση αποσιώπησης βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών στη βιβλιοθήκη του 

ΑΠΘ:  
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  http://www.lib.auth.gr/index.php/el/ephorus 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ. 
 
Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, 

απαιτείται να αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, 

των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει, με τη διαδικασία 

που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το 

αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. Η 

αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων θα διεξάγεται με τη συμπλήρωση ανώνυμων 

ερωτηματολογίων από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. τις τελευταίες βδομάδες των μαθημάτων. 

Ως προς τα μαθήματα, τα κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο 

διδασκαλίας και το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη. Τα ερωτηματολόγια θα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία.    
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΜ.101 
 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΥΜ.101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 

Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

• Αξιολογούν κριτικά το σχεδιασμό και τα αποτελέσματα διαφόρων ειδών 
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εκπαιδευτικών ερευνών. 

• Χρησιμοποιούν μία ποικιλία τεχνικών συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων.  

• Αναλύουν, ερμηνεύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν ποσοτικά και ποιοτικά 

δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά ακροατήρια. 

• Κατανοούν τους σκοπούς και τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής έρευνας. 

• Κατανοούν πώς η έρευνα μπορεί να αξιοποιείται για την ενημέρωση και τη 

βελτίωση των οργανισμών που σχετίζονται με την εκπαίδευση. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα στοχεύει στη σε βάθος κατανόηση της έρευνας στην εκπαίδευση. Στη διάρκεια των 

μαθημάτων αναλύονται βασικές επιστημολογικές και θεωρητικές θέσεις για διάφορες 

μεθόδους, μεθοδολογίες και στρατηγικές  συλλογής ερευνητικών δεδομένων,  έτσι ώστε οι 

φοιτητές να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις για τη μέθοδο ή τις μεθόδους που θα 

χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, επιχειρείται η πρακτική εφαρμογή αυτών των μεθόδων και 

στρατηγικών συλλογής σε πραγματικό πλαίσιο, ενισχύεται η ικανότητα χειρισμού, ανάλυσης 

αλλά και σύνθεσης δεδομένων.  

Παρουσιάζονται οι εξής μέθοδοι έρευνας: 

Πειραματική έρευνα, η εκ των υστέρων έρευνα, η έρευνα επισκόπησης, η μελέτη περίπτωσης 

και  η έρευνα δράσης.  
Παρουσιάζονται οι εξής στρατηγικές για τη  συλλογής ερευνητικών δεδομένων: 

 το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη (δομημένη, ημι-δομημένη), η παρατήρηση (δομημένη, 

συμμετοχική) 

Επιπλέον, το μάθημα εστιάζεται στη μελέτη και κριτική ανάλυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων 

έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την εξέταση πρόσφατων ερευνητικών άρθρων, εκθέσεων και 

μελετών. Ακόμη, οι φοιτητές με τη βοήθεια projects μικρής διάρκειας εξετάζουν και χειρίζονται 

διαφορετικά ήδη δεδομένων και κρίνουν τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης προκειμένου να 

καταλήξουν σε χρήσιμα και πρακτικά αποτελέσματα που να απαντούν σε συγκεκριμένα 

ερευνητικά ερωτήματα.  

Τέλος, συζητούνται ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα στην εκπαίδευση. Πιο 
συγκεκριμένα αναλύονται ποιοτικές, ποσοτικές και μικτές μέθοδοι έρευνας μέσα από την 

παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνών αλλά και άρθρων που ασχολούνται με τη μεθοδολογία 

και την ανάλυση δεδομένων στην έρευνα στην εκπαίδευση. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και στην 

επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 24 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 
24 

Παρουσιάσεις  12 

Σεμινάρια – Εργαστήρια 18 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
100 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή των δύο 

εργασιών του μαθήματος 

100 

Σύνολο Μαθήματος 278 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής και έχει 

διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: 

(α) Παρουσιάσεις των ατομικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

(β) Παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

δύο γραπτών εργασιών έκτασης 1500 και 3000 λέξεων 

αντίστοιχα και προφορικών παρουσιάσεων. Η πρώτη 

γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα μέσα του εξαμήνου και 

αφορά την κριτική εξέταση μιας επιστημονικής μελέτης 

(50% της τελικής βαθμολογίας). Η δεύτερη εργασία θα 

εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και 

αφορά στην ανασκόπηση και κριτική ανάλυση ενός 

υποπεδίου που σχετίζεται με το περιεχόμενο του 

μαθήματος (50% της τελικής βαθμολογίας). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υφαντόπουλος, Γ.Ν. και Νικολαίδου, Κ.Ε. (2008) Η στατιστική στην κοινωνική έρευνα. 

ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις Gutenberg.  

Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001) Οι Εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. Μια 

Εισαγωγή στις Μεθόδους της Έρευνας Δράσης, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Babbie, E. (2011) Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα (Επιμέλεια: Ζαφειρόπουλος, Κ.), 

ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. 

Eco, U. (1994) Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις νήσος. 

Σαραφίδου, Γ. Ο. (2011) Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών Προσεγγίσεων. ΑΘΗΝΑ: 
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Εκδόσεις Gutenberg. 

Χλουβεράκης, Γ. (2002). Εισαγωγή στη στατιστική: Περιγραφικές μέθοδοι και εφαρμογές 

στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη 

χρήση του SPSS. Αθήνα: Τόπος. 

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage Publications, Incorporated. 

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2009). Research in education. Pearson Education. 

Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for 

Windows: a guide for social scientists. Routledge. 

Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3rd edition). Oxford: Oxford University Press. 

Marsh, C. and Elliot, J. 2009 Exploring Data: An Introduction to Data Analysis for Social 

Scientists (2nd Edition). London: Sage 

Bryman, A. (2006) ‘Integrating Quantitative and Qualitative Research: how is it done?’ 

Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 97-114 

Mason, J. (2006) ‘Mixing Methods in a Qualitatively-Driven Way’, Qualitative Research, Vol. 

6, No. 1: 9-26 

Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J., Sleney, J. and Thomas, 

H., (2006) ‘Triangulation and Integration: processes, claims and 

implications’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 45-60. 

International Journal of Social Research Methodology (2005) Vol. 8, No. 3. Special edition on 

mixed methods research. 

Irwin, M. & Busnell, M. (1980) Observational Strategies for Child Study, New York: Holt, 

Rinehart and Winston. 

• http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php 

• http://www.strath.ac.uk/aer/materials/ 

• http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/training-

materials/quantitative-research.html 

• http://www.methodspace.com/page/links-quantitative-research 

 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΠ 101 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ. 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
Ο
  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ζητήματα κοινωνικής θεωρίας: κοινωνία της γνώσης 

και  εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 10 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου,  

Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με 

ορισμένα βασικά ρεύματα της κοινωνικής θεωρίας, σε συνάρτηση με την κατανόηση και 

αξιολόγηση των μεθοδολογικών και ερευνητικών αρχών που αυτά εισηγούνται για τη 

μελέτη των κοινωνικών φαινομένων. Υπό αυτό το πρίσμα στο μάθημα θα εξεταστούν, 
αφενός ορισμένες γενικές ερμηνείες της κοινωνικής ολότητας, σε συνάρτηση με 

συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης, αφετέρου ζητήματα 

που αφορούν τη σχέση μεταξύ της αναδυόμενης «κοινωνίας της  γνώσης» και της 

εκπαίδευσης, σε συνάρτηση με την εξέταση των προβλημάτων, αντιφάσεων και 

προοπτικών που απορρέουν από τη σχέση αυτή.  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα: 

• εξοικειωθούν με τις μεθοδολογικές και ερευνητικές αρχές βασικών ρευμάτων της 

κοινωνικής θεωρίας 

• είναι σε θέση να αναστοχαστούν κριτικά τις διαφορετικές ιδεολογικές δηλώσεις 

αναφορικά με την κοινωνία της γνώσης και την  εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τις 

κριτικές παραδόσεις της κοινωνικής θεωρίας 

• είναι σε θέση να κατανοήσουν τον κοινωνικό καθορισμό των συντελούμενων 

αλλαγών στις διαδικασίες  δημιουργίας και μετάδοσης της γνώσης 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Η μαρξιστική αντίληψη της κοινωνίας, της γνώσης και της εκπαίδευσης. 

• Η θεωρία της «γενικής διάνοιας» 

• Η θεωρία της «Λογικής της Ιστορίας» 

• Οι θετικιστικές παραδόσεις στην κοινωνική θεωρία  

• Η Σχολή της Φρανκφούρτης.  

• Η κριτική στον εργαλειακό λόγο και στη βιομηχανία της κουλτούρας  

• Το θεωρητικό έργο του Habermas. 

• Τα γνωστικά ενδιαφέροντα και η επικοινωνιακή δράση   

• Μεταδομισμός και μεταμοντερνισμός  

• Η θεωρία του Lyotard για τη γνώση και την εκπαίδευση στη μεταμοντέρνα 

κατάσταση  

• Γνώση και εξουσία στο έργο του Foucault 

• Οι θεωρίες της «μεταβιομηχανικής κοινωνίας» και της  «κοινωνίας της γνώσης» 

• Η γνώση και εκπαίδευση υπό το πρίσμα των βασικών αντιφάσεων  και προοπτικών  

της κοινωνικής εξέλιξης 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Η διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται από 

κείμενα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, 

διαμέσου της πλατφόρμας Blackboard του ΑΠΘ 

Τεχνολογίες πληροφορίας χρησιμοποιούνται στην 

επικοινωνία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 

με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Σεμινάρια 50 

Αυτοτελής μελέτη 60 

Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, 

60 

Συγγραφή εργασίας 80 
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Σύνολο Μαθήματος                   

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα)  
300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η συμπερασματική αξιολόγηση περιλαμβάνει την 

εκπόνηση και παρουσίαση ατομικής  Γραπτής 

Εργασίας(70% του τελικού βαθμού) 

καθώς και τελική Προφορική Εξέταση (30% του 

τελικού βαθμού) 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Craib, I. (2011). Σύγχρονη κοινωνική θεωρία. Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας.  

Αθήνα: εκδ.Τόπος. 

• Hall, S., Held, D., McGrew, A. (2009). Η νεωτερικότητα  σήμερα. Οικονομία, κοινωνία, 

πολιτική, πολιτισμός. Αθήνα:  εκδ.Σαββάλας.  

• Allman, P. (2010). Critical education against global capitalism.  Rotterdam, Boston, 
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ΕΘΝΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΠ 102 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΠ 102 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έθνος, κοινωνία, εκπαίδευση: Ιστορικές και σύγχρονες διαστάσεις 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 , Επιστημονικής Περιοχής, 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις:  
Το μάθημα απευθύνεται μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

φοιτήτριες. Η κατοχή βασικών γνώσεων από την ιστορία 
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των παιδαγωγικών θεωριών και των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης,  την  

ιστορία της νεοελληνικής ΄ εκπαίδευσης και την 

εκπαιδευτική πολιτική, όπως και τη μεθοδολογία της 

έρευνας των κοινωνικών επιστημών αποτελούν  
σημαντικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ τριες θα γνωρίσουν και θα 

κατανοήσουν τη σχέση των εκπαιδευτικών  συστημάτων  με τον κοινωνικό σχηματισμό σε 

επίπεδο οικονομικό, κοινωνικών σχέσεων και ιδεολογίας στην περίοδο της νεωτερικότητας. 

Θα κατανοούν τα μεταρρυθμιστικά φαινόμενα της εκπαίδευσης και τις σχέσεις τους με τις 

κοινωνικές αλλαγές. 

-Θα κατανοήσουν το ρόλο των πηγών στην ιστορία  και θα ασκηθούν στη διαχείριση αρχειακών 

πηγών , πρωτογενών πηγών και βιβλιογραφίας  

Θα αποκτήσουν ικανότητες στην προσέγγιση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων, ως 

κοινωνικών φαινομένων.   

Θα συγγράψουν κείμενα και θα ερμηνεύσουν εκπαιδευτικά φαινόμενα  με τη χρήση αρχειακών 

και πρωτογενών πηγών, με βάση  ερευνητικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών και 

θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας.    

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 

αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες 
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από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 

και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα  

Επίδειξη κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας 

Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία  των 

εκπαιδευτικών θεσμών του κρατικού και εξωκρατικού Ελληνισμού κατά την περίοδο της 

νεωτερικότητας, δηλαδή από το  18ο αιώνα μέχρι σήμερα.  

Βασική παραδοχή του σεμιναρίου είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί έναν από 

τους βασικούς πυλώνες του νεωτερικού κράτους. Η εκπαίδευση, δηλαδή, ως κοινωνικός 
θεσμός έχει σκοπό τη συντήρηση, την αναπαραγωγή ή τη συμβολή στην αλλαγή της 

κοινωνικής δομής μέσω της ιδεολογικής εγχάραξης και της προετοιμασίας των νέων για την 

ένταξή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή του κοινωνικού σχηματισμού. Η εκπαίδευση με 

τη ματιά αυτή εκφράζει τις κυρίαρχες κάθε φορά απόψεις για την κοινωνία και το έθνος.   

Επομένως, το σεμινάριο σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξετάζονται οι σχέσεις των 

εκπαιδευτικών θεσμών και των αλλαγών τους με την κατάσταση και την εξέλιξη του 

κοινωνικού σχηματισμού. 

Ιδιαίτερα το σεμινάριο θα περιλαμβάνει  ζητήματα ιστοριογραφίας και ιστοριογραφίας 

της εκπαίδευσης για την παραπάνω περίοδο.  
Πλευρές, περίοδοι μελέτης και θεματικές: 

Ζητήματα της συγκρότησης του έθνους και της οργάνωσης των εκπαιδευτικών θεσμών 

τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στις περιοχές που κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί και 

παρέμεναν (για το διάστημα που παρέμεναν) έξω από το κράτος, όπως στα Επτάνησα, στη 

Θεσσαλία και στην  Ήπειρο, στη Μακεδονία και στη Θράκη, στη Μ. Ασία, στην Ηγεμονία της 

Σάμου, στην Κρήτη και στην  Κύπρο, στα Δωδεκάνησα.  
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Ζητήματα αστικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας  και μεταρρύθμισης του 

εκπαιδευτικού συστήματος   

Κοινωνικές και ιδεολογικές συγκρούσεις την περίοδο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 

Ζητήματα ιδεολογίας και ιδεολογικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος  

Ζητήματα πολιτικής και πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος  
Ζητήματα οικονομίας και οικονομικός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος   

Κόμματα. Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική   

Ιδιαίτερες θεματικές μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν:   

Α) Η εξέλιξη των αναλυτικών προγραμμάτων ή /και των σχολικών βιβλίων σε σχέση με 

όλες τις παραπάνω πλευρές  

Β) Η τεχνική /επαγγελματική εκπαίδευση και η σχέση της με τις κυρίαρχες αντιλήψεις και 

τοις πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη. 

Γ) Η διοίκηση και η εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήματος κ.α. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Εισηγήσεις από τους διδάσκοντες με χρήση και κριτική πηγών 

και βιβλιογραφίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Χρήση Power-point 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 

Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική 

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική 

δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 

του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης 

μελέτης ώστε ο συνολικός 

φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 42 

Ατομικές εργασίες 
Ομαδικές  

εργασίες/δραστηριότητες 

40 

Παρουσιάσεις   

Σεμινάρια – Εργαστήρια  

Αυτόνομη μελέτη: 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 

80 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή των δύο 

εργασιών του μαθήματος 

100 

Σύνολο Μαθήματος 262 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά 

προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές. 

Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η Ελληνική. 

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι 

συνεχής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς η 

προϋποτίθεται η ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρεμβαίνουν συζητήσεις 

και διάλογος με του φοιτητές /τριες, τους ανατίθεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση, η επεξεργασία και η παρουσίαση 

επιμέρους θεμάτων, ενώ στο τέλος των μαθημάτων 

παρουσιάζουν τις τελικές εργασίες του, οι οποίες έπειτα από 

τη δημόσια συζήτηση και κριτική τους στην αίθουσα από τους 

συμφοιτητές τους και τους διδάσκοντες παίρνουν τη τελική 

τους μορφή και παραδίδονται στους διδάσκοντες. 

 
Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης ανακοινώνονται 

στους/ στις φοιτητές/τριες κατά την έναρξη του κύκλου των 

μαθημάτων. 

 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας των μεταπτυχιακών  

βασίζονται στα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης 

κάθε δημοσιεύσιμης ερευνητικής εργασίας και αναφέρονται: 

• στην ορθότητα, την πληρότητα του θεωρητικού 

υπόβαθρου και  της ανάλυσης, καθώς και την 
ακρίβεια των συμπερασμάτων της    

• στην αποτελεσματική αξιοποίηση των αρχειακών και 

των πρωτογενών πηγών και της σχετικής 

βιβλιογραφίας, 

•  στη συζήτηση των αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων  

• στη συνέπεια ερευνητικών ερωτημάτων, 
μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων και ανάλυσης 

αποτελεσμάτων και  

• σε μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης 

της μελέτης.  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΥΜ 201 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ KYM201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 

και φοιτήτριες Β’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή στοιχειωδών 

γνώσεων στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και 

βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab

_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecu

te%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_1520_1%26url%3

D 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός τους μαθήματος είναι η κριτική μελέτη της πρακτικής, της έρευνας και της ανάπτυξης στο πεδίο 

της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ). Το 

μάθημα έχει ερευνητικό προσανατολισμό και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκπονήσουν 

ομαδικά μία μελέτη ή ένα ερευνητικό project μικρής έκτασης και διάρκειας με επίκεντρο την ψηφιακή 

τεχνολογία στην εκπαίδευση.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν σύγχρονα ζητήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, τον ψηφιακό γραμματισμό και τις επιδράσεις της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών 

τόσο στη διδασκαλία και τη μάθηση, όσο και το ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο. 

• Να αξιοποιούν ποικίλες μεθόδους έρευνας και τεχνικές συλλογής δεδομένων προκειμένου να 

διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή ερώτημα σχετικό με τις ΤΠΕ 

• Να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων ώστε να 

καταλήξουν σε αποτελέσματα, να εξάγουν συμπεράσματα και εν τέλει να εκτιμήσουν την 

εκπαιδευτική και πρακτική σημασία του αρχικού ερευνητικού τους προβλήματος/ερωτήματος για τις 

ΤΠΕ. 

• Να συνεργάζονται στα πλαίσια ομάδας προκειμένου να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να 

διαχειριστούν και να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό πρότζεκτ για τις ΤΠΕ και να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματά του.   

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 



33 

 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κατά τις εναρκτήριες συναντήσεις το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην παρουσίαση, ανάλυση 

και κριτική θεώρηση σύγχρονων ερευνητικών μελετών από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικών με: (1) Την εκπαιδευτική πολιτική και τα μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο, 

(2) την επίδραση των ΤΠΕ στη μάθηση, (3) τον ψηφιακό γραμματισμό, (4) την εκπαίδευση και ψυχαγωγία 

σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, και (5) την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Στη 

συνέχεια το περιεχόμενο του μαθήματος διαμορφώνεται σε συνδυασμό και συσχέτιση με τα 

ενδιαφέροντα, τις σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία των φοιτητών και ενδέχεται να περιλαμβάνει 

την περιγραφή και ερμηνεία μιας κατάστασης, την διερεύνηση ή αξιολόγηση ενός πρακτικού 

θέματος/ζητήματος, την ανάλυση-αποτίμηση-ανάπτυξη ψηφιακών μέσων και υλικών, ή την εξέταση μιας 

σχολικής τάξης. Οι φοιτητές θα εμπλακούν στον συνεργατικό σχεδιασμό μιας έρευνας, την οργάνωση, την 

εκπόνηση και την συγγραφή της και οι ομάδες που θα δημιουργηθούν θα έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν οποιοδήποτε θέμα έρευνας αρκεί αυτό να σχετίζεται με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 

περιοχές: 

• Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών -  Πολιτικές ενσωμάτωσης 

• Ψηφιακός Γραμματισμός 

• Διδασκαλία και Μάθηση Online – Αξιοποίηση του Διαδικτύου 

• Επαγγελματική Ανάπτυξη: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

• Διδασκαλία και Μάθηση με τις ΤΠΕ στο περιβάλλον της σχολικής τάξης 

• Χρήση ΤΠΕ σε άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα – εκπαίδευση με τη μορφή της ψυχαγωγίας 

• Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε 

εργαστηριακό χώρο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

(σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το αντικείμενο και τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε 

κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής 

διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

μαθήματος προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία 

έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, 

άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, 

κλπ) καθώς και τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται: 

Εξειδικευμένα προγράμματα ανάλυσης ερευνητικών 

δεδομένων (SPSS και NVivo), εκπαιδευτικό λογισμικό και 

λογισμικό γενικής χρήσης, Υπηρεσίες Ιστού, Υποστήριξη 

Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Blackboard, Πλατφόρμες σύγχρονης 

επικοινωνίας και τηλεκπαίδευσης (Big Blue Button, Skype). 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 12 
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Διαλέξεις 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

15 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, 

Παρουσιάσεις  

6 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Μάθηση και Διδασκαλία 

από απόσταση 

8 

Διδασκαλία Μαθήματος: 

Καθοδηγούμενη 

εργαστηριακή εργασία 

6 

Αυτόνομη μελέτη: 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 

60 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας 

Πεδίου 

100 

Αυτόνομη μελέτη: 

Περιγραφή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

60 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση τελικής 

γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

78 

Σύνολο Μαθήματος   

(30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας 

σχεδιασμού και της προόδου  εκπόνησης του ερευνητικού 

πρότζεκτ προβλέπονται: 

(α) Παρουσιάσεις των ερευνητικών ομάδων ανά συνάντηση 

εργασίας, 

(β) Συμπλήρωση ειδικής φόρμας βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ερευνητικής μελέτης ανά 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

συνάντηση εργασίας   

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω:  

1. Γραπτής ομαδικής ερευνητικής αναφοράς (research 

project report) έκτασης 6,000 έως 8,000 λέξεων – ποσοστό 

80% της τελικής βαθμολογίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των 

εργασιών συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια 

αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης ερευνητικής εργασίας και 

αναφέρονται στη συνέπεια ερευνητικών στόχων, 

μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων και ανάλυσης 

αποτελεσμάτων, στην πληρότητα του θεωρητικού 

υπόβαθρου της μελέτης και την αποτελεσματική 

αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας στη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς 

και σε μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης της 

μελέτης.  

2. Γραπτών αναφορών αυτο-αξιολόγησης και 

αναστοχασμού – ποσοστό 20% της τελικής βαθμολογίας. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης διαμορφώνονται από τους ίδιους 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και είναι ενιαία για όλες τις 

ερευνητικές ομάδες εργασίας. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλιογραφία μαθήματος  

• Drenoyianni, Η. and Selwood, I.D. (1998) “Conceptions or Misconceptions?” Primary Teachers’ 

Perceptions and Use of Computers in the Classroom”. In Education and Information 

Technologies, Vol.3, No.2, June 1998, pp.87-99. 

• Ντρενογιάννη, Ε. και Πριμεράκης, Γ. (2008) Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας για το Δημοτικό 

σχολείο: Η διερεύνηση του περιεχομένου τους με έμφαση στα δομικά, μορφολογικά και 

μεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασμού. Στο περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην 

Εκπαίδευση, Τόμος 1, Τεύχος 2. 

• Timothy J. Newby, Donald Stepich, James Lehman, James D. Russell (2005) Educational 

Technology for Teaching and Learning (3rd Edition). NY: Pentice Hall 

• Cuban, L., & Cuban, L. (2009). Oversold and underused: Computers in the classroom. Harvard 

University Press. 

• Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-based ICT course in a teacher 

education setting: rewards and pitfalls. Education and Information Technologies, 9(4), 387-404. 

• Drenoyianni H. & Stergioulas L.K. (2011) (eds) Pursuing Digital Literacy in the School New 

Literacies series, Peter Lang Publishing Group, New York,pp. 269. 

• Drenoyianni, H. and Mylona, I. (2004) “Commenting on the Nature and Attributes of ICT in 

Education”. In Malpica, F., Friedrich, W. and Tremante, A. (Eds) Education/ Training and 

Information/ Communication Technologies and Applications, Orlando-Florida: International 

Institute of Informatics and Systemics.  

• Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: a sourcebook of new 

methods; Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. 

• Altheide, D. (1987) "Ethnographic Content Analysis." Qualitative Sociology 10: 65-77.  

• Altheide, D., Coyle, M., De Vriese, K., & Schneider, C. (2008) Emergent Qualitative Document 

Analysis. In Nagy Hesse-Biber, S and Leavy, P. (Eds) Handbook of Emergent Methods. New York: 

Guilford Press. 

• Bowen, G. (2009) Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research 

Journal, 9(2), 27-40. 

• Brown, M. B. (2006) Survey Article: Citizen Panels and the Concept of Representation. In The 

Journal of Political Philosophy: Volume 14, Number 2, 2006, pp. 203–225. 

• Cooper, H. (2010) Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach. Lond.SAGE 

Publications Ltd.  

• Cooper, H.M. (1988) Organizing Knowledge Synthesis: A Taxonomy of Literature Reviews. 

Knowledge in Society 1, 104-126. 
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• Davies, P. (2000a) Qualitative Research Methods in Evidence-Based Policy and Practice. In 

H.T.O.  

• Davies, P. (2000b) The Relevance of Systematic Reviews to Educational Policy and Practice. 

Oxford Review of Education, Vol. 26, Nos. 3&4, 2000, pp 365-378. 

• Gastil, J. And Levine, P. (Eds) (2005) The Deliberative Democracy Handbook. Published by Jossey 

Bass, San Francisco. 

• N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds) Handbook of Qualitative Research (2nd ed.). Sage, CA 

• Kennedy, M. (2007) Defining a Literature. Educational Researcher 36: 139-147. 

• Wimpenny, K., Savin-Baden, M., Mawer, M., Steils, N. And Tombs, G. (2012) Unpacking Frames 

of Reference to Inform the Design of Virtual World Learning in Higher Education. In Australasian 

Journal of Educational Technology, V.28, No 3 (special Issue), pp.522-545.  

• Wodak, R. and Meyer, M. (2002) Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage. 

• Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. Routledge. 

• Bryman, A. (2005). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 12 and 13: A Guide for Social 

Scientists. Routledge.  

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΠ 201 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ 201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 

και φοιτήτριες Β’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή βασικών γνώσεων 

από τις παιδαγωγικές θεωρίες, την ψυχολογία της μάθησης  και 

τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναλύουν, να κατανοούν και να κρίνουν  ζητήματα που αφορούν την κοινωνική και παιδαγωγική 

λειτουργία της αξιολόγησης του μαθητή με βάση τις αντιλήψεις σημαντικών στοχαστών της 

κοινωνικής θεωρίας. 

• Να κατανοούν και να εμβαθύνουν στα στοιχεία των θεωριών μάθησης που υπηρετούν τα είδη και τις 

μορφές αξιολόγησης του μαθητή, καθώς και τις τεχνικές και πρακτικές της αξιολόγησης.  

• Να κατανοούν και να εμβαθύνουν στις επιδράσεις της αξιολόγησης στο μαθητή, στο  περιεχόμενο, στη 

διδασκαλία και  στη διαδικασία της μάθησης. 

• Να εργάζονται αυτόνομα ή να συνεργάζονται στα πλαίσια της ομάδας προκειμένου να σχεδιάσουν, να 

οργανώσουν και να υλοποιήσουν: α.  παρουσιάσεις και κριτικές (ερευνών, βιβλίων, άρθρων) και β. 

ερευνητικές  προτάσεις, που αφορούν παρεμβάσεις για την αξιολόγηση του μαθητή στη σχολική τάξη.   

• Να αξιοποιούν ποικίλες μεθόδους έρευνας και τεχνικές συλλογής δεδομένων προκειμένου να 

διερευνήσουν  ζητήματα της  αξιολόγησης του μαθητή στο σχολείο.  

• Να χρησιμοποιούν διάφορα επιστημονικά εργαλεία έρευνας και μεθόδους ανάλυσης ερευνητικών 

δεδομένων, ώστε να καταλήξουν σε αποτελέσματα, να εξάγουν συμπεράσματα και εν τέλει να 

εκτιμήσουν την εκπαιδευτική και πρακτική σημασία του αρχικού ερευνητικού τους 

προβλήματος/ερωτήματος. 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στον κύκλο των διαλέξεων του διδάσκοντα το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην παρουσίαση, 

ανάλυση και κριτική εξέταση θεωριών, μελετών και πρακτικών για την αξιολόγηση του μαθητή από την 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.   
Περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: 
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1. Εξέλιξη της αξιολόγησης στο ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικοπολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι  απόψεις των:  

• Max Weber  

• Talcott Parsons &  Robert Dreeben,  

• Basil Bernstein & Bowles & Gintis  

• Pierre Bourdieu  

• Michel Foucault  

2. Τα χαρακτηριστικά  διαμορφωτικής  αξιολόγησης. 

• Η οπτική για τη διαμορφωτική αξιολόγηση του  B. S. Bloom.   

• Η αξιολόγηση για τη μάθηση και οι πρακτικές της.  

• Μάθηση με υποστήριξη.  

• Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία και  μάθηση. H Δυναμική αξιολόγηση   

•  H  Διαμεσολαβημένη Μαθησιακή Εμπειρία   
3. Η επίδραση της αξιολόγησης  

• Στα περιεχόμενα μάθησης  

•  Στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αγωγή του μαθητή  

 

 
Στη συνέχεια, μετά τον κύκλο των διαλέξεων θα ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές/.τριες  που θα 

παρουσιάσουν και θα κρίνουν βιβλία, έρευνες, άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία  σχετικά 

με την αξιολόγηση του μαθητή.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 

υποστηρίζονται από ποικιλία έντυπων  και υλικών (βιβλία, 

άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, κλπ) καθώς 

από συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας 

(στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υποστηριχθεί η 

μαθησιακή διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Blackboard). 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
42 

Μελέτη, οργάνωση και 

Παρουσίαση εργασίας 
40 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
100 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση τελικής γραπτής 

εργασίας μαθήματος 

100 

Σύνολο Μαθήματος 282 

 
Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η Ελληνική. 

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι 

κατά κανόνα συνεχής και διαμορφωτική κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων: διαλέξεων, παρουσιάσεων, ενώ στο 

τελευταίο μάθημα είναι τελική/συμπερασματική, όπως και 

στην τελική γραπτή εργασία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης ανακοινώνονται 

στους/ στις φοιτητές/τριες κατά την έναρξη του κύκλου των 

μαθημάτων (πρώτο μάθημα). Επίσης, θα αναρτηθούν στη 

σελίδα του μαθήματος στο Blackboard. 

 

 Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: 

• συζητήσεις και διάλογος με τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές  κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 

• ανάθεση μικρής έκτασης θεμάτων για επεξεργασία 

αμέσως μετά από κάθε διάλεξη του διδάσκοντα 

και παρουσίαση από τους μεταπτυχιακούς  στην 

αρχή της επόμενης,  

• παρουσίαση και κριτική από κάθε μεταπτυχιακό 

φοιτητή (ή σε συνεργασία ανά δύο), μετά την 

ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων του 

διδάσκοντα,  σχετικών κειμένων για την 

αξιολόγηση του μαθητή από την ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία Ακόμη, αντί γι’ αυτό, 

εναλλακτικά,   μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ομάδες 

μεταπτυχιακών  μπορούν πάνω σε θέματα που 

παρουσιάζονται στις εισηγήσεις από το 

διδάσκοντα και προτείνονται απ’ αυτόν για 

περαιτέρω διερεύνηση, να  αναλάβουν την 

πραγματοποίηση έρευνας πεδίου σε σχολικές 

τάξεις και, ακολούθως, να παρουσιάσουν την 

έρευνά τους και τα αποτελέσματά της  

 

Τα κριτήρια για τη διαμορφωτική αξιολόγηση αφορούν 

στην ορθότητα, την πληρότητα του θεωρητικού υπόβαθρου 

και  της ανάλυσης, καθώς και στην ακρίβεια των θέσεων 

που παρουσιάζονται.   

 

Για την τελική/συμπερασματική αξιολόγηση 

προβλέπονται: 

 

 Μετά το πέρας των διαλέξεων και των παρουσιάσεων, όλοι 

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του μαθήματος παίρνουν 

μέρος σε colloquium, πάνω σε θέματα που θέτει ο 

διδάσκων και βασίζονται σ’ όσα αναδείχτηκαν, αναλύθηκαν 

και μελετήθηκαν  κατά τις διαλέξεις και τις παρουσιάσεις 

τους. Η διαδικασία συνιστά προφορική εξέταση και η 

επίδοση καλύπτει το 30% της συνολικής βαθμολογίας του 

κάθε φοιτητή. 

Ακολούθως,  οι μεταπτυχιακοί συγγράφουν τελική εργασία 

(έκτασης 6.000-8.000 λέξεων) που καλύπτει το 70% της 

συνολικής βαθμολογίας,  με βάση: είτε  τα κείμενα που 

έχουν παρουσιάσει, είτε  την έρευνα που έχουν 

πραγματοποιήσει, είτε νέα κείμενα που τους αναθέτει ο 

διδάσκων. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας των μεταπτυχιακών  

βασίζονται στα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης 

κάθε δημοσιεύσιμης ερευνητικής εργασίας και 

αναφέρονται: 
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• στην ορθότητα, την πληρότητα του θεωρητικού 

υπόβαθρου και  της ανάλυσης, καθώς και την 

ακρίβεια των συμπερασμάτων της    

• στην αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας στη συζήτηση των αποτελεσμάτων 

και στην εξαγωγή συμπερασμάτων  

• στη συνέπεια ερευνητικών στόχων, μεθοδολογίας 

συλλογής δεδομένων και ανάλυσης 

αποτελεσμάτων και  

• σε μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης 

της μελέτης.  

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλιογραφία μαθήματος  
 Bernstein, B. (1989) Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Black, P. (1998) Testing: Friend or Foe? Theory and Practice of Assessment and Testing, London: 

PoutledgeFalmer. 

Black, P. and Wiliam, D. (1998) ‘Assessment and Classroom Learning’, Assessment in Education, vol. 5, 

no 1, pp. 7-74. 

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. and Wiliam, D. (2002) Working Inside the Black box, 

London: GL Assessment. 

Bloom, B. (1971) Mastery Learning, in Block, J. (Ed.) Mastery Learning. Theory and Practice, New 

York: Holt, Reinhart and Winston. 

Bourdieu, P. (2000) Πρακτικοί Λόγοι για τη θεωρία της δράσης, Αθήνα: Πλέθρον.  

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2014) Η Αναπαραγωγή. Στοιχεία για μια Θεωρία του Εκπαιδευτικού 

Συστήματος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

Broadfoot, P. (1996) Education, Assessment and Society, Buckingham: Open University Press. 

Broadfoot, P. (2007) An introduction to Assessment New York: Continuum. 

Crooks, T. (1988) ‘The Impact of Classroom Evaluation on Students’, Review of Educational Research, 

vol. 58, no. 4 (winter 1988), pp. 438-481. 

Dreeben, R. (1968) The Contribution of Schooling to the Learning of Norms: Independence, 

Achievement, Universalism, and Specificity, in Strouse, J. (Ed.) Exploring Sociocultural Themes in 

Education. Reading in Social Foundations, 2
nd

 ed., New Jersey: Merill Prentice Hall. 

Feuerstein, R., Feuerstein, R.S., Falik, L.H. & Rand, Y. (2002) The Dynamic Assessment of Cognitive 

Modifiability, Jerusalem: ICELP. 

Gardner, J. (2012) (Ed.) Assessment and Learning, London: Sage. 

Gipps, C. (1999) ‘Socio-Cultural Aspects of Assessment’, American Educational Research Association, 

vol. 24, pp. 355-392 http://www.jstor.org/stable/1167274. 

Hargreaves, A. & Earl, L. (2002) ‘Perspectives on Alternative Assessment Reform’, American 

Educational Research Journal, vol. 39, no. 1, pp. 69-95. 

Harlen,  W. (2007) Assessment of Learning, London: Sage. 

Kozulin, A. (1998) Psychological Tools Cambridge: Harvard University Press. 

Natriello, G. (1987) ‘The Impact of Evaluation Processes on Students’, Educational Psychologist, vol. 

22, no 2, pp. 155-175.  

Poehner, M. (2008) Dynamic Assessment, Springer. 

Shepard, L. (2000) ‘The role of Classroom Assessment in Teaching and Learning’, CSE Technical Report 

517. 

Torrance, H. and Pryor, J. (1998) Investigating Formative Assessment, Maidenhead: Open University 



41 

 

Press. 

Weber, M. (1922) Bureaucracy and Education, in Economy & Society. An Outline of Interpretive 

Sociology, Guenther Roth & Clauss Wittich (Eds.), Berkeley University, 1978, pp. 998-1003. 

Weeden, P., Winter, J. & Broadfoot, P. (2002) Assessment. What’s in it for Schools?, London: 

RoutledgeFalmer 

Καψάλης, Α. (1998) Αξιολόγηση και βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. 

Λιάμπας, Τ. (2011) ‘Έκθεση Περιγραφικής Αξιολόγησης. Μια Μελέτη Περίπτωσης’, Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, τ. 167, σσ. 89-100. 

Μπουρντιέ, Π. (2004) Για την Εκπαίδευση του Μέλλοντος, Αθήνα: Νήσος. 

Μπόουλς, Σ. & Γκίντις, Χ. (1976) Πέρα από την Εκπαιδευτική Δύση το Μεγάλο Αμερικάνικο Όνειρο 

Εξατμίζεται (το 1
ο
 κεφάλαιο από το βιβλίο τους: Το Σχολείο στην Καπιταλιστική Αμερική), στο  

Φραγκουδάκη, Α.  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 1985, σσ. 469-491. 

Πάρσονς, Τ. (1959) Η Σχολική Τάξη ως Κοινωνικό Σύστημα: Μερικές από τις Λειτουργίες της στην 

Αμερικάνικη Κοινωνία, στο Φραγκουδάκη, Α.  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παπαζήσης, 

1985, σσ. 249-279 

Ρεκαλίδου, Γ. (2011) Αξιολόγηση της Μάθησης ή Αξιολόγηση για τη Μάθηση, Αθήνα: Πεδίο. 

Ρέλλος, Ν. (2003) Έλεγχος Μάθησης Αξιολόγηση Επίδοσης, Αθήνα: Gutenberg.  

Φουκώ, Μ. (1989) Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής, Αθήνα: Ράππας. 

Χιωτάκης, Σ. (2004) (Επιμ.) Η Αμφισβήτηση των Εξετάσεων και των Βαθμών στο Σχολείο, Αθήνα: 

Γρηγόρης. 

 

ΣΥΧΓΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠ 202 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ 202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά προγράμματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να: α) κατανοήσουν σε βάθος την 

ιστορική εξέλιξη του πεδίου των σπουδών για το αναλυτικό πρόγραμμα στις Η.Π.Α. με 

έμφαση στις οπτικές για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος και β) να 

μπορούν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αυτές τις οπτικές οι οποίες 

αναπαράγονται με ποικίλες μορφές στη σύγχρονη εκπαίδευση στην Ελλάδα και 

διεθνώς. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

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

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του πεδίου των σπουδών για το αναλυτικό 

πρόγραμμα στις Η.Π.Α. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οπτικές για τον σχεδιασμό του 

αναλυτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα 

και συζητούνται οι θεμελιώδεις οπτικές για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος 

που προσδιόρισαν την αρχική συγκρότηση του πεδίου και οι ποικιλόμορφες σχέσεις τους 

με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες του πρώτου μισού του 

20ου αιώνα. Στη συνέχεια, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν και 

συζητούν κείμενα τα οποία αναφέρονται στην εξέλιξη του πεδίου των σπουδών για το 

αναλυτικό πρόγραμμα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, έχοντας 

συνεργαστεί με τον διδάσκοντα με σκοπό την άρτια παρουσίαση των κειμένων που έχουν 
αναλάβει. Στο τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές και φοιτήτριες συγγράφουν την τελική 

μορφή της εργασίας τους για τα κείμενα που έχουν παρουσιάσει, λαμβάνοντας υπόψη τον 
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διάλογο ο οποίος προηγήθηκε. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 24 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 
 

Παρουσιάσεις  40 

Σεμινάρια – Εργαστήρια  

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
110 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή της εργασίας 

του μαθήματος 

110 

Σύνολο Μαθήματος 284 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών είναι 

συνεχής και έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται 

παρουσιάσεις των ατομικών εργασιών που αναλαμβάνει 

κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια στη διάρκεια των μαθημάτων. 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται στη βάση 

μιας γραπτής εργασίας έκτασης τουλάχιστον 15000 λέξεων 

και των προφορικών παρουσιάσεων που έχουν γίνει στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας της. Η γραπτή εργασία αφορά 

τη σχέση συγκεκριμένων απόψεων ειδικών επιστημόνων 

για το αναλυτικό πρόγραμμα με τις οπτικές για τον 

σχεδιασμό του. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Beyer, L. & Liston, D. (1996) Curriculum in Conflict: Social Visions, Educational Agendas and 

Progressive School Reform. New York: Teachers College Press. 

Cremin, L. (1964) The Transformation of the School. Progressivism in American Education 1876

1957. New York: Vintage Books. 

Γρόλλιος, Γ. (2011) Προοδευτική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Flinders, D & Thornton, S. (2004) The Curriculum Studies Reader. London: RoutledgeFalmer 



44 

 

Karier, C. (1986) The Individual, Society and Education. A History of American Educational Ideas

Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 
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Pinar, W., Reynolds, W., Slattery, P. & Taubman, P. (2002) Understanding Curriculum. An 

Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. New York: Peter Lang.

Schubert, W., Schubert, A., Thomas, T. & Carrol, W. (2002) Curriculum Books. The First Hundred 

Years. New York: Peter Lang. 

Sadovnik, A. & Semel, S. (eds) Founding Mothers and Others: Women Educational Leaders During 

the Progressive Era. New York: Palgrave. 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΠ 301 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παιδαγωγική της ένταξης/Θεραπευτική κουλτούρα στην 

εκπαίδευση/εκπαίδευση για το φύλο και εκπαιδευτικές πρακτικές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• κατανοούν την ορολογία και τους ορισμούς της έννοιας της σχετικής βιβλιογραφίας για την 

αναπηρία, τη διαφορετικότητα και το φύλο 

• εμβαθύνουν στους παράγοντες που επηρεάζουν  την πολιτική και τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

στα παραπάνω θέματα 

• ερμηνεύουν κριτικά τις ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της αναπηρίας, της φυλής και του 

φύλου 

• αξιοποιούν  πρακτικές και στρατηγικές για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών των 

παραπάνω κοινωνικών ομάδων  

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση διδακτικών ενοτήτων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

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

αναπηρίας και φύλου  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει έννοιες όπως η παιδαγωγική της ένταξης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η 

εκπαίδευση για το φύλο. Οι συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές έχουν κοινή θεωρητική βάση, αφορούν κοινές 

ομάδες στόχο, προτείνουν παρόμοιες διδακτικές προσεγγίσεις και έχουν κοινές παιδαγωγικές επιδιώξεις. Το μάθημα 

εξετάζει : 

• την οργάνωση των επιστημονικών περιοχών και των τυποποιημένων συστημάτων γνώσης 

• τις πρακτικές και παροχές με έμφαση στη νομοθεσία, το αναλυτικό πρόγραμμα και το γενικότερο 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
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• την επιρροή του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου σε ζητήματα που αφορούν σε έννοιες όπως 

αναπηρία, σώμα, πολιτισμική ταυτότητα και φύλο. 

Το μάθημα διεξάγεται σε 14 ενότητες του Γ’ εξαμήνου. Κατά τη διάρκειά του περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες από 

τρεις διδάσκουσες. Η κάθε διδάσκουσα προέρχεται από διαφορετικό επιστημονικό πεδίο. Το νήμα που συνδέει τις 

ενότητες αυτές είναι το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Κοινωνικές ανισότητες που εδράζονται 

στην αναπηρία, τη γλώσσα και το φύλο. Οι ενότητες διεξάγονται με διάλεξη και διευκρινιστικές συζητήσεις πάνω σε 

συγκεκριμένα αναγνώσματα.  

 

Επιδιώκει μια κριτική προσέγγιση της παιδαγωγικής 

  

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, χρήση τεχνολογιών (pp, video) και 

ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 

προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, 

παρουσιάσεις, κλπ)  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

εντός τάξης 

20 

Εφαρμογή μελετών 

περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες 

φοιτητών/τριών 

60 

Προετοιμασία και 

παρουσιάσεις εργασιών 
40 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 
80 

Εκπόνηση τελικής 

γραπτής εργασίας 

μαθήματος 
80 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

προβλέπονται: 

(α) Συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης.  

(β) Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών ανά συνάντηση 

εργασίας. 

 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

γραπτής εργασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών 

συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια 

αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης επιστημονικής εργασίας 

και αναφέρονται στη συνέπεια στόχων, μεθοδολογίας 

συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην 

πληρότητα του περιεχομένου, του θεωρητικού υπόβαθρου 

της εργασίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, στη συζήτηση των αποτελεσμάτων 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και σε 

μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης της 

μελέτης.  

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μία εργασία από μια 

σειρά τίτλων που θα τους δοθεί και θα ανταποκρίνεται στα 

διδακτέα μαθήματα.  Η εργασία θα διαθέτει ερευνητικό ή 

θεωρητικό χαρακτήρα και θα έχει έκταση 5.000 λέξεων. Οι 

φοιτητές μπορούν να προτείνουν ανάλογα ερευνητικά 

θέματα και να διεξάγουν την αντίστοιχη εργασία ύστερα 

από διαπραγμάτευση με τον υπεύθυνο του μαθήματος. 

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Αλεξανδρή, Χ., Γκέσογλου, Ε. Καρπούζα, Α., Καραμανώλη, Κ. Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμπου, Ι., 

Μπουτουλούση, Ε. & Σπανοπούλου, Ε. (2010).  Αναστοχαστική πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Εκδόσεις 

Νήσος. 

 

Arnot, M. (2006) Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου: εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Connell R.W.  (2006) Το Κοινωνικό Φύλο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
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Εκπαίδευση». Στο Β. Οικονομίδης (επιμ.) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. σελ. 958-967 εκδ. 
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ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΠ302 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ 302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Η κατοχή βασικών γνώσεων για 

ζητήματα που αφορούν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες & στην εκπαιδευτική προσέγγιση της 

διαφορετικότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για 

την παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

Υπό κατασκευή 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική διερεύνηση της σχέσης της πολυπολιτισμικότητας με την 

εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή, θα εξετάσουν & θα αναλύσουν 

προσεγγίσεις, θεωρίες, ορολογία και πρακτικές της πολυπολιτισμικής / αντιρατσιστικής / 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η ανάλυση θα στηριχτεί στην εξέταση της (αλληλ)επίδρασης 

παραγόντων όπως η τάξη, η εθνοτική / πολιτισμική / εθνική προέλευση στην εκπαίδευση, όπως 

και στη διερεύνηση του τρόπου, με τον οποίο οι αλλαγές στις θεωρίες, στη νομοθεσία και στις 

κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις επέδρασαν και επιδρούν στην εκπαίδευση των 

«διαφορετικών» ομάδων και ατόμων.  

Μετά το τέλος της ενότητας, οι φοιτητές/τριες αναμένεται:  

Α. Γνώση & Κατανόηση 

1. Να έχουν εξοικειωθεί με την προβληματική που αφορά στην πολυπολιτισμική κοινωνία, 

καθώς και στη σχέση της πολυπολιτισμικότητας με την εκπαίδευση. Να αναπτύξουν τις 

γνώσεις τους για κεντρικές έννοιες και επιλεγμένα θέματα που τίθενται στη σχετική 
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. 

2. Να είναι ενήμεροι/ες για τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία & την 

εκπαίδευση, οι οποίες αφορούν στην ισότητα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες και να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις διάφορες σχετικές 

ιδεολογικές αναλύσεις που λαμβάνουν χώρα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα 

πολιτικά μανιφέστα, στη νομοθεσία κα. 

3. Να μπορούν να περιγράφουν και να αναλύουν τα διαφορετικά μοντέλα της κοινωνικής 

ένταξης των «διαφορετικών» ατόμων και ομάδων, όπως και τα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά. 

4. Να μπορούν να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους και 
την αντιμετώπιση που έτυχαν «διαφορετικές» ομάδες και άτομα από την κοινωνία και 

από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.  

5. Να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα των στερεότυπων, των διακρίσεων, της καταπίεσης & 

του ρατσισμού στο σχολείο & στην κοινωνία.  

6. Παράλληλα με την καλή εποπτεία της σχετικής θεωρητικής παραγωγής, να αποκτήσουν 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες (διαχείριση χρόνου, ομαδική εργασία, ανάλυση,  σύνθεση 

και συνοπτική παρουσίαση δεδομένων, τεχνικές παρουσίασης) ώστε να διεξαγάγουν 

μια ακαδημαϊκή έρευνα στη σχετική επιστημονική περιοχή. 

7. Να μπορούν να αναλύουν, να κατανοούν κριτικά και να αξιολογούν: 

a.  τις διάφορες εκφάνσεις του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας στην 

κοινωνία & στην εκπαίδευση. 

b. Τις έννοιες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση 

c. Τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 

προβλημάτων που δημιουργεί η κοινωνική ανισότητα  

Β. Δεξιότητες, Ικανότητες 

1. Να έχουν ολοκληρώσει την κριτική μελέτη μιας σειράς άρθρων & βιβλίων της 

σχετικής επιστημονικής περιοχής.  

2. Να μπορούν να αναπτύσσουν απόψεις, τις οποίες θα τεκμηριώνουν 

χρησιμοποιώντας τη σχετική θεωρία. 

3. Να είναι σε θέση να ασκήσουν κριτική στις προσεγγίσεις / θεωρήσεις που αφορούν 

στη σχέση πολυπολιτισμικότητας & εκπαίδευσης. 
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4. Να μπορούν να αμφισβητούν κυρίαρχες, εδραιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές. Να 

σκέφτονται εκτός του «πλαισίου» και να αναπτύσσουν απόψεις & προσεγγίσεις, τις 

οποίες θα (υπο)στηρίζουν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες θεωρίες. 

5. Να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ότι όλοι/ες οι μαθητές/τριες 

έχουν δικαίωμα σε μια ποιοτική εκπαίδευση. 

6. Να είναι σε θέση να αναλύουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές υπό το πρίσμα της 

ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και να αναγνωρίζουν τα πρακτικά 

ζητήματα που σχετίζονται με την πολυπολιτισμική / Αντιρατσιστική / διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. 

7. Να αποκτήσουν την ικανότητα αποτελεσματικής προφορικής & γραπτής 

διατύπωσης των κατάλληλων για την περίσταση επιχειρημάτων. 

8. Να αποκτήσουν την ικανότητα κριτικής αντανάκλασης της νέας γνώσης, έτσι ώστε 

να προωθήσουν την κατανόηση της διαφορετικότητας. 

9. Να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας μια έρευνα, να τη γράψουν & να την 

παρουσιάσουν. 

10. Να είναι σε θέση να αξιοποιούν ερευνητικές στρατηγικές & τεχνικές ώστε: 

a. Να  διερευνούν τις συνθήκες που καθορίζουν την εκπαίδευση των 

«διαφορετικών» ομάδων & ατόμων 
b. Να εφαρμόζουν πολυπολιτισμικές / αντιρατσιστικές / διαπολιτισμικές 

στρατηγικές στην τάξη  

c. Να συνδυάζουν θεωρητικά & εμπειρικά δεδομένα, έτσι ώστε να 

διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση για την προώθηση της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Λήψη αποφάσεων  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
  

Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια εισαγωγή στο τρόπο διεξαγωγής & αξιολόγησής του και στη 
διαπραγμάτευση των βασικών όρων της σχετικής με την πολυπολιτισμικότητα επιστημονικής 

περιοχής (πολιτισμός, ταυτότητα, μειονότητες).  Στη συνέχεια θα διερευνηθούν / αναλυθούν / 

σχολιαστούν κριτικά οι παρακάτω θεματικές:  

1). Έθνος, εθνικισμός, Εθνικός πολιτισμός - εθνική παιδεία.  

2). Πολιτικές ενσωμάτωσης των «διαφορετικών» ομάδων και εκπαίδευση, Ιδιότητα του πολίτη.  

3). Διεθνείς, διεθνικοί οργανισμοί & ενώσεις, ζητήματα δικαιωμάτων του ατόμου και των 

ομάδων και η θέση του σχολείου.  

4). Ερμηνείες της έννοιας της ισότητας & των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση & συνέπειές του 

στην σχολική πραγματικότητα.  

5). Μοντέλα διαχείρισης της διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού.  

6). Κριτική της Πολυπολιτισμικότητας, των εκπαιδευτικών της πολιτικών και πρακτικών.   

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το μάθημα υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα και 

υλικά, όπως βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές 

εκθέσεις, κλπ, καθώς και τη χρήση συστημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα 

χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες Ιστού και η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Blackboard. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 

επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
12 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

12 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, Παρουσιάσεις  
6 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
90 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας Πεδίου 

60 

Αυτόνομη μελέτη: Περιγραφή 

και ανάλυση ερευνητικών 

δεδομένων 

30 

Αυτόνομη μελέτη: Εκπόνηση 90 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 

Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 

Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 

Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

τελικής γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με: 

1. Κριτικός σχολιασμός εννοιών, θεωριών, προσεγγίσεων & 

δοσμένων κειμένων (20% της τελικής βαθμολογίας). Οι 

φοιτητές/τριες αναμένεται να συμμετέχουν στις 

συζητήσεις, να μελετούν το υλικό που τους/τις ανατίθεται 

εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες εργασίες.  

 

2. Εκπόνηση και παρουσίαση βιβλιογραφικής εργασίας 

(20% της τελικής βαθμολογίας). Οι φοιτητές/τριες θα 

παρουσιάσουν μια μικρή, βιβλιογραφική εργασία σχετική 

μια από τις θεματικές του μαθήματος.  

3. Γραπτή ερευνητική αναφορά (research project report) 

έκτασης 5.000 – 6.000 (60% της τελικής βαθμολογίας).  

Σ’ ότι αφορά στην αξιολόγηση των εργασιών, αυτή γίνεται 

με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ([θα] εκτίθενται στην 

προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα, όπως και στο 

Blackboard): 

Επιστημονική επάρκεια (χρήση πηγών, παράθεση 

διαφορετικών προσεγγίσεων, τεκμηρίωση, εγκυρότητα 

βιβλιογραφίας, επιστημονική γραφή). 

Ανάπτυξη & δομή του κειμένου (επαρκής κάλυψη του 

αντικειμένου, σωστή δόμηση, σύνταξη, μορφή & ορθή 

γραφή του κειμένου). 

Κριτική ικανότητα (ικανότητα σύνθεσης & ανάλυσης, 

αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων & πηγών, 

πειστικότητα επιχειρηματολογίας, δημιουργία νέων 

ερωτημάτων). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Banks, A. J., 2004. Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Επιμ. Ε. Κουτσουβάνου. 

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  

• Coelho, E., 2007. Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Επιμ. Ε. Τρέσσου & 

Σ. Μητακίδου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

• Cummins, J., 1999. Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση-Εκπαίδευση με σκοπό την 

ενδυνάμωση. Ελένη Σκούρτου (εισαγ.-επιμ.). Αθήνα: Gutenberg. 

• Χάμπερμας, Γ., 1995, Προβλήματα πολιτισμικής πολλαπλότητας. Κίνηση πολιτών κατά του 



54 

 

ρατσισμού. Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το φαινόμενο του ρατσισμού. Αθήνα: Παρασκήνιο. 

• Μητακίδου, Σ. & Τρέσσου, Ε., 2007. Να σου πω εγώ πως θα μάθουν γράμματα. Τσιγγάνες 

μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 

• Modgil, S., Verma, G. Mallick, K. Modgil, C., 1997. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Ζώνιου-

Σιδέρη, Α., Χαραμής, Π. (επιμ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

• Siraj-Blatchford, I., 2012. Tα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας θέτουν τα θεμέλια της 

φυλετικής ισότητας. Μτφρ. Α. Χατζηπαναγιωτίδου & Θ. Αθανασίου. Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο. 

• Ζάχος, Δ., 2007. Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

• Mitakidou, S., Tressou, E., Swadener, B. & Grant, C., (edit), 2009. Beyond edagogies of 

exclusion in diverse childhood contexts. New York: Palgrave Macmillan. 

• Sleeter, C. & Grant, C., 2003. Making choices for multicultural education. Five approaches to 

race, class, and gender (4th ed.). San Fransisco: John Wiley & Sons.  

• Sleeter, C. & McLaren, P. (edit), 1995. Multicultural education, critical pedagogy and the 

politics of difference. Albany, NY: State University of New York Press. 

• Sleeter, C. & Cornbleth, C. (edit), 2011. Teaching with vision. Culturally responsive teaching 

in standards-based classrooms. New York: Teachers College Press. 

• May, S. & Sleeter, C. (edit), 2010. Critical Multiculturalism: Theory and Praxis. New York: 

Routledge. 

• Sensoy, O. & DiAngelo, R., 2011. Is Everyone Really Equal? An Introduction to Key Concepts 

in Social Justice Education. New York: Teachers College Press.  

• Frattura, E. M. & Capper, C. A., 2007. Leading for Social Justice: Transforming Schools for All 

Learners. Thousand Oaks: Sage  

• Lumby J. & Coleman, M., 2007. Leadership and Diversity: Challenging Theory and Practice in 

Education. London: Sage  

• Fullinwider, R. K. (Edit), 1996. Public Education in a Multicultural Society. Policy, Theory, 

Critique. Cambridge: Cambridge University Press  

• Marshall, C. & Oliva, M., 2009. Leadership for Social Justice: Making Revolutions in 

Education (2nd Edition). Boston: Allyn & Bacon.   

• Ayers, W. C., Quinn, T. & Stovall D., 2009. Handbook of Social Justice in Education. New York: 

Rutledge 

• Buras, K. L., 2008. Rightist Multiculturalism: Core Lessons on Neoconservative School Reform 

(Critical Social Thought). New York: Rutledge.  [ISBN-13: 978-0415962650 $47.95] 

• Gaine, C. & George, R., 1999. Gender, 'Race', and Class in Schooling: A new Introduction. 

London: Falmer Press  

• Rose, M., 2009. Why School? Reclaiming Education for All of Us. New York: New Press.  

• Au, W., 2009. Rethinking Multicultural Education: Teaching for racial and cultural justice 

Paperback. Rethinking Schools  

• Peterson, C., & Seligman, M. E. P., 2004. Character strengths and virtues: A handbook and 

classification. Washington, DC: American Psychological Association.  

• Borg, C. & Mayo P., 2006. Learning and Social Difference. Paradigm Publishers  

• Darder, A. & Torres R. D., 2004. After Race: Racism After Multiculturalism. New York: New 

York University Press.  

• Castles S. et al., 1987. Mistaken Identity: Multiculturalism and the Demise of Nationalism. 

Australia: Pluto Press  

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΠ303 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνικός αποκλεισμός και αντιρατσιστική εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας 3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Η κατοχή βασικών γνώσεων για 

ζητήματα που αφορούν στο φαινόμενο του κοινωνικού 

αποκλεισμού και του ρατσισμού στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες και σε θέματα εκπαιδευτικής 

προσέγγισης της «διαφορετικότητας», αποτελούν 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

---------------------- 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει: 

• Να κατανοούν και να αξιολογούν έννοιες που σχετίζονται με την ισότητα 

στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των εθνικά και 

πολιτισμικά «διαφορετικών» ομάδων. 

• Να είναι ενήμεροι και σε θέση να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν 

τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που 

αφορούν στην αντιμετώπιση των μαθητών και των μαθητριών που 

προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Επιπλέον, να αναγνωρίζουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς και 

ιδεολογικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των παραπάνω 

πολιτικών. 

• Να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, το ρατσισμό και τον αποκλεισμό, όπου 

υφίστανται, είτε στα σχολεία είτε στην κοινωνία.  

• Να καλλιεργήσουν περαιτέρω την ικανότητα να συσχετίζουν τις εμπειρίες 
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τους με τα εμπειρικά και θεωρητικά δεδομένα των σχετικών 
επιστημονικών περιοχών.  

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

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

φύλου  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Λήψη αποφάσεων  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
  

Γενική περιγραφή του μαθήματος 

Στη σειρά αυτή των μαθημάτων θα μελετηθούν οι αιτίες δημιουργίας και 

αναπαραγωγής του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένου 

και του ρατσισμού ως μιας από τις βασικότερες από αυτές. Θα υπάρξει εστίαση σε 

θεωρίες και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό και 

στην αντιρατσιστική εκπαίδευση. Θα εξεταστεί, επίσης, ο τρόπος που συσχετίζονται και 

αλληλεπιδρούν παράγοντες -όπως η τάξη, η φυλή το φύλο και ο πολιτισμός- στο χώρο 

της εκπαίδευσης. Θα διερευνηθεί, τέλος, η αναγκαιότητα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής 

που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 

Επιμέρους θεματικές του μαθήματος 

1. Οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές, πολιτισμικές διαφορές στο νέο πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον. 

2. Καπιταλισμός, Μετανάστευση & Εκπαίδευση. 

3. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικός/εκπαιδευτικός 

αποκλεισμός (προσδιορισμοί, αιτίες παραγωγής και αναπαραγωγής, τρόποι 

υπέρβασης). 
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4. Διαφορετικότητα και εκπαιδευτικές πολιτικές  

i. Αφομοίωση 

ii. Ενσωμάτωση 

iii. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

iv. Αντιρατσιστική εκπαίδευση 

v. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5. Εκπαιδευτικοί θεσμοί & μέλη «διαφορετικών» ομάδων (στερεότυπα, διακρίσεις, 

ρατσισμός, περιθωριοποίηση & αποκλεισμοί και παιδαγωγική αντιμετώπισή τους). 

6. Δημοκρατία στο σχολείο (Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ισότητα στην 

εκπαίδευση). 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, διαλέξεις, ομαδικές 

συζητήσεις, προβολές, προσκεκλημένοι ομιλητές και ομιλήτριες, 

παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Η διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά 

μέσα και περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης και επικοινωνίας. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι 

Υπηρεσίες Ιστού και η ηλεκτρονική πλατφόρμα Blackboard. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 

εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 

και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 

ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 

επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
12 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

12 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, Παρουσιάσεις 
6 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
90 

Αυτόνομη μελέτη: 

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας Πεδίου 

60 

Αυτόνομη μελέτη: Περιγραφή 

και ανάλυση ερευνητικών 

δεδομένων 

30 

Αυτόνομη μελέτη: Εκπόνηση 

τελικής γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

90 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με: 
 

1. Απαιτείται ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και 

φοιτητριών στις συζητήσεις που θα ακολουθούν την 

ανάθεση σε τακτά χρονικά διαστήματα άρθρων και 

κειμένων προς μελέτη και κριτική αποτίμηση των 

περιεχομένων τους (40% της τελικής βαθμολογίας). 
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Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 

Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 

Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι 

προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

2. Εκπόνηση και παρουσίαση βιβλιογραφικής ή 

ερευνητικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες θα 

παρουσιάσουν μια μικρή, βιβλιογραφική εργασία 

σχετική με μια από τις θεματικές του μαθήματος (60% 

της τελικής βαθμολογίας).  

 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εργασιών, αυτή γίνεται με 

βάση τα κριτήρια επαρκούς επιστημονικής εργασίας, που (θα) 

εκτίθενται στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα και 

αφορούν στην επιστημονική επάρκεια (αξιοποίηση ερευνητικών 

δεδομένων και πηγών, τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας, 

παράθεση αντιμαχόμενων προσεγγίσεων, έγκυρη και αξιόπιστη 

αποδελτίωση/χρήση της βιβλιογραφίας, τήρηση γενικότερων 

προδιαγραφών επιστημονικού τρόπου γραφής, διατύπωση νέων 

υποθέσεων εργασίας και ερευνητικών ερωτημάτων) και την 

κριτική ικανότητα (σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος, 

ικανότητα σύνθεσης & ανάλυσης, τεκμηρίωση και 

επιχειρηματολογία, εξαγωγή συμπερασμάτων). 
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Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΓΛ.101 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ.101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον πλούσιο 

προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τις 

έννοιες του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 

φοιτητές/τριες αναμένεται να: 

• έχουν κατανοήσει τις βασικές προσεγγίσεις και θέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις 
δεξιότητες και στρατηγικές που συνδέονται με τη διάκριση μεταξύ λειτουργικού και 

κριτικού γραμματισμού στη σχετική βιβλιογραφία 

• να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάτω από την ποικιλία της ορολογίας τις κοινές γραμμές 

που συνενώνουν διεπιστημονικούς κλάδους αλλά και τις διαφοροποιήσεις  που 

διατυπώνονται στο εσωτερικό του κάθε κλάδου καθώς και το τι αυτές υποδηλώνουν,    

• Έχουν κατανοήσει τις σημαντικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση και την 
παραγωγή κειμένων τόσο ως γλωσσικών όσο και ως πολιτισμικών προϊόντων. 

• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν εργαλεία- όπως αυτά που παρέχει η Συστημική 

Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ)– για την ανάγνωση των ιδεολογικών συνυποδηλώσεων 

που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πολυσημειωτική πραγματικότητα.  
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα διερευνά τις έννοιες του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού μέσα από τις 

σχετικές θεωρητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται βασικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί στο 

πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου της ψυχογλωσσολογίας γύρω από τη μελέτη της 

επεξεργασίας της γλώσσας. Αναλύονται τόσο οι χαμηλού όσο και οι υψηλού επιπέδου 

διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση και την παραγωγή κειμένων. Έμφαση δίδεται στις 

διαδικασίες εκείνες που συντελούν στη βαθύτερη κατανόηση και την αποτελεσματική 

παραγωγή των κειμένων (συναγωγή συμπερασμών, εύρεση και συνδυασμός των πληροφοριών, 

γνώση των αποδεκτών για τη δόμηση των κειμένων, κίνητρα, προηγούμενη γνώση κ.α.). Μέσα 

από τη μελέτη αυτών των διαδικασιών αναδεικνύεται η ανάγκη της διερεύνησής τους όχι 

ανεξάρτητα από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα αλλά σε συνδυασμό με τις 

κοινωνικές πρακτικές που ίσως ενισχύουν κάποιες από αυτές.  

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει τις βασικές θέσεις και προτάσεις που έχουν 

διατυπωθεί στη βιβλιογραφία γύρω από τη μελέτη της κριτικής διάστασης της γλώσσας. 

Παρουσιάζονται οι συναφείς κλάδοι (όπως ΚΑΛ, η θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού 

καθώς και μεταδομιστικές προσεγγίσεις) και οι βασικοί εκπρόσωποι του χώρου (Φουκώ, 

Faiclough, Wodak, van Dijk) που έχουν διαμορφώσει και προτείνει ποικίλους τρόπους 

διερεύνησης της σχέσης γλώσσας, εξουσίας και ιδεολογίας. Πέρα από την παρουσίαση και 

κριτική μελέτη της βιβλιογραφίας, το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή και κατανόηση της 

Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής (ΣΛΓ) και των εργαλείων που αυτή παρέχει για την 

κατανόηση του τρόπου δόμησης και αναπαράστασης της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι 

φοιτητές/τριες καλούνται, αξιοποιώντας το συγκεκριμένη περιγραφή της πολυλειτουργικής 

διάστασης της γλώσσας, να διερευνήσουν, μέσα από ποικίλα κείμενα που προέρχονται από την 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία, το πώς τα άτομα μέσα από τη χρήση λεξικογραμματικών και 

κειμενικών μηχανισμών επαναδιατυπώνουν κειμενικά είδη, παράγουν και αναδομούν ποικίλες 

αναπαραστάσεις του κόσμου, προβάλουν ταυτότητες, αντιστέκονται σε σχέσεις εξουσίες και 

διαπραγματεύονται κυρίαρχες ιδεολογίες.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και στην 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 24 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 
24 

Παρουσιάσεις  12 

Σεμινάρια – Εργαστήρια 18 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
100 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή των δύο 

εργασιών του μαθήματος 

100 

Σύνολο Μαθήματος 278 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής και έχει 

διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: 

(α) Παρουσιάσεις των ατομικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

(β) Παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

δύο γραπτών εργασιών έκτασης 1500 και 3000 λέξεων 

αντίστοιχα και προφορικών παρουσιάσεων. Η πρώτη 

γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα μέσα του εξαμήνου και 

αφορά την κριτική εξέταση μιας επιστημονικής μελέτης 

(50% της τελικής βαθμολογίας). Η δεύτερη εργασία θα 

εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και 

αφορά στην ανασκόπηση και κριτική ανάλυση ενός 

υποπεδίου που σχετίζεται με το περιεχόμενο του 

μαθήματος (50% της τελικής βαθμολογίας). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

First part of the course 

R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M Nystrand (eds.) (2009), The SAGE Handbook of writing 

development. Los Angeles: SAGE. 

In S. Neuman & D. Dickinson (eds)(2003) Handbook of early literacy research. New York: The 

Guilford Press. 

J. Oakhill & R. Beard (eds.) (1999), Reading development and teaching of reading. Oxford: 

Blackwell. 

C. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (eds) (2006), Handbook of writing research. New 

York: The Guildford Press. 

M. Snowling & C. Hulme (eds) (2005), The science of reading: A Handbook. Oxford: 
Blackwell. 

T. Nunes & P. Bryant (eds.) (2004), Handbook of children’s literacy. Dordrecht: Kluwer. 

M., Joshi and K. Aaron (Eds.) (2006), Handbook of orthography and Literacy. Mahwah, NJ: 

LEA. 
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C.M. Levy & S. Randsdell (eds.) (1996), The science of writing. Theories, methods, individual 

differences, and applications. Mahwah, NJ: LEA. 

S. Paris & S. Stahl (eds.) (2005), Children’s reading comprehension and assessment. 

Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Hannon, P. (2000). Reflecting on literacy in education. London: Routledge Falmer. 

 

Second part of the course 

Bakhtin, M.M. (1981). The dialogic imagination (Tr. C. Emerson & Holquist, M.)  Austin: 

University of Texas Press. 

Burns, Anne and Coffin, C. (eds.) (2001). Analyzing English in a global context: A Reader. 

London: Routledge. (chapters 8, 9, 10, 11, 12). 

Fairclough, N. (2003). Analyzing discourse: Textual analysis for social research. London: 

Routledge.  

Foucault, M. (1972). The Archeology of knowledge. London: Tavistock.  

Gee, J.P. (2004) Situated language and learning: A critique of traditional schooling. New 

York: Routledge. 

Kostouli, T. 2009. «A sociocultural framework: Writing as social practice». Στο R. 

Beard, D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (επιμ.) The SAGE Handbook of Writing 

Development. London, Sage, 98-116 

Martin, J.R. (1985). Factual writing: Exploring and challenging social reality. Oxford: Oxford 

University Press. 

Unsworth, L. (ed.) (2000). Researching language in schools and communities: Functional 

linguistic perspectives. London and Washington: Cassell.  

Wodak, R., & Meyer, M. (eds.) (2001) Methods of Discourse Analysis. London: Sage.      

 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΓΛ102 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 
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 και φοιτήτριες A’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή βασικών εννοιών 

της θεωρίας της λογοτεχνίας αλλά και της παιδαγωγικής όπως 

γραμματολογία, ανάγνωση, ενεργητικές μορφές μάθησης, 

πρόγραμμα σπουδών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 

• Θα έχουν εμβαθύνει στην κατανόηση του ιστορικού τρόπου ύπαρξης και εξέλιξης της 

λογοτεχνίας, ιδωμένης ως μιας, μεταβλητής και μεταβαλλόμενης, κοινωνικής πολιτισμικής 

πρακτικής.  

• Θα μπορούν να ανιχνεύουν τις ιδιόμορφες σχέσεις της λογοτεχνίας με το χώρο και τον χρόνο 

παραγωγής της όσο και με άλλες κοινωνικές πρακτικές.  

• Θα έχουν κατανοήσει τη σχέση ανάμεσα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο και στον 

τρόπο που παράγεται, διαδίδεται και διαβάζεται η λογοτεχνία στη δημόσια σφαίρα. 

• Θα έχουν εισαχθεί στην ερευνητική μεθοδολογία θεμάτων σχετικών με τη λογοτεχνική 

εκπαίδευση. 

• Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σώμα των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων για μια 

ουσιαστικότερη και βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση  των λογοτεχνικών κειμένων και, ως εκ 

τούτου, σε μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη Θεωρία της λογοτεχνίας και τη λογοτεχνική εκπαίδευση. Στις 

πρώτες διδακτικές ενότητες διερευνάται ο ιστορικός τρόπος ύπαρξης και εξέλιξης της λογοτεχνίας, οι 

συνάψεις της και οι συνάφειες της με άλλες κοινωνικές πρακτικές, όπως και οι ποικίλες διασυνδέσεις 

και επαφές της Θεωρίας με άλλες επιστημονικές πειθαρχίες. Εξετάζονται επίσης οι όροι παραγωγής, 

μετάδοσης, πρόσληψης, ανάλυσης και ερμηνείας εκείνων των προϊόντων του λόγου που (μέσω της 

παρέμβασης ποικίλων παραγόντων) ορίζονται ως λογοτεχνικά. Οι διδακτικές ενότητες που 

αναφέρονται στη Λογοτεχνική Εκπαίδευση σκοπεύουν στη διερεύνηση καταρχάς του ίδιου του όρου 

ως σημείου τομής της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο και του λόγου περί λογοτεχνίας στη 

δημόσια σφαίρα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη λογοτεχνική επικοινωνία στα σύγχρονα μέσα όπως 

το διαδίκτυο και στον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο. Θα εξεταστούν μοντέλα 

διδασκαλίας όπως παρουσιάζονται σε προγράμματα σπουδών και θα εισαχθούν οι φοιτητές στην 

έρευνα γύρω από την ανάγνωση της λογοτεχνίας μέσα και έξω από το σχολείο, σχολιάζοντας 

δημοσιευμένες έρευνες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 

προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, 

παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, κλπ).  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

σεμινάρια σε ολομέλεια 
39 

Διδασκαλία μαθήματος:  

Διδασκαλία σε ομάδες 
15 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και 

βιβλιογραφίας. 

Προετοιμασία 

παρουσιάσεων 

50 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας  

76 

Αυτόνομη μελέτη: 

Περιγραφή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

50 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή τελικής γραπτής 

εργασίας μαθήματος 

70 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της 

θεωρητικής μελέτης και της πορείας σχεδιασμού και   

εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας προβλέπονται: 
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Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

(α) Ατομικές παρουσιάσεις  των φοιτητών/τριών σε κάθε 

σεμιναριακή συνάντηση. 

Β) Εκπόνηση γραπτής εργασίας πάνω σε ένα θέμα του 

περιεχομένου του μαθήματος.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι α) για μεν τις προφορικές 

παρουσιάσεις η ολοκληρωμένη μελέτη, κριτική κατανόηση 

και εμπεριστατωμένη οργάνωση του θέματος, του βιβλίου 

ή του άρθρου που παρουσιάζεται. Β) για τις γραπτές 

εργασίες η συνέπεια ερευνητικών στόχων, μεθοδολογίας 

συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην 

πληρότητα του θεωρητικού υπόβαθρου της μελέτης και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

στη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καθώς και σε μορφολογικά και δομικά 

στοιχεία παρουσίασης της μελέτης.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Αποστολίδου, Βενετία, «Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-

books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο». 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012 

http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf 

Bourdieu, Pierre, Οι κανόνες της τέχνης. Γένεση και δομή του λογοτεχνικού πεδίου, (μτφρ. Ε. 

Γιαννοπούλου), Αθήνα, Πατάκης, 2006. 

 

Langer, Judith, Envisioning Literature: literary understanding and literature instruction. New York, 

Teachers College, Columbia University, 1995. 

 

Pieper, Irene, Items for a description of linguistic competence in the language of schooling necessary 

for learning/teaching literature (end of compulsory education). An approach with reference points). 

Language Policy Division, Counsil of Europe, 2011 www.coe.int/t/dg4/linguistic/.../1_LIS-

Literature2011_EN.doc. 

Selden Raman  (επιμ.),  Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, θεώρηση μετάφρασης Μ. 

Πεχλιβάνος-Μ. Χρυσανθόπουλος, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη,  2004. 

 

 Todorov, Tzvetan, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, μτφρ. Χρύσα Βαγενά, Αθήνα, Πόλις, 2013. 

Τερζάκης, Φώτης,   Τροχιές του Αισθητικού. Η ιστορική σύσταση μιας αισθητικής φιλοσοφίας και ο 

ανθρωπολογικός της ορίζοντας, Αθήνα, futura, 2007. 

 

Φρυδάκη Ευαγγελία, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα, Κριτική, 2003.  

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΓΛ201 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ.201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός: Διδακτικές εφαρμογές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζουν τις παιδαγωγικές πρακτικές που προτείνουν οι διάφορες 

γλωσσοδιδακτικές  προσεγγίσεις με στόχο την ‘καλλιέργεια του λειτουργικού και 

κριτικού γραμματισμού’, 

• Κατανοούν τις διαφορετικές πτυχές του γραμματισμού που αναδύονται στην 

πρώτη σχολική ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές  μπορούν να αξιοποιηθούν 

στη γλωσσική διδασκαλία. 

• αναγιγνώσκουν και να κατανοούν τις διαφορές στις παιδαγωγικές πρακτικές που 
προτείνονται κάτω από το γενικό στόχο ‘καλλιέργεια κριτικού γραμματισμού’ και 

τις συνέπειες που οι επιμέρους αυτές διαφοροποιήσεις επιφέρουν στη μαθησιακή 

κουλτούρα της σχολικής κοινότητας που διαμορφώνεται, 

• κατανοούν το πώς μέσα από στατικές και δυναμικές παιδαγωγικές πρακτικές 

δομούνται κοινότητες γραμματισμού που συνομιλούν με διαφορετικό τρόπο με 

την κοινωνία,  τα νοήματα ή τους Λόγους που αυτή προβάλλει σε δεδομένη 
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χρονική στιγμή και ιστορική περίοδο. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα παρουσιάζει και διερευνά με κριτικό τρόπο τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν 
αναφανεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία με στόχο την καλλιέργεια του λειτουργικού 

και κριτικού γραμματισμού. Συγκεκριμένα: Στο πρώτο μέρος του μαθήματος διερευνώνται με 

κριτικό τρόπο οι διάφορες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ο κύριος στόχος είναι να αναδειχθούν παιδαγωγικές 

πρακτικές που συνδυάζουν τόσο την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που είναι κοινές 

τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης όσο και για το πώς χρησιμοποιείται ο 

γραμματισμός σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Εκκινώντας από την παραδοχή ότι τόσο ο 

προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος αποσκοπούν στην ανταλλαγή μηνυμάτων με νόημα και 

αξιοποιώντας αποτελέσματα ερευνών από διάφορους τομείς δίδεται έμφαση στην ανάγκη στη 

διδακτική πράξη να αξιοποιούνται αυτά που γνωρίζουν τα παιδιά για το γραμματισμό με την 
ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά μέσω 

της αλληλεπίδρασης για δραστηριότητες σχετικές με το γραμματισμό τις οποίες δεν είχαν στο 

κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον. Μέσα από τη σύνδεση των θεωριών για την ανάπτυξη 

του γραμματισμού και των θεωριών μάθησης  αναδεικνύονται τα στοιχεία εκείνα που 

σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και με τη μέθοδο.  

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος διερευνά με κριτικό τρόπο τις διάφορες παιδαγωγικές 

προτάσεις που έχουν προταθεί στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού (από τον Φρέιρε και την 

εκπαίδευση ενηλίκων μέχρι τις πιο πρόσφατες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν 

στη διδασκαλία της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας στην ελληνική και κυπριακή Α/θμια και 

Β/θμια εκπαίδευση). Η βασική ερώτηση που τίθεται είναι η εξής: Με ποιο τρόπο οι 

προσεγγίσεις αυτές ξεφεύγουν από διαμερισματοποιημένες οπτικές και προτείνουν  πρακτικές 

που αναδεικνύουν το πώς ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, η ανάγνωση και η γραφή 

λειτουργούν ως εργαλεία κοινωνικής δράσης; Πώς τα εργαλεία αυτά, διαπλεκόμενα, 
καλλιεργούν στους μαθητές και τις μαθήτριες μια κριτική προσέγγιση έναντι των  κειμένων και 

του κόσμου γενικότερα; Τέλος, το μάθημα επικεντρώνεται στην κριτική διερεύνηση του τρόπου 

με τον οποίο οι ποικίλες παιδαγωγικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία 

καλλιεργούν αναστοχαστικές δεξιότητες, δηλαδή, δεξιότητες που αφορούν στην  ικανότητα 

μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να αναστοχάζονται τη φύση της μαθησιακής κοινότητας που 
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οικοδομούν και να ελέγχουν το πώς μέσα από τις επιλογές τους δομούν σχολικά πλαίσια που 

ενισχύουν ηγεμονικούς Λόγους ή προωθούν Λόγους υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και κατά 

των ανισοτήτων. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και στην 

επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 24 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 
24 

Παρουσιάσεις  12 

Σεμινάρια – Εργαστήρια 18 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
100 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή των δύο 

εργασιών του μαθήματος 

100 

Σύνολο Μαθήματος 278 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής και έχει 

διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: 

(α) Παρουσιάσεις των ατομικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

(β) Παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

δύο γραπτών εργασιών έκτασης 1500 και 3000 λέξεων 

αντίστοιχα και προφορικών παρουσιάσεων. Η πρώτη 

γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα μέσα του εξαμήνου και 

αφορά την κριτική εξέταση μιας επιστημονικής μελέτης 

(50% της τελικής βαθμολογίας). Η δεύτερη εργασία θα 

εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και 

αφορά στην ανασκόπηση και κριτική ανάλυση ενός 

υποπεδίου που σχετίζεται με το περιεχόμενο του 

μαθήματος (50% της τελικής βαθμολογίας). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Albright, J. & Luke, A. (ed.) (2008). Pierre Bourdieu and Literacy Education. London: 

Routledge. 

Ball, F. A. &  Freedman, S. W. (eds) (2004). Bakhtinian perspectives on language, 

literacy and learning. London: Cambridge University Press. 

Comber, B. & Simpson, A. (επιμ.) (2001). Negotiating Critical Literacies in Classrooms. 
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Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates. 

Freire, P. & Mαcedo, D. (1987). Literacy: Reading the Word and the World. London: 

Routledge.   

Hull, G. & Schultz, K. (Eds.), (2002) Schools out!: Bringing out-of-school literacies with 

classroom practice. New York: Teachers College Press.    

Morgan, W. (1997). Critical literacy in the classroom: The art of the possible. London: 

Routledge.  

Muspratt, S. & A. Luke & P. Freebody (επιμ.), Constructing critical literacies: Teaching and 

learning textual practice. Cresskill, NJ., Hampton Press.    

Rogers, R. (Ed.), (2004). An introduction to critical discourse analysis in education.  (51- 78) 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Cowen, J.E. (2003). A balanced approach to beginning reading instruction. Newark: 

International Reading Association. 

L. Gambrell, L. Mandel Morrow, S. Neuman & M. Pressley (eds.) (1999), Best practices in 
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ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ 202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• κατανοούν τη δομή των λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά.  

• εμβαθύνουν στην κριτική αξιολόγησή τους.  

• καλλιεργούν την κριτική ικανότητα και την επιχειρηματολογία των διδασκομένων 

• αξιοποιούν  λογοτεχνικά κείμενα στη διδακτική πράξη 

• δημιουργούν συνθήκες μαθησιακής κοινότητας στη σχολική τάξη 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
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Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση διδακτικών ενοτήτων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

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

φύλου  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το πρώτο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εξέταση και ανάλυση των  αρχών της θεωρίας της 

παιδικής λογοτεχνίας. Γίνεται η διάκριση Λογοτεχνίας παιδιών-Λογοτεχνίας ενηλίκων και εξετάζονται 

τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά της παιδικής λογοτεχνίας. Γίνεται επίσης κριτική ανάλυση του 

ιδεολογικού περιεχομένου των παιδικών βιβλίων.  

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζεται ο ρόλος της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη του 

γραμματισμού στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Περιγράφονται και αναλύονται οι 

αλληλεπιδράσεις ενηλίκων-παιδιών με βιβλία παιδικής λογοτεχνίας στο σπίτι που συμβάλλουν στην 

καλλιέργεια της γλώσσας και συγκρίνονται με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των παιδιών με το γραπτό 

κείμενο στο σχολείο. Περιγράφονται τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η παιδική 

λογοτεχνία στη σχολική τάξη για την καλλιέργεια του γραμματισμού και τη διδασκαλία μαθημάτων 

του αναλυτικού προγράμματος. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές γίνονται μέσα από συγκεκριμένα 

είδη παιδικής λογοτεχνίας, όπως βιβλία γνώσεων, εικονογραφημένα βιβλία και παραμύθια.  

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, χρήση τεχνολογιών (pp, video) και 

ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 

προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, 

παρουσιάσεις, κλπ)  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

εντός τάξης 

20 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Εφαρμογή μελετών 

περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες 

φοιτητών/τριών 

60 

Προετοιμασία και 

παρουσιάσεις εργασιών 
40 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 
80 

Εκπόνηση τελικής 

γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

80 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 

προβλέπονται: 

(α) Συμμετοχή στο διάλογο και στις δραστηριότητες της 

τάξης.  

(β) Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών ανά συνάντηση 

εργασίας. 

 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

γραπτής εργασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών 

συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια 

αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης επιστημονικής εργασίας 

και αναφέρονται στη συνέπεια στόχων, μεθοδολογίας 

συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην 

πληρότητα του περιεχομένου, ως προς το θεωρητικό 

υπόβαθρο και την αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και σε μορφολογικά και 

δομικά στοιχεία παρουσίασης της μελέτης (γλώσσα, 

ορολογία, επιχειρηματολογία, βιβλιογραφικές αναφορές).  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 

 

Ελληνόγλωσση 

Αναγνωστοπούλου, ∆. 2002. Λογοτεχνική πρόσληψη Στην προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης 

Αυδίκος, Ε. (επιµ.) 1996. Από το παραµύθι στο κόµικς. Παράδοση και νεοτερικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Γιαννικοπούλου, Α. 2008. Στη χώρα των χρωµάτων. Το σύγχρονο εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο. Αθήνα: Παπαδόπουλος.  
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Kανατσούλη, Μ. 2002. Eισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας σχολικής και προσχολικής ηλικίας. 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press.  

Kανατσούλη, Μ. 2000. Iδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Tυπωθήτω-∆αρδανός.  

Kαρπόζηλου, M. 1994. Tο παιδί στη χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Kαστανιώτης.  

 

Κατσίκη-Γκίβαλου, Α. 1995. Το θαυµαστό ταξίδι. Μελέτες για την παιδική λογοτεχνία. Αθήνα: Πατάκης. 

 

Μπετελχάιµ, Μ. 1995. Η γοητεία των παραµυθιών. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση. Αθήνα: Γλάρος. 

 

Νόρτον, Ντ. 2007. Μέσα από τα µάτια ενός παιδιού. Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία 6η εκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 

Oικονοµίδου, Σ. 2011. Xίλιες και µία ανατροπές. H νεοτερικότητα στη λογοτεχνία για µικρές ηλικίες. Αθήνα: Πατάκης.  

 

O’ Sullivan, E. 2010. Συγκριτική παιδική λογοτεχνία. Επιµ. Τ. Τσιλιµένη. Μετφρ. Π. Πανάου & Ε. Ξενή. Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο. 

 

Πελασγός, Σ. 2007. Τα µυστικά του παραµυθά. Αθήνα: Μεταίχµιο. 

 

Ποσλάνιεκ, Κ. 1992. Να δώσουµε στα παιδιά την όρεξη για διάβασµα. Αθήνα: Καστανιώτης. 

 

Xαντ, Π. 2001. Kριτική, θεωρία και παιδική λογοτεχνία  (µτρφ. E. Σακελλαριάδου-M. Kανατσούλη). Αθήνα: Πατάκης.  

Hunt, P. (επιµέλεια). 2006. Κατανοώντας τη λογοτεχνία για παιδιά. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
 
Ξενόγλωσση 
Bosma, B & Guth, N. 1995. Children’s literature in an integrated curriculum. Columbia University: Teachers College. 
 
Gibson, L. 1989. Through children’s eyes. New York: Teachers College. 
Lynch-Brown, C. & Tomlinson, C. 1999. Essentials of children’s literature 3rd ed. MA: A Viacom Company. 
 
Roser, N. & Martinez, M. (eds.) 1995. Book talk and beyond. Children and teachers respond to literature. Newark, Delaware: 
IRA. 
 
Nodelman, P. 1996. The pleasures of children’s literature (2nd ed.). Longman. 
 
Slaughter, J. 1993. Beyond storybooks. Young children and the shared book experience. Newark, Delaware: IRA. 
 
Tunnell, M. & Jacobs, J. 1996.Children’s literature, briefly 2nd ed. NJ: Prentice-Hall. 

 
Yopp, R. H. & Yopp, H. K. 2001.Literature-based reading activities (3rd ed.). MA: Allyn & Bacon. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΓΛ301 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ.301 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Επικοινωνία στη Σχολική Τάξη και Εγγράμματες Ταυτότητες 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα: 

• Γνωρίζουν τα μεθοδολογικά πλαίσια που έχουν διατυπωθεί σε ποικίλους 

διεπιστημονικούς κλάδους γύρω από τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας,  

• Έχουν διαμορφώσει μια ισχυρή και σε βάθος κατανόηση των ποικίλων 

λεξικογραμματικών και σημειωτικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα 

άτομα για την προβολή και τη διαπραγμάτευση ταυτοτήτων, 

• αντλούν και θα αξιοποιούν τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία που είναι κατάλληλα για 

να αναδείξουν την πολυπλοκότητα των νοημάτων και το εύρος των λειτουργιών που 
επιτελούνται μέσα από προφορικές αλληλεπιδράσεις στη σχολική τάξη,   

• αναλύουν δεδομένα από σχολικές κοινότητες με στόχο να καταδείξουν πώς μέσα από 

ένα πλέγμα επικοινωνιακών στρατηγικών και κειμενικών πρακτικών που δομούνται στις  

σχολικές τάξεις τίθενται υπό συζήτηση κοινωνικά νοήματα και/ή κατασκευάζονται 

συγκεκριμένες εγγράμματες ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η έννοια της ταυτότητας ή η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας, κομβικό σημείο στη σύγχρονη 

κοινωνιολογική και γλωσσολογική έρευνα, έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση σημαντικών νέων 

πλαισίων για την ανάλυση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα χρησιμοποιείται 

από τα άτομα σε ποικίλα πλαίσια επικοινωνίας και τομείς της κοινωνικής δράσης. Η μελέτη της 

διαδικασίας διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας μέσα από γλωσσολογικούς κλάδους και 

ποικίλες διεπιστημονικές προσεγγίσεις  μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο δομούνται οι σχολικές κοινότητες, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις 

κυρίαρχες ακόμη και σήμερα προσεγγίσεις που διερευνούν τη σχολική τάξη ως ένα στατικό 

πλαίσιο που περιβάλλει τις γλωσσικές χρήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, δομώντας 

αποθηκευτικού τύπου διδακτικές πρακτικές (δηλαδή πρακτικές που συναρτώνται με την 

ενεργοποίηση προδιαγεγραμμένων ρόλων) προς την κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης 

πιο δυναμικών ρόλων για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.  

Τι είδους εγγράμματες και κοινωνικές ταυτότητες δομούνται μέσα από καθημερινές διαδικασίες 

όπως είναι η επιλογή και η συζήτηση κειμένων στο γλωσσικό μάθημα αλλά και σε όλα τα 

μαθήματα; Με ποιο τρόπο εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες προτείνουν, αποδέχονται και 

απορρίπτουν ποικίλα νοήματα και ταυτότητες στο πλαίσιο οικοδόμησης και διαπραγμάτευσης 

μιας μαθησιακής περιοχής; Με ποιο τρόπο  η διαδικασία αυτή μπορεί να μελετηθεί;  

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των σχετικών μεθοδολογικών εργαλείων που κλάδοι 

όπως η Ανάλυση Συνομιλίας, η Διεπιδραστική Κοινωνιογλωσσολογία και η Κριτική Ανάλυση 

Λόγου παρέχουν για τον τρόπο με τον οποίο δομούνται αλληλεπιδραστικά πλαίσια και  

παιδαγωγικές πρακτικές μέσα από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η διαμόρφωση νέων 

ταυτοτήτων για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς αλλά και η αλλαγή του μαθησιακού κλίματος 
– από δασκαλοκεντρικές οπτικές σε οπτικές που αναδεικνύουν το διάλογο στο σχολική τάξη και 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της φωνής των μαθητών/τριών.  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και στην 

επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Διαλέξεις 24 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 
24 

Παρουσιάσεις  12 

Σεμινάρια – Εργαστήρια 18 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
100 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή των δύο 

εργασιών του μαθήματος 

100 

Σύνολο Μαθήματος 278 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής και έχει 

διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: 

(α) Παρουσιάσεις των ατομικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

(β) Παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών ανά συνάντηση 

εργασίας, 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

δύο γραπτών εργασιών έκτασης 1500 και 3000 λέξεων 

αντίστοιχα και προφορικών παρουσιάσεων. Η πρώτη 

γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα μέσα του εξαμήνου και 

αφορά την κριτική εξέταση μιας επιστημονικής μελέτης 

(50% της τελικής βαθμολογίας). Η δεύτερη εργασία θα 

εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και 

αφορά στην ανασκόπηση και κριτική ανάλυση ενός 

υποπεδίου που σχετίζεται με το περιεχόμενο του 

μαθήματος (50% της τελικής βαθμολογίας). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Rex, L.A. (Ed.), (2006). Discourse of opportunity: How talk in learning situations creates and 

constrains.  Cresskill, NJ: Hampton Press.   

De Fina, A. (2003). Identity in narrative: A study of immigrant discourse. Amsterdam: John 

Benjamins. 

Ivanič, R. (1998). Writing and identity: The discoursal representation of identity in academic 

writing. Amsterdam: John Benjamins. 

Gibbons, P. (2006). Bridging discourses in the ESL classroom: Students, teachers and 

researchers. London: Continuum. 

Hicks, D. (1996) Discourse, learning, and schooling. Cambridge: CUP. 

Kostouli (2005). Co-constructing writing contexts in classrooms: Scaffolding, collaboration, 

and asymmetries of knowledge.  In Kostouli, Τ. (ed.) Writing in context(s): Textual 

practices and learning processes in sociocultural settings. (Vol. 15). (93-116). Boston: 

Springer.  
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Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

Mercer, N. (1995)  The guided construction of knowledge.  Multilingual Matters: Clevedon. 

Sharpe, T. (2008). How can teacher support learning? Linguistics and Education, 19, 132-

148. 

Wells, G. (2001). Action, talk and text: Learning and teaching through inquiry. New York:  

Teachers College Press.  

Wortham, St. (2005). Socialization beyond the speech event. Linguistic Anthropology, 15(1), 

95-112.  

Wortham, St. (2006). Learning identity: The joint emergence of social identification and 

academic learning. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΓΛ302 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ 302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γραμματισμός στη δεύτερη γλώσσα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• κατανοούν την ορολογία και τους ορισμούς της έννοιας της διγλωσσίας, 

• εμβαθύνουν στους παράγοντες που επηρεάζουν  τη διαδικασία μάθησης μιας δεύτερης γλώσσας 

• ερμηνεύουν κριτικά τις ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της διαδικασίας κατάκτησης μιας 

δεύτερης γλώσσας  

• αξιοποιούν  πρακτικές και στρατηγικές για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών που 

μαθαίνουν τη γλώσσα του σχολείου ως δεύτερη γλώσσα.  

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση διδακτικών ενοτήτων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

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

φύλου  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά σε θέματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης. Στο 

πρώτο μέρος, συζητούνται οι ορισμοί και προσδιορισμοί της έννοιας της διγλωσσίας, πτυχές της 

διγλωσσίας, θεωρίες που ερμηνεύουν τις απόψεις για τη διγλωσσία, κοινωνικοί και ιδεολογικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία, φαινόμενα που δημιουργούνται από την 

αλληλεπίδραση διαφορετικών γλωσσών όπως ζητήματα δανεισμού, μεταφοράς γλωσσικών 

στοιχείων, εναλλαγής κωδίκων, μεταφοράς εννοιολογικής γνώσης. 
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Στο δεύτερο μέρος διερευνώνται θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο να 

αναδειχτούν τρόποι εκπαιδευτικής αξιοποίησης της διγλωσσίας. Εξετάζονται οι τρόποι με τους 

οποίους η διγλωσσία επηρεάζει τη λειτουργία και τις επιδόσεις ενός δίγλωσσου ή εν δυνάμει 

δίγλωσσου ατόμου, οι λόγοι που εμποδίζουν τη διγλωσσική ανάπτυξη του ατόμου και οδηγούν στην 

αφομοίωση και οι παράμετροι που συντελούν στην καλλιέργεια της διγλωσσίας. Αναλύονται 

στρατηγικές και πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της μητρικής και στην κατάκτηση της 

δεύτερης γλώσσα στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, χρήση τεχνολογιών (pp, video) και 

ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 

προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, 

παρουσιάσεις, κλπ)  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

εντός τάξης 

20 

Εφαρμογή μελετών 

περίπτωσης σε 

μικρότερες ομάδες 

φοιτητών/τριών 

60 

Προετοιμασία και 

παρουσιάσεις εργασιών 
40 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 
80 

Εκπόνηση τελικής 

γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

80 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

προβλέπονται: 

(α) Συμμετοχή στο διάλογο και στις δραστηριότητες της 

τάξης.  

(β) Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών ανά συνάντηση 

εργασίας. 

 

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω 

γραπτής εργασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών 

συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια 

αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης επιστημονικής εργασίας 

και αναφέρονται στη συνέπεια στόχων, μεθοδολογίας 

συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην 

πληρότητα του περιεχομένου, του θεωρητικού υπόβαθρου 

της εργασίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, στη συζήτηση των αποτελεσμάτων 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και σε 

μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης της 

μελέτης.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
∆ιδακτικό υλικό και προτεινόµενη βιβλιογραφία: 

 

Ελληνόγλωσση 

Baker, C. 2001. Εισαγωγή στη διγλωσσία και στη δίγλωσση εκπαίδευση. Εισαγ.-επιµ. Μ. ∆αµανάκης. Μτφρ. Α. 

Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg. 

Κοιλιάρη, Α. 2005. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση. Μια κοινωνιογλωσσική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

Macedo, D., ∆ενδρινού, Β. & Γούναρη, Π. 2010. Η ηγεµονία της αγγλικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Μητακίδου, Σ. (2003). “Μητρική γλώσσα και κυρίαρχη γλώσσα: Σχέση αντιπαράθεσης ή αλληλοσυµπλήρωσης;” Στο 

Κύκλο διαλέξεων: ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Η εικόνα του άλλου στη σχολική και ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

Θεσσαλονίκη: 1ο Γραφείο Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 68-73. 

Μητακίδου, Σ., ∆ανιηλίδου, Ε. (2007). “∆ιδασκαλία και µάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Απόψεις 

εκπαιδευτικών”. Στο Πρακτικά ∆ιεθνούς Συνεδρίου Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Έρευνα, διδασκαλία, εκµάθηση. 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 453-465. 

Σελλά-Μάζη, Ε. 2001. ∆ιγλωσσία και κοινωνία: Η κοινωνιογλωσσική πλευρά της διγλωσσίας. Η ελληνική 

πραγµατικότητα. Αθήνα: Προσκήνιο. 

Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Αθήνα: Gutenberg. 

Σκούρτου, Ε. (επιµ.). (1997). Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος. 

Σκούρτου, Ε. 2011. Η διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 

Τσοκαλίδου, Ρ. 2012. Χώρος για δύο. Θέµατα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 

Χριστίδης, Α. Φ. 1997. «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόµος Α. Θεσσαλονίκη: Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας. 

 

Ξενόγλωσση 

Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th ed.). London: Multilingual Matters. 

Coelho, E. 2004. Adding English. A guide to teaching in multilingual classrooms. Ontario: Pippin Publishing Co.   

Collier, V. 1995. Acquiring a second language for school. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual 

Education.  

Cook, V. 2008. Second language learning and language teaching. London: Hodder Education. 

Cummins, J. 2000. Language, power and pedagogy: Children caught in the crossfire. Clevedon, U.K.: Multilingual 

Matters. 

Macedo, D. 1994. Literacies of power. Boulder, CO: Westview Press, Inc. 

Mitakidou, S. (2010). “Cross-Cultural Education in Greece: History and Prospects.” In Carl A. Grant & Agostino Portera 

(eds.). Intercultural and Multicultural Education Enhancing Global Interconnectedness. New York: Routledge. Taylor & Francis 

Group. 83-97. 

Mitakidou, S. (2010). “Using literature to enhance learning in the second/foreign language classroom.” Journal of Applied 

Linguistics JAL, 26:111-123. 
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Saville-Troike. 2006. Introducing second language acquisition. New York: Cambridge University Press.  

Thomas, W. & Collier, V. 1997. School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National 

Clearinghouse for Bilingual Education. 

 

 

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΓΛ303 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΓΛ303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πολυγραμματισμοί στο σχολείο  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 

και φοιτήτριες Γ’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή στοιχειωδών 

δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων υπολογιστικών 

τεχνολογιών και διαδικτυακών εργαλείων αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοποί του μαθήματος είναι: (α) Η μελέτη, κριτική ανάλυση και πρακτική κατανόηση θεωρητικών 

απόψεων και πορισμάτων της διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με το νεο-αναδυόμενο πεδίο των νέων 

γραμματισμών και τους τρόπους με τους οποίους επιδρά στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. (β) 
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Η απόκτηση/κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται όχι μόνο για την αναζήτηση και τον εντοπισμό 

πληροφοριών, αλλά και για την κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου και της χρησιμότητάς τους για 

διάφορους μαθησιακούς σκοπούς. (γ) Η διαπραγμάτευση με κριτικό τρόπο μιας ποικιλίας 

πολυσημειωτικών-πολυτροπικών μορφών επικοινωνίας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες των 

πολυμέσων και των πληροφοριών και/ή παράγονται σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης. (δ)  Η 

προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν στη νοηματοδότηση του γραμματισμού καθώς και στη διδασκαλία 

και μάθηση του γραμματισμού στο πλαίσιο της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της 

πολλαπλότητας των τρόπων για τη δημιουργία νοήματος. (ε) Η αξιοποίηση προσεγγίσεων 

πολυγραμματισμού στη σχολική τάξη.    

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοήσουν τις θεωρητικές απόψεις και τα πορίσματα της διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με το 

νεο-αναδυόμενο πεδίο των νέων γραμματισμών και τους τρόπους με τους οποίους επιδρά στις 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. 

• Εμβαθύνουν στα ζητήματα προβληματισμού που ανακύπτουν από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

της σύγχρονης εποχής, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας  για την διδασκαλία του γραμματισμού.  

• Να αναζητούν και εντοπίζουν πληροφορίες και να αξιολογούν με κριτικό τρόπο το περιεχόμενο και τη 

χρησιμότητά τους για διάφορους μαθησιακούς σκοπούς. 

• Προσδιορίζουν τους κώδικες και τις διασημειωτικές τους συνέργιες που συνεισφέρουν στη δόμηση  

και αποδόμηση του νοήματος πολυτροπικών κειμένων εντός συγκεκριμένων και ιδιαίτερων πλαισίων. 

• Εξηγούν πώς πολυτροπικά κείμενα και υβριδικά  ψηφιακά κείμενα δομούνται και διαβάζονται 

διαφορετικά από τα  μονοτροπικά έντυπα κείμενα.  

• Εξηγούν πώς οι ΤΠΕ, και κυρίως το διαδίκτυο, επιδρά, σχηματίζει και  τροποποιεί κοινωνικές 

πρακτικές και πρακτικές γραμματισμού τόσο εντός  σχολείου, όσο και εκτός σχολείου.  

• Αξιοποιούν προσεγγίσεις πολυγραμματισμού στη σχολική τάξη. 

• Καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με το κατάλληλο περιεχόμενο και  την αρμόζουσα 

παιδαγωγική για τη διδασκαλία του γραμματισμού στα  σχολεία του 21ου αιώνα, τα οποία 

αναγνωρίζουν την  επίδραση των ΤΠΕ, και κυρίως του διαδικτύου, στις διάφορες μορφές  κοινωνικής 

συμπεριφοράς και στις ποικίλες πρακτικές γραμματισμού. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 
Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται, σε ένα πρώτο επίπεδο, στην παρουσίαση και 

κριτική θεώρηση προσεγγίσεων που άπτονται της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών στο 
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μεταβαλλόμενο κοινωνικό και σημειωτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται, αφενός μεν από τη 

γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών, αφετέρου δε από την ανάδυση 

κειμενικών μορφών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες των πολυμέσων και των πληροφοριών. Στο 

πλαίσιο των ομάδων εργασίας που θα δημιουργήσουν, οι φοιτητές/τριες θα εμπλακούν στη 

συγγραφή και παρουσίαση κριτικής μελέτης επιστημονικών άρθρων από την ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία που σχετίζονται με τις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

• Πολιτισμική γλωσσική ποικιλομορφία – Ο γραμματισμός ως κοινωνική πρακτική  

• Γλωσσικός – οπτικός – πολυτροπικός γραμματισμός 

• Πολυγραμματισμοί – νέοι γραμματισμοί  

• Πολυτροπική – κοινωνική σημειωτική προσέγγιση της μάθησης 

• Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών – κριτική μεταγλώσσα 

• Πολυτροπικό – ψηφιακό/διαδικτυακό κείμενο  

• (Πολυτροπική) κατανόηση και παραγωγή λόγου στο πλαίσιο των νέων γραμματισμών 

• Νέοι γραμματισμοί και παιδαγωγική του γραμματισμού 
Επιπλέον, το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει, μέσω της κριτικής αναζήτησης και αξιολόγησης 

πηγών του Παγκόσμιου Ιστού καθώς και της παρουσίασης και συζήτησης συγκεκριμένων στοιχείων 

αξιοπιστίας των πηγών που έχουν επιλέξει οι φοιτητές/τριες, σε θέματα που αφορούν στις 

ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

• Γραμματισμός διαδικτύου  

• Πρακτικές κριτικού γραμματισμού στο Διαδίκτυο 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας, σε 

εργαστηριακό χώρο και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ προβλέπεται σε όλες τις εκφάνσεις 

της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας καθώς και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές/τριες. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος πρόκειται να 

υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών 

μέσων και πηγών (βιβλία, άρθρα, ιστότοποι, κλπ.) καθώς 

και τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

(email). Επιπρόσθετα, η μαθησιακή διαδικασία 

προβλέπεται να υποστηριχθεί από  την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Moodle. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
12 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

15 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Παρουσιάσεις  
6 

Διδασκαλία Μαθήματος:  

Πρακτικές ασκήσεις και 

εφαρμογές  σε 

εργαστηριακό χώρο 

12 

Αυτόνομη μελέτη:  

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 

95 

Αυτόνομη μελέτη:  

Υλοποίηση εργαστηριακής 

πρακτικής  

62 

Αυτόνομη μελέτη:  38 
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Αναζήτηση και αξιολόγηση 

πηγών ΠΙ 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση/συγγραφή 

γραπτών εργασιών 

μαθήματος 

105 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών η οποία είναι διαρκής, 

έχει τόσο συμπερασματικό όσο και διαμορφωτικό 

χαρακτήρα.  

Ειδικότερα, η συμπερασματική αξιολόγηση 

πραγματοποιείται μέσω:  

(α) Δύο γραπτών εργασιών, έκτασης 2,000-3,000 λέξεων η 

καθεμία, που θα αφορούν στην κριτική εξέταση δύο 

επιστημονικών μελετών – ποσοστό 70% της τελικής 

βαθμολογίας.  

(β) Μιας γραπτής εργασίας, έκτασης 1,500-2,000 λέξεων, 

που θα αφορά στην παρουσίαση και συζήτηση με κριτικό 

τρόπο πηγών του ΠΙ από την άποψη συγκεκριμένων 

κριτηρίων της αξιοπιστίας τους – ποσοστό 30% της τελικής 

βαθμολογίας.   

Όσον αφορά στη διαμορφωτική αξιολόγηση, 

πραγματοποιείται μέσω των προφορικών παρουσιάσεων 

των εργασιών.   

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών συνάδουν με τα 

τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε 

δημοσιεύσιμης επιστημονικής εργασίας και αφορούν στην 

επισταμένη μελέτη και αποτελεσματική αξιοποίηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, στη συζήτηση με κριτικό τρόπο 

επιστημονικών θέσεων και προσεγγίσεων, στην ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας και στη συναγωγή συμπερασμάτων, 

καθώς και σε μορφολογικά και δομικά στοιχεία 

παρουσίασης της εργασίας.  
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΓΛ304 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΔΓΛ 304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρίες της Ανάγνωσης και αναγνωστικές πρακτικές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Η κατοχή βασικών εννοιών της 

θεωρίας της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα των θεωριών της 

ανάγνωσης, αλλά και βασικών στοιχείων της σχετικής με τις 

ποικίλες μορφές γραμματισμού συζήτησης αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 

μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος της διδακτικής διαδρομής οι φοιτητές: 

-Θα έχουν κατανοήσει επαρκώς τις ποικίλες θεωρίες ανάγνωσης, το ιστορικό πλαίσιο 

ανάδυσής τους και τις βασικές τους θέσεις αναφορικά με την πράξη της ανάγνωσης. 

-Θα έχουν εμβαθύνει τη γνώση τους σε σχέση με τον ενεργητικό ρόλο των αναγνωστών 

στη διαδικασία παραγωγής νοήματος, συναισθήματος, συμπεριφοράς. 

-Θα έχουν συλλάβει το ρόλο των αναγνωστικών πρακτικών στην κατεύθυνση της 

συγκρότησης ατομικών ή συλλογικών ταυτοτήτων τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και στο 

σχολείο.  
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη των ποικίλων θεωριών της ανάγνωσης 

(θεωρία της πρόσληψης, θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, κοκ.) και στον 

τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη.  

Ειδικότερα θα μελετηθεί ο κοινωνικός ρόλος της ανάγνωσης στη διαδικασία 

παραγωγής, μετάδοσης, πρόσληψης, επιβολής ή αποσιώπησης του νοήματος. 

Επίσης θα διερευνηθούν οι αναγνωστικές πρακτικές μέσα στο σχολείο αλλά και 

γενικότερα οι στάσεις, συμπεριφορές, προσδοκίες, πρακτικές των μαθητών ως 

αναγνωστών. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 

προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, 

παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, κλπ).  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

σεμινάρια σε ολομέλεια 
39 

Διδασκαλία μαθήματος:  

Διδασκαλία σε ομάδες 
15 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και 

βιβλιογραφίας. 

Προετοιμασία 

παρουσιάσεων 

50 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας  

76 

Αυτόνομη μελέτη: 

Περιγραφή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

50 

Αυτόνομη μελέτη: 

Συγγραφή τελικής γραπτής 

εργασίας μαθήματος 

70 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της 

θεωρητικής μελέτης και της πορείας σχεδιασμού και   

εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας προβλέπονται: 

(α) Ατομικές παρουσιάσεις  των φοιτητών/τριών σε κάθε 

σεμιναριακή συνάντηση. 
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Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Β) Εκπόνηση γραπτής εργασίας πάνω σε ένα θέμα του 

περιεχομένου του μαθήματος.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι α) για μεν τις προφορικές 

παρουσιάσεις η ολοκληρωμένη μελέτη, κριτική κατανόηση 

και εμπεριστατωμένη οργάνωση του θέματος, του βιβλίου 

ή του άρθρου που παρουσιάζεται. Β) για τις γραπτές 

εργασίες η συνέπεια ερευνητικών στόχων, μεθοδολογίας 

συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην 

πληρότητα του θεωρητικού υπόβαθρου της μελέτης και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

στη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καθώς και σε μορφολογικά και δομικά 

στοιχεία παρουσίασης της μελέτης.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικό υλικό και προτεινόμενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 

Αποστολίδου, Βενετία (2003). Ανάγνωση και ετερότητα.  

Χοντολίδου, Ελένη (2003). Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο. Και τα δύο στη σειρά 

www.kleidiakaiantikleidia.net): 

Holub, Robert, Θεωρία της πρόσληψης. Μια κριτική εισαγωγή, μτφρ. Κωνσταντίνα 

Τσακοπούλου, επιμ. Άννα Τζούμα, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2001. 

Παπαδάτος, Γιάννης Σ., Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία: Θεωρητικές αναφορές και 

προσεγγίσεις: Δραστηριότητες. Αθήνα: Πατάκης, 2009. 

Λεοντσίνη, Μαίρη (επιμ.), Όψεις της ανάγνωσης, μτφρ. Κώστας Αθανασίου & Φώτης 

Σιατίτσας. Αθήνα: Νήσος, 2000. 

Ong, Walter, Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη. Η εκτεχνολόγηση του λόγου, μτφρ. 

Κώστας Χατζηκυριάκου, επιμ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 1997. 

Selden Raman  (επιμ.),  Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, θεώρηση 

μετάφρασης Μίλτος Πεχλιβάνος - Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Θεσσαλονίκη: 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη,  2004. 
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Γ’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΔΘΕ 101 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΘΕ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σύνολο του μαθήματος  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 

και φοιτήτριες του Α΄ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή 

στοιχειωδέστατων γνώσεων στην ιστορία των ιδεών και, 

ειδικότερα, των θετικών επιστημών αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://blackboard.lib.auth.gr  στον ιστοτόπο των μαθημάτων  

του Ιωάννη Μαρκόπουλου, στο Π.Τ.Δ.Ε. (ελεύθερη, ανοικτή 

πρόσβαση). 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Γνώση του θετικισμού και νεοθετικισμού μέσα από μία κριτική τους θεώρηση. 

- Γνώση των επιστημικών, κυρίως, αξιών που προβάλλουν τα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα. 

- Αναγνώριση της ανεπάρκειας των αξιακών αυτών μοντέλων στην αντιμετώπιση των σύγχρονων 

βιοηθικών προβλημάτων της τεχνοεπιστήμης. 
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- Πρόταση για μια  νέα θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης και συζήτησή της. 

- Η γνωστική ένταξη της πρότασης αυτής στη διδακτική των θετικών επιστημών. 

Σκοπός τους μαθήματος είναι η κριτική μελέτη του θετικισμού και του νεοθετικισμού, ιδιαίτερα όσον 

αφορά  σε μια αξιολογική τους θεώρηση στη βάση των επιστημικών κυρίως αξιών που προβάλλουν τα 

δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα, και στην κατάδειξη της ανεπάρκειας των αξιακών αυτών μοντέλων στην 

αντιμετώπιση των σύγχρονων βιοηθικών προβλημάτων της τεχνοεπιστήμης. Το μάθημα έχει διδακτικό 

και ερευνητικό προσανατολισμό και προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα 

εκπόνησης ομαδικών ερευνητικών εργασιών, που θα επικεντρώνονται στην κριτική θεώρηση σύγχρονων 

βιοηθικών προβλημάτων, στη βάση όχι μόνο επιστημικών, αλλά, κυρίως,  ηθικών αρχών και αξιών.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα,  που 

προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνοεπιστήμης,  

• Να αναγνωρίζουν τις ενδεχόμενες θετικιστικές και νεοθετικιστικές αρχές που βρίσκονται στη βάση της 

δημιουργίας αυτών των ζητημάτων. 

• Να  αναγνωρίζουν, να αναλύουν  και να  θεωρούν κριτικά  τις επιστημικές αξίες που σχετίζονται με τα 

ζητήματα αυτά. 

• Να αναγνωρίζουν την ανεπάρκεια των επιστημικών αυτών αξιών, για την αντιμετώπιση των βιοηθικών 

αυτών προβλημάτων. 

• Να μπορούν να αναζητήσουν ηθικές, κυρίως, αξίες, και μια διευρυμένη, επομένως, θεωρία των αξιών, 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

• Να μπορούν να συνεργαστούν για την εκπόνηση ομαδικής ερευνητικής εργασίας πάνω στα παραπάνω 

ζητήματα, και να εντάξουν τη διευρυμένη αυτή θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης στη διδακτική 

των θετικών επιστημών.   

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στι φυσικό περιβάλλον 

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

φύλου. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο Πρώτο Μέρος, η Εισαγωγή στο μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

 -Πώς τίθεται συνοπτικά , το υπό μελέτη γνωστικό αντικείμενο. 

 - Σύντομη ερμηνεία του τίτλου και της σημασίας τού συγκεκριμένου μαθήματος, με σύντομη αναφορά 

στη σχέση του με τη διδακτική των θετικών επιστημών.  

 - Η επιστημονική επανάσταση και ο εμπειρισμός του 17
ου

 αιώνα και ο γνωσιολογικός και ιδεολογικός 
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τους απόηχος στο θετικιστικό ρεύμα του 19
ου

 αιώνα αλλά και στο νεοθετικιστικό του 20
ού

. 

 - Επιστήμη, τεχνοεπιστήμη και η αξιακή τους βάση. 

Στο Δεύτερο και το Τρίτο  Μέρος παρουσιάζονται και συζητώνται κριτικά ο θετικισμός του 19
ου

 αιώνα και 

ο νεοθετικισμός του 20ού. 

Στο Τέταρτο Μέρος παρουσιάζονται και συζητώνται κριτικά ο θετικισμός, ο νεοθετικισμός και οι αξιακές 

τους θέσεις, που κυρίως εκφράζονται με επιστημικές αξίες. 

Στο Πέμπτο Μέρος παρουσιάζεται και συζητιέται κριτικά και συγκριτικά η απομάκρυνση από μία 

θετικιστική και νεοθετικιστική αξιολογία, και η πρόταση για μια νέα θεωρία των αξιών της 

τεχνοεπιστήμης, που θα ικανοποιεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις, που αναλύονται και συζητώνται ,και 

θα στηρίζεται στην αριστοτελική αρετολογία (νεοαριστοτελισμός) και στην ηθική θεωρία των 

δικαιωμάτων. Εδώ  γίνεται και η παρουσίαση των ομαδικών ερευνητικών εργασιών. 

Τέλος, συζητιέται, εξειδικευμένα, με βάση μία διεθνή ημερίδα,  το ζήτημα του απόηχου του λογικού 

θετικισμού, του επιστημονισμού αλλά και των ανθρωπιστικών αξιών στην εκπαίδευση των μηχανικών.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και χρήση 

διαφανειών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Το αντικείμενο και τα περιεχόμενα του μαθήματος 

υποστηρίζονται επίσης  από  έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και 

υλικά (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, 

ιστοχώροι, κ.λπ.) καθώς και από τη μαθησιακή διαδικασία 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας blackboard.lib.auth.gr  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
26 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

60 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, Παρουσιάσεις  
4 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
40 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας 

Πεδίου 

39 

Αυτόνομη μελέτη: 

Περιγραφή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

40 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη  

για τελική γραπτή εξέταση 

μαθήματος ή για 

συγγραφή μικρής 

ερευνητικής εργασίας και 

προφορική τελική εξέταση 

91 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Η αξιολόγηση (γλώσσα αξιολόγησης, τα Ελληνικά) στηρίζεται : 

 - Στη συγγραφή μίας ομαδικής ερευνητικής εργασίας, στην 

παρουσίασή της, ενώπιον όλης της τάξης του μεταπτυχιακού 

μαθήματος, και στη βαθμολόγησή της. 
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Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 

/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 

/ Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

- Στην τελική γραπτή εξέταση και βαθμολόγησή της,  

      ή εναλλακτικά, 

- Στη συγγραφή μικρής, ατομικής ερευνητικής εργασίας 

(περίπου 3000 λέξεων) και στη βαθμολόγησή της, και στην 

προφορική εξέταση, επί της εργασίας αλλά και εφ’ όλης 

της ύλης, και στη βαθμολόγησή της. 

 - Στον τελικό μέσο όρο των βαθμολογιών. 

 

Η αξιολόγηση, που γίνεται μέσα από μια σύνθετη εξεταστική 

διαδικασία, με κριτήρια αξιολόγησης που ανακοινώνονται 

στους φοιτητές και τις φοιτήτριες  στην έναρξη των 

παραδόσεων του μεταπτυχιακού μαθήματος, στηρίζεται : 

 - Στην ποιοτική και ποσοτική αρτιότητα της ομαδικής 

   εργασίας. 

 - Στη σαφήνεια και ορθότητα του λόγου, στην εργασία 

   αυτή. 

 - Στο εύρος και το βάθος της κριτικής θεώρησης, στην 

   εργασία  αυτή. 

 - Στην πληρότητα της βιβλιογραφικής αναζήτησης, για την 

   εν λόγω εργασία. 

 - Στη βαθμολόγηση της τελικής γραπτής εξέτασης, 

    ή εναλλακτικά 

 - Στην αντίστοιχη (με την ομαδική εργασία) αξιολόγηση της 

    μικρής  ατομικής ερευνητικής εργασίας. 

 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Διδακτικό υλικό και προτεινόμενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 

- Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», Τόμοι 7-9, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια μεταφραστική ομάδα 

Κάκτου, Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1993.  

-  Ayer, A. J . (ed.), “Logical Positivism”, The Free Press, New York 1959. 

-  Βέικος Θ., «Αναλυτική Φιλοσοφία», Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. 

- Βιρβιδάκης, Στέλιος, «Η Υφή της Ηθικής Πραγματικότητας», Εκδ. Leader  Books, Αθήνα 2009. 

- Bruckmeier, K., Serbser, W.H. (eds), “Ethik und Umweltprobleme, Oekom Verlag,  Muenchen 2008. 

- Γεωργόπουλος, Αλέξανδρος, «Περιβαλλοντική Ηθική», Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006. 

- Δεληγιώργη, Αλεξάνδρα «Ο Μοντερνισμός στη Σύγχρονη Φιλοσοφία», Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

1996. 

- Δεληγιώργη, Αλεξάνδρα, «Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών Θετικιστικού, Ερμηνευτικού και 

Διαλεκτικού Τύπου», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2011. 

- Driver Julia, «Ηθική Φιλοσοφία. Οι βασικές της αρχές», μετάφραση, σχόλια και επιστημονική 

επιμέλεια Ι.Ν.Μαρκόπουλος, Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010. 

- Guthrie, W.K.C. «Ο Σωκράτης»,   μετάφραση Τάσος Νικολαΐδης, Β΄Έκδοση,  Εκδ. Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα 

1991.  
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- Huppenbauer, M., De Bernardi, J., “Kompetenz Ethik”, Versus Verlag, Zürich 2003.  

- Jonas, H., “The Imperative of Responsibility”, The University of Chicago Press, Chicago 1985. 

- Kuczewski, M., & Polansky, R. (επιμ.), «Βιοηθική: Αρχαίες θεματικές σε σύγχρονα προβλήματα», 

Πρόλογος Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, επιμ. Έκδοσης και επίμετρο Ελένη Καλοκαιρινού, μετάφραση 

Μιχάλης Κατσιμίτσης, Εκδ. Τραυλός, Αθήνα 2007. 

- Küng, H., Kuschel, K.-J. (eds), “Wissenschaft und Weltethos”, Piper Verlag, München 1998. 

- Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Ένας Επιστημονικός Πολιτισμός ή Ένας Πολιτισμός της Επιστήμης; στο «Η 

Φιλοσοφία του Πολιτισμού», Κ. Βουδούρης (επιμ.), Εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2006, σσ. 120-126. 

- Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Η Θεμελίωση της Προσωκρατικής Ηθικής Φιλοσοφίας υπό το Φως της Σύγχρονης 

Επιστήμης, «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση», 23 (2006), σσ. 245-253. 

- Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Λογικός Θετικισμός και η Μεταφυσική των Αξιών, στο «Αξίες και Δικαιοσύνη στην 

Εποχή της Οικουμενικότητας», Κ. Βουδούρης & Ε. Μαραγγιανού (επιμ.), Εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2007, σσ. 

112-118. 

- Markopoulos, J.N., “Logical Positivism, Scientism & the Humanities in Engineering Education”, 

International Workshop : Engineering Education Perspectives. A Balkan Case-Study, Aristotle University 

of Thessaloniki, May 31-June 1, Thessaloniki 2010. 

-Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Στοχασμοί και Αναστοχασμοί. Εναύσματα προβληματισμού και ασκήσεις κριτικού 

λόγου», Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκι 2011. 

- Markopoulos, J.N.,  “The Modern Challenge of Science and Philosophy. The Removal of Dualisms 

Through a Unifying Worldview and Lifelong Learning” (Invited Speaker, International Conference, 

University of Macedonia, Thessaloniki, January 28-29, 2011), in Vasiliki Karavakou (ed.), Lifelong 

Learning : Interdisciplinary Approaches, Macedonia University Press, Thessaloniki 2012, pp. 111-118. 

- Markopoulos, J.N., Biotechnology and a New Approach to a Theory of Values, in Thomas Potthast and 

Simon Meisch (eds), “Climate change and sustainable development. Ethical perspectives on land use and 

food production”, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands 2012, pp. 407-4012. 

- Μπιτσάκης, Ευ., «Η Εξέλιξη των Θεωριών της Φυσικής», Εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2008. 

- Magerl, G., Schmidinger, H. (eds), “Ethos und Intergrität der Wissenschaft”, Böhlau Verlag, Wien 2009. 

- Nagel, Thomas «Η Θέα από το Πουθενά», μετάφραση Χρήστος Σταματέλος, επιμέλεια Στέλιος 

Βιρβιδάκης, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2000. 

- Παιονίδης, Φιλήμων, «Υπέρ του Δέοντος», Πρόλογος Στέλιος Βιρβιδάκης, Εκδ. Εκκρεμές, Αθήνα 2007. 

- Πελεγρίνης, Θεοδόσης, «Ηθική Φιλοσοφία», 2η
 
 έκδοση, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. 

- Πελεγρίνης, Θεοδόσης, «Λεξικό της Φιλοσοφίας», Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 

- Πελεγρίνης, Θεοδόσης, «Ιατρική Ηθική», Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2009. 

- Πιερ-Φρανσουά Μορό, «Χομπς: Φιλοσοφία, Επιστήμη, Θρησκεία», Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1999. 

- Planck, Max, «Νόημα και Όρια της Θετικής Επιστήμης», μετάφραση, σχόλια και επιστημονική 
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επιμέλεια Ι.Ν.Μαρκόπουλος, Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998. 

- Ρουσόπουλος, Γιώργος (επιμ.), «Σύγχρονος Εμπειρισμός. Από τον κύκλο της Βιέννης στον Davidson», 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2008. 

- Rachels, J.,  Rachels, St.,  Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας, 6η  έκδοση από τον St. Rachels, μετάφραση 

Ξενοφών Μπαμιατζόγλου, επιστ. επιμ. Φιλήμων Παιονίδης, Εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2012. 

- Ross, W.D., «Αριστοτέλης», μετάφραση Μαριλίζα Μήτσου, Εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1991. 

- Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα (επιμ.-εισ.), «Φιλοσοφία των Επιστημών», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 

2008. 

- Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα (επιμ.-εισ.), «Φιλοσοφία των Επιστημών», Εκδ. Α.Π.Θ., Θεσσαλονική 

2008.  

- Schramme, Th., “Bioethik”, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2002. 

- Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Τεχνολογίας», Εκδ. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 1997. 

- Τζαμαλίκος, Παναγιώτης, «Φιλοσοφικές Θεωρήσεις της Τεχνολογίας», Εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

1997. 

- Walker, R.L. and Ivanhoe, P.J. (eds), “Working Virtue”, Oxford University Press, New York 2007. 

- Wickert, Johannes, “Einstein”, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1972. 

- Windelband, W., Heimsoeth, Η.,  «Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας», Γ΄ Τόμος, Β΄ Έκδοση, 

μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1991. 

- Woolhouse, R.S.,  «Φιλοσοφία της Επιστήμης,  Β΄: Οι Εμπειριστές», μετάφραση Σοφία Τσούρτη, επιμ. 

Αλέξανδρος Χρύσης, Εκδ. Στάχυ, Αθήνα 2000.  

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΘΕ 301 

 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΘΕ.102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/blackboard 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

• Έχουν αποκτήσει βαθιά κατανόηση του περιεχομένου και των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο 

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, σχεδιάζουν και αναδιαμορφώνουν διδακτικές 

προσεγγίσεις στα μαθηματικά 

• Είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις δυνατότητες των μαθητών προκειμένου να 

ενισχύουν τη μάθηση των μαθηματικών 

• Έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις ερευνητικές προσεγγίσεις στο χώρο της 

Διδακτικής των Μαθηματικών 

• Αναπτύξουν την ικανότητα ερευνητικού σχεδιασμού, διαχείρισης εργαλείων 

έρευνας και ερμηνείας ευρημάτων.  

• Είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ερευνητικά δεδομένα και να τα συνδέσουν με τη 

διδακτική πρακτική. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Ερευνητικός σχεδιασμός και διαχείριση αποτελεσμάτων 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αφενός εστιάζει σε βασικά θεωρητικά ζητήματα και ερευνητικά 

παραδείγματα που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών και 

αφετέρου εξετάζει την επίδραση νέων προσεγγίσεων μέσα και έξω από το σχολείο. 

Μέσα από μελέτη κειμένων, συζητήσεις, παρουσιάσεις και ερευνητικές εκθέσεις, οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες εξετάζουν διαφορετικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς που 

χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών και αξιολογούν διαδικασίες που 

προάγουν τη μάθηση των μαθηματικών από τα παιδιά. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της διδασκαλίας και μάθησης των 

μαθηματικών.       

Συγκεκριμένα, τα θεωρητικά ζητήματα και ερευνητικά παραδείγματα θα αφορούν: 

• Ανάπτυξη της αρίθμησης  

• Κατανόηση προσθετικού και πολλαπλασιαστικού συλλογισμού 

• Ανάπτυξη γεωμετρικού συλλογισμού 

• Επίλυση προβλήματος 

• Ανάπτυξη μαθηματικής επιχειρηματολογίας 

• Μαθηματικό περιεχόμενο και παιδαγωγικές προσεγγίσεις από την οπτική του 

εκπαιδευτικού  

• Επικοινωνία στα μαθηματικά 

• Χρήση μέσων τεχνολογίας στη διδασκαλία 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας, 

προετοιμασία σε προτεινόμενη αρθρογραφία και 

δουλειά σε ομάδες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Θα γίνει χρήση των ΤΠΕ στο βαθμό που μπορεί να 

υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος, τη 

συνεργασία τόσο μεταξύ των φοιτητών/τριών όσο 

και μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών/τριών, ως 

μέσο παρουσίασης αλλά και ως εργαλεία μέσα 

από τη χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας 

και άλλων μικρόκοσμων. 

Στην πλατφόρμα (blackboard) θα αναρτώνται μία 

σειρά από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και υλικά 

(βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές 

εκθέσεις, λογισμικό, κλπ)  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
12 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

15 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, 

Παρουσιάσεις  

6 

Αυτόνομη μελέτη: 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας 

60 

Αυτόνομη μελέτη:  

Περιγραφή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

70 

Αυτόνομη μελέτη:  

Προετοιμασία και 

παρουσίαση επιμέρους 

60 
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εργασιών σε επιλεγμένα 

θέματα 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση τελικής 

γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

75 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

298 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα.  

 

Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: 

(α) Ατομικές/Ομαδικές παρουσιάσεις, 

(β) Παράδοση επιμέρους εργασιών σε επιλεγμένα 

θέματα 

Η συμπερασματική αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

Γραπτή ατομική/ομαδική ερευνητική εργασία σε θέμα 

σχετικό με το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών θα 

αναφέρονται στην αποτελεσματική αξιοποίηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, στη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, 

καθώς και στη σύνδεση με τη διδακτική πρακτική.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Baroody, A. & Dowker, A. (2003). The development of arithmetic concepts 

and skills: Constructing adaptive expertise. New York: Erlbaum. 

• Βοσνιάδου, Σ. (1998, επιμ.). Η ψυχολογία των μαθηματικών. Αθήνα: 

Gutenberg. 

• Carpenter, T.P., Moser, J.M. & Romberg, T.A. (1982). Addition and 

subtraction: a cognitive perspective. New York: Erlbaum. 

• Donlan, C. (1998). The development of mathematical skills. Psychology Press. 
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• Diezmann, M.C., Watters, J.J. & English, L.D. (2001). Difficulties confronting 

young children undertaking investigations. In M. Van Den Heuvel-

Penhuizen (ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International 

Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 289-296). 

Utrecht, The Netherlands: Utrecht University.  

• Elia, I. & Gagatsis, A. (2006). The effects of different modes of representation 

on problem solving: Two experimental programs. In J. Novotna, H. 

Moraova, M. Kratka & N. Stehlikova (eds.), Proceedings of the 30th 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics 

Education (Vol. 3, pp. 25-32). Prague: PME. 

• Ζαχάρος, Κ. (2006). Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση 

και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Harel, G. & Confrey, J. (1994). The development of multiplicative reasoning. 

State University of New York. 

• Hughes, M. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Αθήνα: Gutenberg. 

• Kamii, C., & De Clark, G. (1995). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την αριθμητική. 

Αθήνα: Πατάκη. 

• Kahney, H. (1997). Λύση προβλημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Καφούση, Σ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 

ετών. Αθήνα: Πατάκη. 

• Kline, M. (1990). Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης. 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

• Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Αθήνα: Τόπος. 

• Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

• Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Θεσσαλονίκη: 

Ζυγός. 

• Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αθήνα: Πατάκης. 

• Λεμονίδης, Χ. (1996). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους αριθμητικής. 

Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. 

• Nunes, T., & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Αθήνα: 

Gutenberg.  

• Nunes, T. & Bryant, P. (1997). Learning and teaching mathematics: An 

international perspective. UK: Psychology Press. 

• Polya, G. (1945). How to solve it (μετάφραση στα ελληνικά: Πώς να το 

λύσω). Princeton: Princeton University Press. 

• Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, 

meta-cognition and sense making in mathematics. In D.A. Grouwes (ed.), 

Handbook of research in mathematics teaching and learning (pp.334-
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• Smith, S.P. (2003). Representation in school mathematics: Children’s 

representations of problems. In J. Kilpatrick, W.G. Martin & D. Schifter 

(eds.), A research companion to principles and standards for school 

mathematics (pp. 263-274). Reston, VA: NCTM.  

• Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 

• Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα: 

προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. 

• Τζεκάκη, Μ. (1998). Μαθηματικές δραστηριότητες για την προσχολική 

ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. 

• Van Cleave’s, J. (1997). Γεωμετρία για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. 

• Van Cleave’s, J. (1996). Μαθηματικά για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. 

 

 

 

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΘΕ 201 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΘΕ 201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας (διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια, 

εργαστηριακές ασκήσεις) 

3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων 
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Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα αφορά τη διδακτική των 

φυσικών επιστημών και για την εστίαση στην επιστημονική 

αυτή περιοχή θα πρέπει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να 

έχουν παρακολουθήσει μαθήματα που υποστηρίζουν την 

ευρύτερη βασική παιδαγωγική τους κατάρτιση. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική και Αγγλική (για φοιτητές και φοιτήτριες ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://atlaswikiwork.wikifoundry.com 

http://atlaswikigr.wikifoundry.com 

YouTube: atlas movies channel 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες θα μπορούν να: 

α) να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να συζητήσουν για θέματα φύσης των φυσικών επιστημών 

που επηρεάζουν τη ζωή τους σήμερα και που θα τους βοηθήσουν να πάρουν αποφάσεις για μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής,  

β) να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια, διδακτικές στρατηγικές και διδακτικό πολυμεσικό υλικό για τη 

διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών,  

γ) να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να χρησιμοποιούν και να αξιολογούν πολυμεσικές αφηγήσεις 

και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης για τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών. 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

3. Λήψη αποφάσεων 

4. Αυτόνομη εργασία 

5. Ομαδική εργασία 

6.Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

9. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

11. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου 

12. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

13. Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα σκοπεύει να εισάγει τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες στη φύση των φυσικών 

επιστημών και τη διδασκαλία της μέσα από σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν  

ως διδακτικά εργαλεία τις πολυμεσικές αφηγήσεις (ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation 

και slowmation) και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (εκπαιδευτικά wiki, ηλεκτρονικά 



105 

 

ζωντανά βιβλία). Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την εικόνα και τη διαδικτυακή επικοινωνία, 

ενώ οι πολίτες αναρωτιούνται για τη χρησιμότητα, τις αξίες και τους σκοπούς της έρευνας των 

φυσικών επιστημών και των εφαρμογών τους στην κοινωνία, το μάθημα έρχεται να συνθέσει τις 

ανάγκες αυτές, να διατυπώσει δημιουργικές ερωτήσεις και να προσφέρει σύγχρονες λύσεις 

βοηθώντας τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες:  α) να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να 

συζητήσουν για θέματα φύσης των φυσικών επιστημών που επηρεάζουν τη ζωή τους σήμερα και 

που θα τους βοηθήσουν να πάρουν αποφάσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, β) να σχεδιάσουν 

διδακτικές στρατηγικές και διδακτικό πολυμεσικό υλικό για τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών 

επιστημών, γ) να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να χρησιμοποιούν και να αξιολογούν πολυμεσικές 

αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης για τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών 

επιστημών. Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος μέσα από διαλέξεις και 

βιωματικά σεμινάρια οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες γνωρίζουν τις όψεις της φύσης των 

φυσικών επιστημών και τις μέχρι τώρα προσπάθειες διδασκαλίας τους και ενσωμάτωσής στους στα 

αναλυτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες διδάσκονται και 

συζητούν χρησιμοποιώντας πολυμεσικές αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης για: α) 

τη φύση του περιεχομένου και του περιβάλλοντος των φυσικών επιστημών, β) την συνθετική φύση 

των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος, γ) τη φύση της εξέλιξης και των μεθοδολογιών των 

φυσικών επιστημών, δ) τη φύση των αλληλεπιδράσεων φυσικών επιστημών και κοινωνίας, ε) της 

φύση των στάσεων και των αξιών που οι φυσικές επιστήμες καλλιεργούν. Στο δεύτερο μέρος του 

μαθήματος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες αναπτύσσουν τις δικές τους πολυμεσικές αφηγήσεις 

και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης για τη φύση των φυσικών επιστημών σε μια σειρά από 

εργαστήρια στα οποία εξοικειώνονται με τη χρήση υλικών, τεχνικών και προγραμμάτων Η/Υ που 

υποστηρίζουν την δημιουργία των αφηγήσεων και των περιβαλλόντων τους. Στο τρίτο μέρος του 

μαθήματος οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δικά τους διδακτικά 

σενάρια για τη διδασκαλία της φύσης των φυσικών επιστημών σε πραγματικές σχολικές τάξεις 

χρησιμοποιώντας τις δικές τους αφηγήσεις και διαδικτυακά περιβάλλοντα και διερευνούν της 

αποτελεσματικότητα τους στη διδασκαλία και τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο μάθημα πραγματοποιούνται πρόσωπο με πρόσωπο 

διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια και συζητήσεις (παιχνίδια 

ρόλων, αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων), εργαστηριακά 

μαθήματα με χρήση Τ.Π.Ε. (δημιουργία ταινίας 

slowmation/animation, ανάπτυξη εκπαιδευτικού wiki), εξ 

αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη on-line συνεργασία 

στο atlaswikiwork (συζητήσεις, ανάπτυξη ιστοσελίδων). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία 

του μαθήματος περιλαμβάνει προβολή διαφανειών (power 

point & prezi), οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό (ταινίες 

μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation και slowmation), 

διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (εκπαιδευτικά wiki, 

ηλεκτρονικά ζωντανά βιβλία), προγράμματα δημιουργίας 

πολυμεσικών αφηγήσεων (όπως Windows Movie Maker, 

Scratch, Alice κ.ά.). Το μάθημα υποστηρίζεται από δύο 

εκπαιδευτικά wiki, ένα ανοιχτό 

(http://atlaswikigr.wetpaint.com) και ένα κλειδωμένο με 

κωδικό πρόσβασης (http://atlaswikiwork.wetpaint.com), 

όπου οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες συζητούν και 
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συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης το 

μάθημα υποστηρίζεται από ένα διαδικτυακό κανάλι στο 

YouTube, το atlas movies channel. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 

39 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Βιωματικά σεμινάρια 

(ομαδικές εργασίες και 

δραστηριότητες) 

21 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Εργαστηριακές ασκήσεις 

(καθοδηγούμενη 

εργαστηριακή εκπαίδευση) 

21 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διδασκαλία και μάθηση 

από απόσταση 

50 

Αυτόνομη εργασία: 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

35 

Αυτόνομη εργασία: 

Ανάπτυξη και παραγωγή-

συγγραφή εργασιών 

50 

Αυτόνομη εργασία: 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

πρωτότυπου διδακτικού 

υλικού (ψηφιακού και 

τρισδιάστατου) – 

Καλλιτεχνική δημιουργία 

50 

Αυτόνομη εργασία: 

Πρακτική πρωτότυπων 

διδακτικών μεθόδων και 

έρευνα στην τάξη 

33 

Αυτόνομη εργασία: 

Δημόσια παρουσίαση 

1 

Σύνολο Μαθήματος  300 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Για την αξιολόγηση του μαθήματος οι σπουδαστές και οι 

σπουδάστριες αναπτύσσουν τρεις εργασίες: α) μία πρώτη 

εργασία που αφορά μελέτη περίπτωσης για τη διδασκαλία 

της φύσης των φυσικών επιστημών, β) μία δεύτερη εργασία 

που αφορά το σχεδιασμό και την παραγωγή δικής τους 

ταινίας (μυθοπλασίας, ντοκυμαντέρ, slowmation, 

animation) ή τον σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων 

εκπαιδευτικού wiki, γ) μια τρίτη τελική εργασία που 

περιέχει ένα portfolio με το διδακτικό σενάριο που 

σχεδίασαν και εμπλούτισαν με δικό τους πολυμεσικό 

διδακτικό υλικό (ταινίες, wiki), τις ταινίες ή τις δυναμικές 

ιστοσελίδες που ανέπτυξαν και την έκθεση από την έρευνα 

εφαρμογής στην σχολική τάξη που πραγματοποίησαν. 
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AΣTΡΟΝΟΜΙΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΑΞΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΘΕ 202 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΘΕ 202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AΣTΡΟΝΟΜΙΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΑΞΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 

και φοιτήτριες Γ’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή στοιχειωδών 

γνώσεων βασικής Αστρονομίας αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η παρατήρηση του Μεγάκοσμου και η καταγραφή και περιγραφή των παρατηρούμενων φαινομένων 

στον έναστρο ουρανό από τους εκπαιδευόμενους φοιτητές σημαίνει έναρξη της επιδιωκόμενης 

επιστημονικής έρευνας προσφέροντας την ανάγκη χρησιμοποίησης και άλλων συναφών πεδίων. Σκοπός 

τους μαθήματος είναι η κριτική μελέτη της  εργαστηριακής άσκησης, της έρευνας και της ανάπτυξης στο 

πεδίο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση . Το 

μάθημα έχει ερευνητικό προσανατολισμό και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκπονήσουν 

ομαδικά μία μελέτη ή ένα ερευνητικό project μικρής έκτασης και διάρκειας με επίκεντρο την απόκτηση 

και διάδοση των αστρονομικών γνώσεων στην εκπαίδευση .   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν σύγχρονα ζητήματα σχετικά με την Αστρονομία στην 

εκπαίδευση τόσο στη διδασκαλία και τη μάθηση, όσο και το ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο. 

• Να αξιοποιούν ποικίλες μεθόδους έρευνας και τεχνικές συλλογής δεδομένων προκειμένου να 

διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα Αστρονομίας. 

• Να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης  παρατηρησιακών  δεδομένων ώστε να 

καταλήξουν σε αποτελέσματα, να εξάγουν συμπεράσματα και εν τέλει να εκτιμήσουν την 

εκπαιδευτική και πρακτική σημασία του αρχικού ερευνητικού τους προβλήματος. 

• Να συνεργάζονται στα πλαίσια ομάδας προκειμένου να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να 

διαχειριστούν και να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό project  για την Αστρονομία και να παρουσιάσουν 

τα αποτελέσματά του.   

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αυτό περιγράφει την εξελικτική πορεία της Αστρονομίας κάνοντας μια αναδρομή από τις 

ασύλληπτες αστρονομικές ενοράσεις των αρχαίων Ελλήνων μέχρι τις σημερινές ακτινογραφήσεις και 
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αποκρυπτογραφήσεις των μυστικών του Σύμπαντος . Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα 

εμπλακούν στον συνεργατικό σχεδιασμό μιας έρευνας, την οργάνωση, την εκπόνηση και την συγγραφή 

της και οι ομάδες που θα δημιουργηθούν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε θέμα 

έρευνας αρκεί αυτό να σχετίζεται με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές: 

• Ιστορική εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών ιδεών στην Αστρονομία 

• Χρόνος 

• Τηλεσκόπια 

• Δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος 

• Ήλιος 

• Πλανητικά Συστήματα 

• Σελήνη 

• Αστρικά Σμήνη 

• Γαλαξίες 

• Κοσμολογία 

• Γένεση , Εξέλιξη και Τελικές Καταστάσεις Αστέρων 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε 

εργαστηριακό χώρο με τη βοήθεια τηλεσκοπίων, 

εργαστηριακού υλικού και ομοιωμάτων ουράνιας σφαίρας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το αντικείμενο και τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε 

κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής 

διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

μαθήματος προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία 

έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, 

άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, 

κλπ) καθώς και τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής 

μάθησης και επικοινωνίας.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
20 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ομαδική 

εργασία/δραστηριότητες 

20 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, Παρουσιάσεις  
10 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Μάθηση και Διδασκαλία 

από απόσταση 

5 

Διδασκαλία Μαθήματος: 

Καθοδηγούμενη 

εργαστηριακή εργασία 

10 

Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
35 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας 

Πεδίου 

80 

Αυτόνομη μελέτη: 

Περιγραφή και ανάλυση 
40 
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ερευνητικών δεδομένων 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση τελικής γραπτής 

εργασίας μαθήματος 

80 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα 

συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό 

χαρακτήρα. Χωρίζονται οι φοιτητές σε ομάδες των τριών 

ατόμων για τη συμμετοχή τους σε εργαστηριακές ασκήσεις 

πέραν των ωρών του προγράμματος .Για τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση της πορείας σχεδιασμού και της προόδου  

εκπόνησης του ερευνητικού project προβλέπονται: 

(α) Παρουσιάσεις των ερευνητικών ομάδων ανά συνάντηση 

εργασίας, 

(β) Συμπλήρωση ειδικής φόρμας βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ερευνητικής μελέτης ανά 

συνάντηση εργασίας   

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω:  

1. Γραπτής ατομικής ερευνητικής αναφοράς (research 

project report)  – ποσοστό 60% της τελικής βαθμολογίας. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών συνάδουν με τα τυπικά 

και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης 

ερευνητικής εργασίας και αναφέρονται  στην πληρότητα 

του θεωρητικού υπόβαθρου της μελέτης και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

στη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καθώς και σε μορφολογικά και δομικά 

στοιχεία παρουσίασης της μελέτης.  

2. Γραπτών ή προφορικών επιδόσεων στην συνδυαστική 

αθροιστική ανασκόπηση των εργασιών που 

παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου  – 

ποσοστό 40% της τελικής βαθμολογίας. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλιογραφία μαθήματος  

• Αυγολούπη , Σ. (2008) “Το Εγγύς Διαστημικό Περιβάλλον της Γης – Ιστορία, Τεχνολογία και 

Επιστήμη της Αστρονομίας”  Εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. 

•  Αυγολούπη , Σ. (2009) “ Αρχή και Τέλος – Η Ιστορία του Σύμπαντος ”  Εκδόσεις Πλανητάριο 

Θεσσαλονίκης . 

• Αυγολούπη , Σ. Σειραδάκης Γ. (2009) “ Παρατηρησιακή Αστρονομία ”  Εκδόσεις Πλανητάριο 

Θεσσαλονίκης . 

• Αυγολούπη, Σ. (2014)  Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση , Τεύχος 2 ,Θεσσαλονίκη. 

• Γκοτζαμάνη Σ. & Αυγολούπη, Σ. (2014)  Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση , Τεύχος 

3,Θεσσαλονίκη . 

• Kuhn, K.F. , Koupelis, T. (2000). Ih quest of Universe. Jones and Bartlett Publishers , USA. 

• Pompea , S.M.(2000). Great Ideas for Teaching Astronomy. Brooks/ Cole, Canada.  

• Αυγολούπης Σ. (2008). Η κλασσική έννοια του Χρόνου στην Αστρονομία , Δέκατο Συνέδριο 

Φιλοσοφίας , «Φιλοσοφία των Επιστημών » ,Επιμ. Σφενδόνη Δ. , Π. 167-178  Θεσσαλονίκη 

2006.  

• Αυγολούπης Σ. , Μαυρόπουλος Θ. (2007) . Άρατος ο Σολεύς – Φαινόμενα και Διοσημεία   . 

Θεσσαλονίκη , Εκδ. Ζήτρος.  

•  Αυγολούπη , Σ. (2011) “ Ο Γιος της Αστερόσκονης- Η Ιστορία του Σύμπαντος για παιδιά”  

Εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης . 

• Αυγολούπη , Σ. (2013) “ Το Ρολόι του Ουρανού ”  Εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης.  
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• Avgoloupis S.(2012). An didactic approach to the creation of the Solar System . “ 4 International 

Week , Hellenic Mathematical Society” Thessaloniki . 

• Avgoloupis S.(2013) Exosolar Planet Systems , “In honor of Professor Emeritus D. Tolikas , p. 

351-358.  

  

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΘΕ102 

 

Τίτλος μαθήματος στα ελληνικά:– Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 

Τίτλος μαθήματος στα αγγλικά:  Didactics of Science - Teaching and Learning Science  

Διδακτικές μονάδες ECTS: 10 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: B’ 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

Εισηγητής / ες μαθήματος: Δ Ψύλλος 

Γενική περιγραφή του μαθήματος (ελληνικά): 

Περιεχόμενο. Σύντομη ιστορική επισκόπηση. Θεωρίες μάθησης στην 

περιοχή των ΦΕ -γνωσιακός και κοινωνικός εποικοδομητισμός, 

θεωρητικές θέσεις και σχεδιαστικά προτάγματα. Από τη 

γνωσιοκεντρική στην πολύπλευρη προσέγγιση στη διδασκαλία και 

μάθηση, η τάση προς την επιστημολογική και μεθοδολογική όψη της 

επιστήμης.   Θέσεις και αντιθέσεις ως προς τον  επιστημονικό 

γραμματισμό. Διδακτικά μοντέλα- ανακάλυψης, 

εποικοδόμησης, διερεύνησης. Διδασκαλία και μάθηση  με μοντέλα 

και αναλογίες  στις ΦΕ.  Ψηφιακές τεχνολογίες και διδασκαλία ΦΕ. 

Προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, διαδικτυακές εφαρμογές και η 

ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Δομή, μεθοδολογία και αποτελέσματα από τη μελέτη των 

εφαρμογών. Διάχυση ερευνών, ο εκπαιδευτικός και  η Παιδαγωγική 

γνώση περιεχομένου  

 

Γενική περιγραφή του μαθήματος 

(αγγλικά): 

Content: Brief historical introduction. 

Learning theories in Science –theoretical  

theses and design issues of  cognitive and 

social constructivism.  From focus on 

conceptual knowledge to 

multidimensional  teaching and learning 

Science. Recent trends related to 

epistemological and methodological 

aspects of science. Theses and antitheses 

related to scientific literacy. Teaching 

models – discovery, constructivist inquiry 

and their comparison. Reaching and 

learning science with models and 

analogies. Digital technology in science 

teaching. Simulations Virtual laboratories 

and their integration in educational 

procedures in science. 

Structure, research methodology and 

results of representative studies related 

to applications. Dissemination of 

innovations, the role of teachers and 

Pedagogical  Content Knowledge.          

 

 



114 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα μαθήματος (ελληνικά): 

Γνώση και  κατανόηση από τους φοιτητές/τριες  του α' εξαμήνου των 

σύγχρονων εξελίξεων  sτη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ  σε 

συνδυασμό με την ερευνητική τεκμηρίωση από τις  εφαρμογές τους.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα μαθήματος 

(αγγλικά): 

Knowledge and understanding of first 

semester students of contemporary and 

up to date developments concerning 

 teaching and learning science  combined 

with research methods and 

evidence from  their applications 

 

Γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος (ελληνικά): 

Κατεύθυνση Διδακτική Φυσικών Επιστημών 

 

Γνωστικά αντικείμενα του 

μαθήματος(αγγλικά): 

Didactics of Science -  

Διδακτικό υλικό και προτεινόμενη βιβλιογραφία (ελληνικά): 

Διδακτικές σημειώσεις, επιλεγμένα άρθρα και επισκοπήσεις 

αντιπροσωπευτικά των διεθνών τάσεων  από τα διεθνή και ελληνική 

περιοδικά π.χ.   JRST IJSE Sc.Eductn   και βιβλία like the Handbook of 

Research in Sc. Education, Πρακτικά Συνεδρίων  της Ενωσης για την 

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

 

Διδακτικό υλικό και προτεινόμενη 

βιβλιογραφία (αγγλικά): 

Teaching notes, selected review and 

single study research papers 

representative of contemporary trends 

from international and local journals like 

JRST IJSE Sc.Eductn and Books like the 

Handbook of Research in Sc. Education, 

Proceeding of the Hellenic Union  for the 

Education in Science 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης μαθήματος 

(ελληνικά): 

Μετωπική διδασκαλία με στόχο την  ανάλυση των τάσεων στη 

διδασκαλία και μάθηση στις ΦΕ, ομαδοσυνεργατική  εργασία σε 

επιλεγμένα θέματα,  σύνθεση εργασιών και ανακοινώσεις από του 

φοιτητές/τριες  

Αξιολόγηση εργασιών και συμμετοχής στο μάθημα 

Μέθοδοι διδασκαλίας και τρόποι 

αξιολόγησης μαθήματος (αγγλικά): 

Whole classroom presentations of 

contemporary trends in science teaching 

and learning,  cooperative group work in 

selected areas, synthesis of studies and 

their announcement by students 

Written assignments and their 

evaluation, evaluation of participation 

during the course 

 

 

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΘΕ302 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΘΕ.302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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πιστωτικών μονάδων 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γενικές Προαπαιτήσεις: Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 

και φοιτήτριες του Γ’ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή 

στοιχειωδών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων χειρισμού 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 

μαθήματος ειδικά όταν αυτές οι γνώσεις σχετίζονται και με τις 

φυσικές επιστήμες.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

Το μάθημα στηρίζεται σε πολλές ιστοσελίδες ελληνικές και 

ξένες. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι: 1) να εισάγει του φοιτητές στη λογική των γεωγραφικών συστημάτων 

πληροφοριών για να συνειδητοποιήσουν τις τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει στις δυνατότητες 

ανάλυσης των ιδιοτήτων του χώρου και 2) να συνδέσει την υψηλή τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί και 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της γεωγραφίας με την εκπαίδευση. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναλύουν, να επεξεργάζονται, να κατανοούν και να καταγράφουν το χώρο και τις αλλαγές που 

συντελούνται σε αυτόν με την πάροδο του χρόνου και σε σχέση με άλλους παράγοντες (φυσικούς 

ή/και ανθρωπογενείς).  

• Να αξιοποιούν πηγές που διατίθενται ελεύθερα (δωρεάν) και περιέχουν είτε εξειδικευμένα 

λογισμικά ανάλυσης και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων (GIS) είτε χωρικά δεδομένα (open 

source software, open data).  

• Να χειρίζονται εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης χωρικών δεδομένων (GIS). 

• Να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχουν ανάλογα λογισμικά για επικοινωνία με το 

διαδίκτυο (ArcGIS On Line) και να παρέχουν στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα υλικά μέσω 

της τεχνολογίας της Νέφωσης (cloud based operations).  

• Να συνδέουν γνώσεις αυτές γενικά με την εκπαίδευση και ειδικά με την διδασκαλία της 

γεωγραφίας.   

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα ξεκινάει με την γενική παρουσίαση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα 

συστήματα αυτά αναλύονται και ως προς τη δομή τους αλλά και ως προς τον τρόπο λειτουργία τους. Η 

κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών είναι καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξη του 

μαθήματος.  

Η συνέχεια σχετίζεται με την παρουσίαση συγκεκριμένων λογισμικών. Δίνεται βαρύτητα σε λογισμικά 

ανοικτού/ελεύθερου κώδικα. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην πρακτική εφαρμογή σε υπολογιστές 

όσων θεωρητικά έμαθαν. 

Στη συνέχεια εκπαιδεύονται στη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών με τη χρήση χαρτογραφικών 

λογισμικών που λειτουργούν διαδικτυακά. 

Το μάθημα ολοκληρώνεται με την σύνδεση των λογισμικών αυτών με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε 

εργαστηριακό χώρο με υπολογιστές. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει χρήση 

εξειδικευμένων λογισμικών ανάλυσης του χώρου. Τέτοια 

λογισμικά μπορούν να βρεθούν είτε στο εμπόριο είτε στο 

διαδίκτυο (λογισμικά ανοικτού κώδικα).  

Οι φοιτητές θα κατεβάσουν από το δίκτυο λογισμικά με τα 

οποία θα δουλέψουν αφού πρώτα εξοικειωθούν με τη χρήση 

τους. Επιπλέον θα κατεβάσουν δεδομένα από βάσεις 

δεδομένων που περιέχουν ελεύθερα δεδομένα. 

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών με τη χρήση των 

λογισμικών θα οδηγήσει στη δημιουργία χαρτοσυνθέσεων 

που θα ανεβούν στο διαδίκτυο και θα διατίθενται μέσω της 

τεχνολογίας της Νέφωσης στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις 
18 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Ατομική 

εργασία/δραστηριότητες 

86 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Επιδείξεις, Παρουσιάσεις  
5 

Διδασκαλία Μαθήματος: 

Καθοδηγούμενη 

εργαστηριακή εργασία 

10 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 
Αυτόνομη μελέτη: Μελέτη 

άρθρων και βιβλιογραφίας 
40 

Αυτόνομη μελέτη:  

Σχεδιασμός και οργάνωση 

Έρευνας  

21 

Αυτόνομη μελέτη: Επιλογή, 

μετατροπή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

42 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση τελικής γραπτής 

εργασίας μαθήματος 

78 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 

/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 

/ Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

Η αξιολόγηση είναι συνεχής. 

Θα βασιστεί σε ένα σύνολο από εργασίες που θα εκπονούν 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές και θα 

περιλαμβάνουν: 

1. Ασκήσεις με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 

πληροφοριών (GIS) 

2. Αξιολόγηση λογισμικών GIS ανοικτού κώδικα 

3. Επεξεργασία ανοικτών δεδομένων 

4. Δημιουργία σεναρίου διδασκαλίας με 

διαδραστικούς χάρτες σε διαδικτυακό περιβάλλον 

(τελική εργασία) 

 

Η πορεία των εργασιών αυτών θα παρουσιάζεται από κάθε 

φοιτητή/τρια στην υπόλοιπη ομάδα και θα ακολουθεί 

συζήτηση, αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από το 

ακροατήριο (στις εργασίες που θα ενσωματώνουν την 

αυτενέργεια). Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε κριτήρια που 

σχετίζονται με: σαφήνεια και πληρότητα στόχων, 

παρουσίαση των δεδομένων, αιτιολόγηση για την επιλογή 

δεδομένων, τρόπος επεξεργασίας, ανάλυσης και 

παρουσίασης των δεδομένων και άλλων που θα προκύπτουν 

από τη φύση των εργασιών.  

 

Οι πρώτες τρεις δραστηριότητες θα αποτελούν το 70% της 

τελικής βαθμολογία και η τελική εργασία το άλλο 30%. 

 

Από τις αξιολογήσεις αυτές και από την παράδοση της 

τελικής εργασίας θα προκύπτει η τελική βαθμολογία. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλιογραφία μαθήματος  
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΘΕ 303 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΘΕ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας  3 10 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 Βασικές δεξιότητες χειρισμού   υπολογιστικών και 

δικτυακών τεχνολογιών.   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

  dinatamoutseli.blogspot.gr 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

• Κατανόηση της έννοιας, των αρχών, στόχων και προτεινόμενων πρακτικών 

για προώθηση της βιώσιμης   ανάπτυξης. 

• Κατανόηση του ρόλου της  εκπαίδευσης στην προοπτική   βιώσιμης  

ανάπτυξης 

• Εξοικείωση με χαρακτηριστικά του βιώσιμου σχολείου  

• Κατανόηση των ολιστικών σχολικών προσεγγίσεων και της σύνδεσής τους 

με το βιώσιμο σχολείο 

• Απόκτηση δεξιοτήτων πρακτικής εφαρμογής μέσων και πρακτικών για την 

εξέλιξη του σχολείου σε βιώσιμο 

• Σύνδεση γραμματισμού βιωσιμότητας και ψηφιακού γραμματισμού  
•  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
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• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συζητούνται αρχές ,στόχοι και προτεινόμενες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Αποσαφηνίζονται έννοιες , αρχές, προσεγγίσεις της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Αναλύονται  έννοιες του “βιώσιμου σχολείου” με παράλληλη ανάλυση και ερμηνεία διεθνών 

κριτηρίων  για την εξέλιξη του σχολείου σε βιώσιμο. Παρουσιάζονται πρακτικές δρομολόγησης 

και αποτίμησης της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο ελληνικό σχολείο. 

Χρησιμοποιείται η κριτική ανάλυση μελετών περίπτωσης για την προβολή και ανάδειξη των 

τρόπων σύνδεσης της  Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τις ολιστικές σχολικές 

προσεγγίσεις και το βιώσιμο σχολείο. Δίνεται έμφαση στο ρόλο της συμμετοχής για τη 

δημιουργία ενεργού πολίτη και στη σύνδεση σχολείου κοινότητας. Παρουσιάζονται και 

εφαρμόζονται στην πράξη διδακτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στη συστημική, 

διεπιστημονική και διαθεματική φύση της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Οι φοιτητές εισάγονται επίσης στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την   εκπαίδευση 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματοποιούν έρευνα πεδίου για παρεμβάσεις  οι οποίες 

μπορούν να συμβάλλουν στην κατεύθυνση  εξέλιξης ενός σχολείου επιλογής τους σε βιώσιμο. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε 

εργαστηριακό χώρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το μάθημα θα υποστηριχθεί από ποικιλία έντυπων και 

ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, 

παρουσιάσεις, μελετών περίπτωσης) χρησιμοποίηση 

διαδικτυακών εργαλείων,  ( ιστοεξερευνήσεις, blog) . 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διδασκαλία μαθήματος: 

Διαλέξεις  

 

15 

Διδασκαλία μαθήματος: 

παρουσίαση, κριτική 

ανάλυση μελετών 

περίπτωσης  

 

20 

Αυτόνομη μελέτη: 

Μελέτη άρθρων και 

βιβλιογραφίας  

50 

Διδασκαλία Μαθήματος: 40 
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Καθοδηγούμενη 

εργαστηριακή εργασία 

Εκπόνηση  ομαδικής  

εργασίας / σχεδιασμός 

project με 

ιστοεξερευνήσεις- blog 

30 

Ομαδική  μελέτη:  

Σχεδιασμός, Οργάνωση, 

Υλοποίηση Έρευνας 

Πεδίου  

45  

Ομαδική μελέτη: 

Περιγραφή και ανάλυση 

ερευνητικών δεδομένων 

40 

Αυτόνομη μελέτη: 

Εκπόνηση τελικής 

γραπτής εργασίας 

μαθήματος 

60 

Σύνολο Μαθήματος 

(30 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

300 

 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής,  με 

διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη 

διαμορφωτική προβλέπονται: 

Προφορικές αξιολογήσεις  και  αναστοχαστικές 

πρακτικές και συζητήσεις.   

Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται 

μέσω:  

1. Σχεδίασης ενός ομαδικού   project  με χρήση ΤΠΕ, 

και ερευνητική εφαρμογή και αξιολόγησή του   στο 

πεδίο, ποσοστό 45% της τελικής βαθμολογίας. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην πρωτοτυπία 

και τη  συνάφεια τους θέματος με την εκπαίδευση για 

βιώσιμη ανάπτυξη, τα δομικά στοιχεία της εργασίας, 

το βαθμό αξιοποίησης διδακτικών τεχνικών που 

ανταποκρίνονται στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, στη συνάφεια ελκυστικότητα και σαφήνεια  

των επιλεγμένων διαδικτυακών πηγών. Της 

συγγραφής ομαδικής μελέτης για την έρευνα πεδίου 

με κριτήρια: την συνέπεια ερευνητικών στόχων, της 

μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων και ανάλυσης 

αποτελεσμάτων, την πληρότητα του θεωρητικού 

υπόβαθρου της μελέτης, την αποτελεσματική 
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αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας στη συζήτηση 

των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.   

2.Γραπτής αυτόνομης συνθετικής εργασίας έκτασης 

5.000 έως 6.000,   ποσοστό 55% της τελικής 

βαθμολογίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών 

αναφέρονται στην πρωτοτυπία και πληρότητα του 

εξεταζόμενου θέματος, την αποτελεσματική 

αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στα 

μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης της 

εργασίας.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνικά 
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2. Δημιουργώντας Βιώσιμα Σχολικά Περιβάλλοντα (2009). Eπιμ.Κ.Ταμουτσέλη, 

Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. 

3. Φλογαϊτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: 
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4. Ταμουτσέλη, Κ. & Μητακίδου, Σ. (2006). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση 
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6. Καλλαρά Αθηνά (2014). Ανάδειξη χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου με την 

αξιοποίηση του   ιστολογίου. Διδακτορική μελέτη.   

7.  Ταμουτσέλη Κ., Τσιούρης Σ. Ε.. (2006). Περιβαλλοντική εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη: Ο ρόλος της στη δημιουργία συμμετοχικών και υπεύθυνων 

πολιτών για μια βιώσιμη πόλη.. Στο Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Συμβουλίου 

Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. με θέμα «Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης 

και της ευρύτερης περιοχής: Οι απόψεις του Α.Π.Θ.». Επιμέλεια έκδοσης Α. Σ. 

Νάστης και Σ. Ε. Τσιούρης..p.334-341. Θεσσαλονίκη. 

8.  Ταμουτσέλη Κ., Μητακίδου Χριστοδούλα, Μπλάκου Θ.. (2010). Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη : καθορισμός πεδίων και 
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1. Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» τεύχος 44 «Αφιέρωμα στο Αειφόρο 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

  Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 

 28 Οκτωβρίου 2015  Επέτειος του ΟΧΙ (αργία) 

17 Νοεμβρίου 2015  Επέτειος Πολυτεχνείου (αργία) 

 20 Δεκεμβρίου 2015  Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 

 23 Δεκεμβρίου 2015  Έναρξη διακοπών Χριστουγέννων 

 8 Ιανουαρίου 2016  Λήξη διακοπών Χριστουγέννων 

   Έναρξη Εξεταστικής Χειμερινής Περιόδου 
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 30 Ιανουαρίου 2016  Τριών Ιεραρχών (αργία) 

   Λήξη Εξεταστικής Χειμερινής Περιόδου 

  Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 

  Καθαρά Δευτέρα (αργία) 

 25 Μαρτίου 2016  Εθνική εορτή (αργία) 

   Έναρξη Διακοπών του Πάσχα 

  Λήξη Διακοπών του Πάσχα 

 1 Μαΐου 2016  Πρωτομαγιά (αργία) 

  Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 

  Έναρξη Εξεταστικής Εαρινής Περιόδου 

   Αγίου Πνεύματος  (αργία) 

 

 

 

 

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ (Δ.Δ.) 

 
Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς δ ε υ τ έ ρ ο υ  ε π ι π έ δ ο υ 
 

 

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 

 

1. Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί στο Τμήμα κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του 

Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. ή της ημεδαπής ή ισότιμου Μ.Δ.Ε. ομοταγών 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε επιστημονική περιοχή 

συναφή με εκείνες του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. 

2. Ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 

γίνονται δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και 

πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, 
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συνοδευόμενη από όλα εκείνα τα απαραίτητα ερευνητικά, επιστημονικά 

και επαγγελματικά στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την αίτηση και 

σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή ή 

επιβλέπουσας καθηγήτριας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο/η 

υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο 

μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3685/08. Ο υποψήφιος υποβάλλει βιογραφικό 

σημείωμα και σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία 

προσδιορίζει την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής που 

ενδιαφέρεται να εκπονήσει και το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο επιθυμεί να 

οριστεί ως επιβλέπων καθηγητής. Ο προτεινόμενος ως επιβλέπων 

καθηγητής, ο οποίος δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από πέντε (5) 

διδακτορικές διατριβές, εισηγείται για την αποδοχή ή όχι της 

προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την Τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.) με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. Ως μέλη της Τ.Σ.Ε. είναι δυνατό να ορίζονται 

και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, εάν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή ισχυρός λόγος, είναι 

δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος καθηγητή/τριας ή μέλους της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, με ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης  δεν μπορεί να 

συνιστά λόγο αντικατάστασης. Ο/η υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει, 

όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Τ.Σ.Ε., την πρόοδο της ερευνητικής του 

εργασίας στα μέλη της και, σε ανοικτή διάλεξη, θέματα σχετικά με την 

ερευνητική του εργασία. 

4. Η Τ.Σ.Ε., με την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει 

εισηγητική έκθεση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 

ορισμού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η κρίση του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα/διδάκτορος γίνεται μετά την ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεών του/της. Η  εξέταση  της  διδακτορικής  διατριβής γίνεται με 

δημόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος 
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της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζονται από την επταμελή 

εξεταστική επιτροπή. 

5. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που 

γίνονται, κατ’ εξαίρεση, δεκτοί/ές χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο 

χρονικό όριο απόκτησης του Δ.Δ. ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον 

πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ. δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά 

περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Τ.Σ.Ε. Η 

πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας 

του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του θέματος της 

διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

6. Τουλάχιστον ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και δύο αντίτυπα στη βιβλιοθήκη 

της Παιδαγωγικής Σχολής. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει και τα 

απαιτούμενα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία. 

7. Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατό να 

συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία 

βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει, 

επί ημίωρο περίπου, τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις 

των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της  επιτροπής  είναι  δυνατό  να  

υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη 

διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, 

αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την 

τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της 

διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης, 

καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της 

διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η 
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σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον  πέντε (5) μελών της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής. 

8. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη 

κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με 

ομόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, 

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρξει ισοψηφία, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 

9. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από 

τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της 

επταμελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη  της επιτροπής και 

διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α 

διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού σε συνεδρίασή της. 

10. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να 

δοθεί σ’ αυτούς/ές πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης 

διαδικασίας. Το Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, 

τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη 

σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 

Γλώσσα Διδακτορικής Διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 

 

Καθομολόγηση διδακτόρων 

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι πέντε (5) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, 

σε δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία παρίσταται ο Πρύτανης ή ένας/μία εκ των 

Αντιπρυτάνεων. Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, 

επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. 

Άρθρο 15 

 

Τελική διάταξη 

Για μεταβολές ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, καθώς και για 
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οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει, αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. 


