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Σ νζοσ Σδθγόσ Χπουδϊν του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2014-2015 αποτελεί διορκωμζνθ και
ςυμπλθρωμζνθ ζκδοςθ του Σδθγοφ Χπουδϊν του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
προθγοφμενων ακαδθμαϊκϊν ετϊν.
Ψθν ευκφνθ για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ Σδθγοφ Χπουδϊν είχαν οι:
Δθμιτριοσ Υνευματικόσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ
Ξατερίνα Δθμθτριάδου, Αναπλθρϊτρια Ξακθγιτρια
Λωάννθσ Κωίδθσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ
Άννα Χπφρτου, Επίκουροσ Ξακθγιτρια
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ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ψο Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Πακεδονίασ (ΥΔΠ) ιδρφκθκε το 2003 με το Υροεδρικό Διάταγμα
92/2003 (Φ. 83/11-4-2003) και άρχιςε να λειτουργεί τθν ίδια χρονιά. Ψα πρϊτα Ψμιματά του
αποτζλεςαν τα τζςςερα Ψμιματα του ΑΥΚ, που είχαν τθν ζδρα τουσ ςτθ Δυτικι Πακεδονία: ςτθ
Φλϊρινα τα δφο Ψμιματα τθσ Υαιδαγωγικισ Χχολισ (Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και Ρθπιαγωγϊν)
και το Ψμιμα Βαλκανικϊν Χπουδϊν και ςτθν Ξοηάνθ το Ψμιμα Διαχείριςθσ Ενεργειακϊν Υόρων.
Από 1-1-2004 ςτο νζο Υανεπιςτιμιο μεταφζρκθκε και το προςωπικό των παραπάνω Ψμθμάτων
(μζλθ ΔΕΥ, ΕΕΔΛΥ, ΕΨΕΥ και διοικθτικό προςωπικό), το οποίο προθγουμζνωσ υπαγόταν ςτο ΑΥΚ.
Χτθ ςυνζχεια ιδρφκθκαν ακόμθ δφο Ψμιματα, ςτθν Ξοηάνθ το Ψμιμα Πθχανικϊν Υλθροφορικισ
και Ψθλεπικοινωνιϊν και ςτθ Φλϊρινα το Ψμιμα Εφαρμοςμζνων Ξαλϊν Ψεχνϊν. Ψο Ψμιμα
Βαλκανικϊν Χπουδϊν με Υροεδρικό Διάταγμα *Υ.Δ υπ.’αρ. 72 άρκρο 2 πάρ.1 (Φ.Ε.Ξ 119 τ.Αϋ) +
από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013 -2014 ςυγχωνεφτθκε με το Ψμιμα Βαλκανικϊν Χλαβικϊν και
Ανατολικϊν Χπουδϊν του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ .
Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ (University of Western
Macedonia) είναι <www.uowm.gr>.
Πε Ωπουργικι απόφαςθ *αρ.Φ.120.61/13/65633/Β2(Φ.Ε.Ξ 168/8-06-2011)+ ορίςτθκαν τα μζλθ
τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ:
Κεόδωροσ Χατηθπαντελισ (πρόεδροσ), κακθγθτισ του Α.Υ.Κ
Υζτροσ Υατιάσ (αντιπρόεδροσ), κακθγθτισ του Α.Υ.Κ

και τα μζλθ:
Ξωνςταντίνοσ Παργαρίτθσ, κακθγθτισ του Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ
Θλίασ Βλαχόπουλοσ, φυςικόσ
Ευαγγελία Ψρζςςου – Φατοφρου, κακθγιτρια του Α.Υ.Κ.
Αντρζασ Ανδρζου, κακθγθτισ του Υ.Δ.Π.
Ευςτάκιοσ Ξικκινίδθσ, κακθγθτισ του Υ.Δ.Π.
Ρικόλαοσ Ξομνθνόσ, κακθγθτισ του Α.Υ.Κ.
Αρκοφροσ Ηερβόσ, κακθγθτισ του Εκνικοφ Πετςόβιου Υολυτεχνείου

6

H Παιδαγωγική χολή Υλώρινασ
Θ Υαιδαγωγικι Χχολι του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ με ζδρα τθ Φλϊρινα αποτελείται
από τα Υαιδαγωγικά Tμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και Ρθπιαγωγϊν. Χτα Tμιματα αυτά δεν
ζχουν ςυςτακεί Tομείσ. Ψο Υαιδαγωγικό Tμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ είχε ιδρυκεί με το
Υροεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχιςε να λειτουργεί ωσ παράρτθμα του Αριςτοτζλειου
Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ (ΑΥΚ) από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1990-91. Ψο Υαιδαγωγικό Tμιμα
Ρθπιαγωγϊν και ταυτόχρονα θ Υαιδαγωγικι Χχολι Φλϊρινασ ιδρφκθκαν με το Υροεδρικό
Διάταγμα 99/1993.

Σο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Υλώρινασ
Ίδρυςη και αποςτολή
Χφμφωνα με το άρκρο 2 του Υ.Δ. 544/1989, το άρκρο 5 του Υ.Δ. 99/1993 και ςτα πλαίςια τθσ
αποςτολισ του Υανεπιςτθμίου (άρκρο 1 του Ρ. 1268/1982), το Υαιδαγωγικό Ψμιμα Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ ζχει ωσ αποςτολι:


να καλλιεργεί και να προάγει τισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ με τθν ακαδθμαϊκι και τθν
εφαρμοςμζνθ διδαςκαλία και ζρευνα,



να παρζχει ςτουσ πτυχιοφχουσ του τθν απαραίτθτθ κεωρθτικι και πρακτικι
κατάρτιςθ για τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία και εξζλιξθ,



να ςυμβάλλει ςτθν εξφψωςθ του επιπζδου τθσ εκπαίδευςθσ και ςτθν κάλυψθ των
αναγκϊν ςε ηθτιματα Υαιδαγωγικισ,



να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ παιδαγωγικϊν εν γζνει
προβλθμάτων και



να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ για ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και
διαρκι επιμόρφωςθ του λαοφ.

Ψο Ψμιμα χορθγεί πτυχίο, το οποίο παρζχει ςτον κάτοχό του τθ δυνατότθτα να διορίηεται ωσ
εκπαιδευτικόσ λειτουργόσ ςε ςχολεία Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ.
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Διοικητικά Όργανα τησ Παιδαγωγικήσ χολήσ και του Σμήματοσ
Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ
Θ Γενικι Χυνζλευςθ τθσ Χχολισ απαρτίηεται από τα μζλθ των Γενικϊν Χυνελεφςεων των δφο
Tμθμάτων.
Γραμματεία: Θλζκτρα Φράι-Αργυροποφλου (κατ’ ανάκεςθ)
Γενική υνέλευςη του Σμήματοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Υρόεδροσ: Ξακθγθτισ Ξωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ
Αναπλθρωτισ Υρόεδροσ: Ξακθγθτισ Αντρζασ Ανδρζου
Πζλθ:
1. Πζλθ Δ.Ε.Υ.
Οεμονίδθσ Χαράλαμποσ, Ξακθγθτισ
Ππζςςασ Δθμιτριοσ, Ξακθγθτισ (υπό ςυνταξιοδότθςθ)
Φωτιάδθσ Ξωνςταντίνοσ, Ξακθγθτισ
Ανδρζου Αντρζασ, Ξακθγθτισ
Υαπαδοποφλου Βαςιλικι, Αναπλθρϊτρια Ξακθγιτρια
Ακριτόπουλοσ Αλζξανδροσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ
Θλιάδου - Ψάχου Χοφία, Αναπλθρϊτρια Ξακθγιτρια
Ψςακιρίδου Ελζνθ, Αναπλθρϊτρια Ξακθγιτρια
Υνευματικόσ Δθμιτριοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ
Δθμθτριάδου Αικατερίνθ, Αναπλθρϊτρια Ξακθγιτρια
Χατηθεφραιμίδθσ π. Ειρθναίοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ
Ξαμαροφδθσ Χταφροσ, Aναπλθρωτισ Ξακθγθτισ
Κωίδθσ Λωάννθσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ
Αναςταςίου Δθμιτριοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ (ςε άδεια άνευ αποδοχϊν)
Ρικολαντωνάκθσ Ξωνςταντίνοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ
Χπφρτου Άννα, Επίκουρθ Ξακθγιτρια
Λορδανίδθσ Γεϊργιοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ
Γρίβα Ελζνθ, Επίκουρθ Ξακθγιτρια
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Χακελλαρίου Αγγελικι, Επίκουρθ Ξακθγιτρια
Ξαςβίκθσ Ξωνςταντίνοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ
Παλανδράκθσ Γεϊργιοσ, Οζκτορασ
Υαλαιγεωργίου Γεϊργιοσ, Οζκτορασ

2. Εκπρόςωποσ μελϊν Ε.Ψ.Ε.Υ.
Ακανάςιοσ Βαϊτςάκθσ

3. Ζνδεκα (11) εκπρόςωποι των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν1
4. Ψρείσ (3) εκπρόςωποι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν

1

Για λόγουσ οικονομίασ χϊρου και προσ αποφυγι επαναλιψεων, ο όροσ φοιτθτισ ςτο εξισ κα
περιλαμβάνει και τα δφο φφλα του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ του Ψμιματοσ.
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Προςωπικό τησ χολήσ
Α. Προςωπικό του Παιδαγωγικού Σμήματοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ
(http://www.eled.uowm.gr)
1. Διδακτικό Ερευνητικό Προςωπικό (Δ.Ε.Π.)
Κακθγθτζσ
Οεμονίδθσ Χαράλαμποσ
(Διδακτικι των Πακθματικϊν)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Διδαςκαλία και μάκθςθ των πρϊτων
μακθματικϊν εννοιϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο. Εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν. Χριςθ τθσ
νζασ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία των μακθματικϊν. Θ διδαςκαλία τθσ γεωμετρίασ.
τθλ. 2385055021, e-mail: xlemon@yowm.gr
Ππζςςασ Δθμιτριοσ
(Αιςκθτικι Υαιδεία και οι εφαρμογζσ τθσ ςτθν εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Αιςκθτικι Υαιδεία, Εικαςτικζσ Ψζχνεσ, Ψοπικι
Λςτορία τθσ Ψζχνθσ, Διδακτικι των Εικαςτικϊν, Εικονογράφθςθ Χχολικϊν Εγχειριδίων, Υρϊτθ
Γραφι.
τθλ. 2385055023, e-mail: dmpessa@uowm.gr
Φωτιάδθσ Ξωνςταντίνοσ
(Λςτορία του Ρζου Ελλθνιςμοφ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Ρεότερθ Λςτορία, Λςτορία του Υόντου και του
Υαρευξείνειου Ελλθνιςμοφ, Ψοπικι Λςτορία.
τθλ. 2385055019, e-mail: kfotiadis@uowm.gr
Ανδρζου Αντρζασ
(Λςτορία και πολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Αρχαία και Βυηαντινι Λςτορία. Λςτορία και
Αρχαία Ελλθνικι Ψζχνθ. Λςτορία και Χχολικι Λςτορία. Ψοπικι Λςτορία-Ζρευνα και διδακτικι
τθσ. Χχολικά Εγχειρίδια Λςτορίασ. Πουςειακι Εκπαίδευςθ.
τθλ. 2385055009, e-mail: aandreou@uowm.gr
Αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ
Ακριτόπουλοσ Αλζξανδροσ
(Ελλθνικι λογοτεχνία με ζμφαςθ ςτθν Υαιδικι Οογοτεχνία)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Ελλθνικι Οογοτεχνία (παιδικι, νεανικι,
ενθλίκων). Ελλθνικι Γλϊςςα. Υοιθτικι και ρθτορικι των λογοτεχνικϊν κειμζνων και ειδϊν
και θ διδακτικι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ.
τθλ. 2385055017, e-mail: aakritop@uowm.gr
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Δθμθτριάδου Αικατερίνθ
(Διδακτικι Πεκοδολογία)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Πεκόδευςθ τθσ διδαςκαλίασ. Διαπολιτιςμικι
Διδακτικι. Σπτικόσ γραμματιςμόσ, ςθμειωτικι και διδαςκαλία. Ξριτικι ςκζψθ και
διδαςκαλία. Θκικι ενδυνάμωςθ και διδαςκαλία. Εκπαίδευςθ και επαγγελματικι ανάπτυξθ
εκπαιδευτικϊν.
Ψθλ. 2385055015, e-mail: adimitriadou@uowm.gr
Θλιάδου-Ψάχου Χοφία
(Λςτορία τθσ Ρεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Λςτορία τθσ εκπαίδευςθσ του νεοελλθνικοφ
Ξράτουσ και τθσ παιδείασ του αλφτρωτου Ελλθνιςμοφ και του Ελλθνιςμοφ τθσ διαςποράσ,
εκπαιδευτικι πολιτικι του νεοελλθνικοφ κράτουσ, εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν, βαλκανικι
παιδεία, ζρευνα ςτο επίπεδο τθσ τοπικισ ιςτορίασ.
Tθλ. 2385055013, e-mail: siliadou@uowm.gr
Ξαμαροφδθσ Χταφροσ
(Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και Διδακτικι τθσ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Θ ελλθνικι ωσ μθτρικι, δεφτερθ και ξζνθ
γλϊςςα. Υολυγλωςςία και πολυπολιτιςμικότθτα. Γαλλοφωνία.
τθλ. 2385055025, e-mail: akamarou@uowm.gr
Υαπαδοποφλου Βαςιλικι
(Χχολικι Υαιδαγωγικι)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Κεωρία του ςχολείου, Αναλυτικά
Υρογράμματα-Χχολικά Εγχειρίδια, Εναλλακτικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ, Eκπαίδευςθ
Εκπαιδευτικϊν.
τθλ. 2385055029, e-mail: vpapa@uowm.gr
Υνευματικόσ Δθμιτριοσ
(Εξελικτικι Ψυχολογία)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Θ ανάπτυξθ του παιδιοφ και του εφιβου.
Κζματα εφαρμογισ τθσ ψυχολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ εννοιολογικι αλλαγι. Θκικι και
Χυναιςκθματικι ανάπτυξθ.
τθλ.2385055035, e-mail: dpnevmat@uowm.gr
Ψςακιρίδου Ελζνθ
(Εφαρμοςμζνθ Χτατιςτικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Εφαρμοςμζνθ Χτατιςτικι, Εκπαιδευτικι
Ζρευνα, Ανάλυςθ Δεδομζνων ςτισ Ξοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Επιχειρθςιακι Ζρευνα.
τθλ. 2385055011, e-mail: etsakir@uowm.gr
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π. Χατηθεφραιμίδθσ Ειρθναίοσ
(Σρκοδοξία και Υολιτιςμόσ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Θ διαλεκτικι ςχζςθ Σρκοδοξίασ και
πολιτιςμοφ. Θ Σρκοδοξία και θ τζχνθ. Σ πολιτιςμόσ του προςϊπου. Ψο πολιτιςμικό ικοσ των
μακθτϊν. Θ ορκόδοξθ αγωγι των μακθτϊν.
τθλ. 2385055039, e-mail: exatzief@uowm.gr
Επίκουροι κακθγθτζσ
Αναςταςίου Δθμιτριοσ
(Ειδικι Αγωγι)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Πακθςιακζσ δυςκολίεσ, Ροθτικι κακυςτζρθςθ,
Υροβλιματα ςυμπεριφοράσ, Αυτιςμόσ, Ξινθτικζσ Αναπθρίεσ, Δομζσ και υπθρεςίεσ ειδικισ
αγωγισ, Εκπαιδευτικι και κοινωνικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρίεσ.
τθλ.2385055065, e-mail: anastasiou@uowm.gr
Γρίβα Ελζνθ
(Θ Αγγλικι Γλϊςςα ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: H διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ ςε
μακθτζσ μικρισ θλικίασ, θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ για ακαδθμαϊκι χριςθ,
μεκοδολογία διδαςκαλίασ ςφγχρονων γλωςςϊν.
τθλ. 2385055025, e-mail: egriva@uowm.gr
Κωίδθσ Λωάννθσ
(Ξοινωνικι Υαιδαγωγικι)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Ελεφκεροσ χρόνοσ, Υαιδικι θλικία, Διαβίου
μάκθςθ, Σλοιμερο ςχολείο, Ξοινοτικι Εκπαίδευςθ.
τθλ. 2385055033, e-mail: ithoidis@uowm.gr
Λορδανίδθσ Γεϊργιοσ
(Σργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Σργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ,
οργάνωςθ και λειτουργία ςχολικϊν μονάδων, διεφκυνςθ ςχολικισ μονάδασ, εκπαιδευτικι
αξιολόγθςθ με ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, εκπαίδευςθ και
οικονομικι ανάπτυξθ, ςχολικό κλίμα και ςχολικι κουλτοφρα.
τθλ. 2385055062, e-mail: giordanidis@uowm.gr
Ξαςβίκθσ Ξωνςταντίνοσ
(Διδακτικι τθσ Λςτορίασ και του Υολιτιςμοφ )
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Διδακτικι τθσ Λςτορίασ, Πουςειοπαιδαγωγικι,
Αρχαιολογικι εκπαίδευςθ, Δθμόςια Αρχαιολογία και Υολιτικζσ του Υαρελκόντοσ.
τθλ. 2385055026, e-mail: kkasvikis@uowm.gr
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Ρικολαντωνάκθσ Ξωνςταντίνοσ
(Πακθματικά ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Διδαςκαλία αρικμθτικισ και γεωμετρίασ. Θ
διδαςκαλία των Πακθματικϊν με ιςτορικι προςζγγιςθ. Θ διδαςκαλία των Επιςτθμϊν και
τθσ Ψεχνολογίασ με ιςτορικι προςζγγιςθ. Πακθματικι εκπαίδευςθ. Εκπαίδευςθ των
Εκπαιδευτικϊν.
τθλ. 2385055066, e-mail: knikolantonakis@uowm.gr
Χακελλαρίου Αγγελικι
(Εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία ςτθν εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Διδακτικι τθσ γλϊςςασ, γραμματικά
φαινόμενα, λεξιλόγιο, κειμενικά είδθ. Επίςθσ, γενικότερα, θ διερεφνθςθ του τρόπου με τον
οποίο τα πορίςματα τθσ κεωρθτικισ μελζτθσ τθσ γλϊςςασ μποροφν να ςυνδεκοφν με τθ
διδακτικι τθσ.
τθλ. 23850 – 55012, e-mail: asakellariou@uowm.gr
Χπφρτου Άννα
(Φυςικι και θ Διδακτικι τθσ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Φυςικι, Διδακτικι τθσ Φυςικισ, Διδακτικόσ
Χχεδιαςμόσ, Υαιδαγωγικι Γνϊςθ Υεριεχομζνου ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ.
τθλ. 2385055041, e-mail: aspirtou@uowm.gr
Λζκτορεσ
Παλανδράκθσ Γεϊργιοσ
(Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ – Εκπαίδευςθ για
τθν αειφορία, Λδζεσ – αντιλιψεισ παιδιϊν για τα περιβαλλοντικά ηθτιματα, Ανάπτυξθ
διδακτικϊν και μακθςιακϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθν
εννοιολογικι ανάπτυξθ μακθτϊ/τριϊν για τα περιβαλλοντικά ηθτιματα, Διδακτικι Φυςικϊν
Επιςτθμϊν.
τθλ. 2385055095, e-mail: gmalandrakis@uowm.gr
Υαλαιγεωργίου Γεϊργιοσ
(Ρζεσ Ψεχνολογίεσ Υλθροφορίασ και Επικοινωνίασ ςτθν Εκπαίδευςθ)
Επιςτθμονικά και ερευνθτικά ενδιαφζροντα: Αλλθλεπίδραςθ μακθτϊν-υπολογιςτϊν, Web
2.0, ubiquitous computing, διδακτικζσ μεκοδολογίεσ για τθν αξιοποίθςθ του Web 2.0,
ςυμμετοχικι ςχεδίαςθ, ςτάςεισ απζναντι ςτουσ υπολογιςτζσ, θκικι και υπολογιςτικζσ
μθχανζσ.
τθλ. 2385055083, e-mail: gpalegeo@uowm.gr
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2. Έκτακτο Διδακτικό προςωπικό

Για τα παρακάτω μακιματα προςλαμβάνονται ζπειτα από ςχετικι προκιρυξθ διδάςκοντεσ.
Χειμερινό Εξάμθνο
Χχολικι Ψυχολογία και Χυμβουλευτικι
Διδακτικι τθσ Πουςικισ
Ειδικι Αγωγι
Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ
Εικαςτικά και θ Διδακτικι τουσ
Εαρινό Εξάμθνο
Κεωρίεσ Πάκθςθσ και Πακθςιακζσ Δυςκολίεσ
Οαογραφία
Διδακτικι τθσ Πουςικισ
ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α. Γϋ Φάςθ
Χυγκριτικι Υαιδαγωγικι
3. Ειδικό Επιςτημονικό Διδακτικό Προςωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
Αργυροποφλου Χοφία (Ωπό ςυνταξιοδότθςθ)
(Διδακτικι Μεκοδολογία – Ρρακτικι Άςκθςθ )
Χζμογλου Ξλεονίκθ
(Φυςικισ Αγωγισ) Υαιδαγωγικι Χχολι
4. Ειδικό Σεχνικό Επιςτημονικό Προςωπικό (Ε.Σ.Ε.Π.)
Βαϊτςάκθσ Ακανάςιοσ
(Ρροςωπικό βιβλιοκικθσ)

Χεμερτηίδθσ Γεϊργιοσ
Υαιδαγωγικι Χχολι
5. Διοικητικό Προςωπικό-Γραμματεία
Φράι-Αργυροποφλου Θλζκτρα, τθλ:2385055004
Θλιάδου Πάρκα, τθλ:2385055000
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Πελίςςασ Οάηαροσ, τθλ:2385055001
Ευαγγζλου Δζςποινα, (βοθκθτικό προςωπικό) τθλ: 2385055002
Fax: 2385055003
6. Σεχνικό-βοηθητικό προςωπικό
Φωτεινόσ Λωάννθσ, τθλ: 2385055055
7. Προςωπικό Βιβλιοθήκησ

Γκόγκου Αικατερίνθ, βιβλιοκθκονόμοσ, Διοικθτικό Υροςωπικό Λ.Δ.Α.Χ τθλ: 2385055054
Ψςιλιγκαρίδου Λωάννα, Διοικθτικό Υροςωπικό Λ.Δ.Α.Χ τθλ: 2385055054
8. Αποςπαςμένοι εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευςη

Ξάκε χρόνο αποςπϊνται εκπαιδευτικοί από τθν Υρωτοβάκμια και τθν Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ για τισ ανάγκεσ των πρακτικϊν αςκιςεων, των εργαςτθρίων και τθσ
διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ.
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Επιτροπέσ Σμήματοσ
1. Επιτροπή Αξιολόγηςησ (ΟΜΕΑ)
Ξωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ
Αικατερίνθ Δθμθτριάδου
Ελζνθ Γρίβα
Γεϊργιοσ Παλανδράκθσ
Γεϊργιοσ Υαλαιγεωργίου
2. Επιτροπή Ακαδημαΰκών Θεμάτων & Αναμόρφωςησ του Προγράμματοσ πουδών
Ξωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ
Χαράλαμποσ Οεμονίδθσ
Δθμιτρθσ Ππζςςασ
Δθμιτρθσ Υνευματικόσ
Χοφία Θλιάδου – Ψάχου
Λωάννθσ Κωίδθσ
Εκπρόςωποι Φοιτθτϊν
3. Επιτροπή υγγραφήσ Οδηγού πουδών
Δθμιτρθσ Υνευματικόσ
Λωάννθσ Κωίδθσ
Ξατερίνα Δθμθτριάδου
Άννα Χπφρτου
4. υντονιςτικό Μεταπτυχιακού Προγράμματοσ πουδών
Χαράλαμποσ Οεμονίδθσ
Αλζξανδροσ Ακριτόπουλοσ
Χοφία Θλιάδου-Ψάχου
Δθμιτρθσ Υνευματικόσ
5. Επιτροπή Υοιτητικών Θεμάτων
Δθμιτρθσ Υνευματικόσ
Λωάννθσ Κωίδθσ
6. Επιτροπή ERASMUS
Ξωνςταντίνοσ Ρικολαντωνάκθσ
Γεϊργιοσ Παλανδράκθσ
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Εγκαταςτάςεισ, Εργαςτήρια και πουδαςτήρια
Θ Υαιδαγωγικι Χχολι ςτεγάηεται ςε νεόκτιςτεσ και ανακαινιςμζνεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, ςτισ
οποίεσ ςτεγαηόταν θ πρϊθν Υαιδαγωγικι Ακαδθμία Φλϊρινασ από το 1984 μζχρι τθν παφςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ το 1989. Σι εγκαταςτάςεισ αυτζσ βρίςκονται τρία χιλιόμετρα ζξω από τθν πόλθ
τθσ Φλϊρινασ, επί τθσ εκνικισ οδοφ Φλϊρινασ - Ρίκθσ - ςυνόρων.
Για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ, θ Υαιδαγωγικι Χχολι διακζτει ςιμερα τουσ εξισ χϊρουσ:
Αμφικζατρο Αϋ, Αμφικζατρο Βϋ– χωρθτικότθτασ 300 και 150 ατόμων αντίςτοιχα – και 21
αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Απ’ αυτζσ θ μία ονομάςτθκε «Αίκουςα Θεόδωρου Κάςτανου», προσ τιμιν
του παιδαγωγοφ που ζδραςε ωσ υποδιευκυντισ του Διδαςκαλείου ςτθ Φλϊρινα από το 1929
ζωσ το 1932, ενϊ άλλθ μία φζρει το όνομα του παιδαγωγοφ Εμμανουιλ Γ. Σαρρι, υποδιευκυντι
από το 1951 ωσ το 1956.
Εργαςτιριο Ψοπικισ Λςτορίασ
Εργαςτιριο Διδακτικισ Πακθματικϊν και Ρζων Ψεχνολογιϊν
Εργαςτιριο Εκπαίδευςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθν Αειφορία και Υαραγωγισ
Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ
Αίκουςα - εργαςτιριο Εικαςτικϊν
Αίκουςα - εργαςτιριο Πουςικισ
Εργαςτιριο - νθςίδα Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν
Γυμναςτιριο
Βιβλιοκικθ Χχολικϊν Εγχειριδίων
Αναγνωςτιριο
Βιβλιοκικθ
Αρχείο Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ
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Πρότυπα Πειραματικά και ςυνεργαζόμενα δημοτικά ςχολεία
Θ επιςτθμονικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ των δαςκάλων κα ιταν ελλιπισ χωρίσ τθν
πρακτικι άςκθςθ ςτουσ χϊρουσ όπου κα κλθκοφν να αςκιςουν το λειτοφργθμά τουσ, δθλαδι
ςτα δθμοτικά ςχολεία. Σι υπεφκυνοι τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ρομοφ Φλϊρινασ, οι
Διευκυντζσ και το προςωπικό του Υρότυπου Υειραματικοφ και των ςυνεργαηόμενων δθμοτικϊν
ςχολείων ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ωσ προσ το ςκζλοσ αυτό τθσ αποτελεςματικισ κατάρτιςθσ των
φοιτθτϊν του ΥΨΔΕ τθσ Χχολισ, με τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ τουσ και τθν κακοδιγθςθ που
προςφζρουν.
ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ-ΥΡΟΔΟΜΗ
Ψο Υρότυπο Υειραματικό Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ αποτελεί το μοναδικό Υρότυπο
Υειραματικό Χχολείο ςε όλθ τθν περιφζρεια τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ. Είναι εξακζςιο ςχολείο και
αποτελεί τθν εξζλιξθ του 2ου Υειραματικοφ Δθμοτικοφ Χχολείου. Για το ςχολικό ζτοσ 2013-14
φοιτοφν ςε αυτό 140 μακθτζσ ςε ζξι τάξεισ και εργάηονται 13 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων

οκτϊ δάςκαλοι, ζνασ κακθγθτισ Υλθροφορικισ, μία κακθγιτρια Αγγλικισ γλϊςςασ, μία
κακθγιτρια Γαλλικισ γλϊςςασ, μία κακθγιτρια Γερμανικισ γλϊςςασ και μία κακθγιτρια
Φυςικισ Αγωγισ. Χυςτεγάηεται με το 7ο Ρθπιαγωγείο Φλϊρινασ ςε ζνα νεόδμθτο
διϊροφο κτίριο και διακζτει ζξι αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εργαςτιριο Υλθροφορικισ,
αίκουςα Πουςικισ, δφο αίκουςεσ για Σμίλουσ, αίκουςα Φυςικισ (υπό καταςκευι),
βιβλιοκικθ, αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, γραφείο δαςκάλων και διευκυντι, κυλικείο
και βοθκθτικοφσ χϊρουσ.
2. ΣΚΟΡΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
Χφμφωνα με το νόμο 3966/2011(ΦΕΞ 118 Α/24-5-2011)i: «Κεςμικό πλαίςιο των
Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων, Μδρυςθ Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ,
Σργάνωςθ του Λνςτιτοφτου Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΛΣΦΑΡΨΣΧ» και
λοιπζσ διατάξεισ», ςκοπόσ των Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων είναι:
 θ εξαςφάλιςθ δθμόςιασ και δωρεάν υψθλισ ποιότθτασ παιδείασ για όλουσ, που
ςυμβάλλει ςτθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των μακθτϊν,
 θ προαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ ςτθν πράξθ, ςε ςυνεργαςία με τισ
αντίςτοιχεσ Χχολζσ και Ψμιματα των Α.Ε.Λ., ςτθ διδακτικι των επί μζρουσ
γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςτον ψυχοπαιδαγωγικό τομζα, κακϊσ και ςτθν
οργάνωςθ, διοίκθςθ, αξιολόγθςθ και διαχείριςθ ςχζςεων ςτο επίπεδο τθσ
ςχολικισ μονάδασ,
 θ εκπαίδευςθ με πρακτικι άςκθςθ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν
Ψμθμάτων Α.Ε.Λ. και, ιδίωσ, Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων και Ψμθμάτων Χχολϊν
Κετικϊν Επιςτθμϊν και Φιλοςοφικϊν Χχολϊν, κακϊσ και των μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν ςτισ επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ (αγωγισ), ςε ςυνεργαςία με τισ
αντίςτοιχεσ Χχολζσ και Ψμιματα, κακϊσ και θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, ςε ςυνεργαςία με τα
Α.Ε.Λ. και το Λ.Ε.Υ., θ υποςτιριξθ του ςτόχου τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ
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καινοτομίασ και τθσ αριςτείασ, με τθ δθμιουργία ομίλων, ςτουσ οποίουσ μποροφν
να ςυμμετζχουν μακθτζσ από όλα τα ςχολεία τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, και θ
ανάδειξθ, προϊκθςθ και εκπαίδευςθ μακθτϊν με ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ
δυνατότθτεσ και ταλζντα αλλά και θ υποςτιριξθ μακθτϊν με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ και
 θ πειραματικι εφαρμογι ιδίωσ:
 προγραμμάτων ςπουδϊν, αναλυτικϊν προγραμμάτων και μεκόδων
διδαςκαλίασ,
 εκπαιδευτικοφ υλικοφ οποιαςδιποτε μορφισ,
 καινοτόμων διδακτικϊν πρακτικϊν,
 καινοτόμων και δθμιουργικϊν δράςεων,
 προγραμμάτων αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου και
τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των ςχολικϊν μονάδων και
 νζων μοντζλων διοίκθςθσ και λειτουργίασ του ςχολείου.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Πε τον παραπάνω νόμο το Χχολείο επιλζχτθκε ωσ ζνα από τα δεκαπζντε πρότυπα
πειραματικά δθμοτικά ςχολεία τθσ Ελλάδασ, μζςω ειδικισ αξιολόγθςθσ από τθ
Διοικοφςα Επιτροπι των Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων. Θ παραπάνω αξιολόγθςθ
βαςίςτθκε ςτθ μοριοδότθςθ ζξι κριτθρίων όπωσ αναλφονται παρακάτω:







Ξριτιριο 1
Αυξθμζνα τυπικά προςόντα εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ (ΥΠΧ, διδακτορικό)
Ξριτιριο 2
Υαρουςία των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςτθν επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι
κοινότθτα, όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τισ δφο καλφτερεσ κατά τθ γνϊμθ των
ίδιων των εκπαιδευτικϊν δθμοςιεφςεισ τουσ ςε ελλθνικά και διεκνι περιοδικά ι
πρακτικά ςυνεδρίων με κριτζσ.
Ξριτιριο 3
Χυμμετοχι του ςχολείου ςε δθμιουργικζσ, καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ και ςε
δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ προςφοράσ όπωσ: δράςεισ που ςυνδζουν το ςχολείο
με τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι/πνευματικι κοινότθτα και τθν κοινωνία,
εκπαιδευτικζσ (δι)θμερίδεσ που (ςυν)διοργάνωςαν, ςυμμετοχι ςε
κεςμοκετθμζνα ελλθνικά ι ευρωπαϊκά προγράμματα και δθμιουργικζσ
πρωτοβουλίεσ (Comenius, Βουλι Εφιβων, Πελίνα, αγωγι υγείασ,
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, πολιτιςτικά προγράμματα, διακεματικά
προγράμματα ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ, ςυμμετοχι ςε εκνικοφσ και
διεκνείσ διαγωνιςμοφσ κ.τ.λ), βραβεφςεισ, διακρίςεισ, ευρεςιτεχνίεσ
ςχολείου/μακθτϊν/εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικζσ δράςεισ και παραγωγι
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ερευνθτικζσ πρωτοβουλίεσ που ςυμμετείχε το ςχολείο,
παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ και δράςεισ δθμοςιότθτασ όπωσ λευκϊματα,
μακθτικά ζντυπα, ιςτολόγια, ιςτοςελίδεσ, εκκζςεισ ηωγραφικισ.
Ξριτιριο 4
Εμπειρία του ςχολείου από τθν πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν, τθ ςυμμετοχι ςε
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με ΑΕΛ, τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν και τθ λειτουργία μακθτικϊν ομίλων
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Ξριτιριο 5
Εμπειρία από τθν εκπόνθςθ ςχεδίων αποτίμθςθσ/αξιολόγθςθσ και ανάπτυξθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ
Ξριτιριο 6
Ωλικοτεχνικι υποδομι

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
Ψο ςχολικό ζτοσ 2012-2013 πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά αξιολόγθςθ των
εκπαιδευτικϊν για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτα Υρότυπα Υειραματικά Χχολεία με πενταετι
κθτεία. Θ αξιολόγθςθ αυτι πραγματοποιικθκε ςε δφο φάςεισ, μία για όςουσ
υπθρετοφςαν ιδθ ςτα Υρότυπα Υειραματικά Χχολεία και μία για τθ ςυμπλιρωςθ των
κενϊν κζςεων που προζκυψαν από τθν πρϊτθ φάςθ, με ανοιχτι πρόςκλθςθ
ενδιαφζροντοσ προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ψο όλο εγχείρθμα και θ πρϊτθ
εφαρμογι του υλοποιικθκε μζςω μια πρωτότυπθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που
δθμιουργικθκε για τον ςκοπό αυτό (ιςτότοποσ «Ακθνά» των Υρότυπων Υειραματικϊν
Χχολείων). Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν που αξιολογικθκαν και ςτισ δφο
φάςεισ ςτθρίχκθκαν ςε τρεισ άξονεσ:
 τθν κατάρτιςθ και το επιςτθμονικό ζργο των υποψθφίων.
 τθ διδακτικι τουσ εμπειρία και προχπθρεςία και
 τθν παρουςία τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ
Θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των αξιολογοφμενων εκπαιδευτικϊν ςτισ δφο φάςεισ
ζγκειτο ςτο ότι οι ιδθ υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί που αξιολογικθκαν κατζκεςαν, εκτόσ
των άλλων και φάκελο-portfolio, όπου παρουςιαηόταν το διδακτικό τουσ προφίλ,
ενδεικτικά ςχζδια μακιματοσ και εργαλεία αξιολόγθςθσ των μακθτϊν κ.ά. και
αξιολογικθκαν από τον Χχολικό Χφμβουλο για τθ διδαςκαλία τουσ ςτθν τάξθ και από το
Διευκυντι του Χχολείου για τθν εν γζνει παρουςία τουσ και ςυνειςφορά τουσ ςτο
Χχολείο. Θ παραπάνω αξιολόγθςθ τόςο από το Χχολικό Χφμβουλο όςο και από τον
Διευκυντι ζγινε με βάςθ πολφ ςυγκεκριμζνα και μετρίςιμα κριτιρια, γεγονόσ που
εξαςφάλιηε ςε μεγάλο βακμό τθν αξιοπιςτία και τθν αντικειμενικότθτα τθσ αξιολόγθςθσ.
5. ΟΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ψα όργανα διοίκθςθσ του Χχολείου είναι:
ςε εκνικό επίπεδο: θ Διοικοφςα Επιτροπι Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.)
και
ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ:
 το Επιςτθμονικό Εποπτικό Χυμβοφλιο (ΕΥ.Ε.Χ.) που αποτελείται από τουσ:
 Γεϊργιο Λορδανίδθ, Επίκουρο Ξακθγθτι του Υ.Ψ.Δ.Ε του Υανεπιςτθμίου Δυτ.
Πακεδονίασ.
 Τλγα Ποφςιου-Πυλωνά, Χχολικι Χφμβουλο.
 Ξίμωνα Χαββάκθ, Διευκυντι του Χχολείου.
 Αμαραντίδου Ξυριακι, δαςκάλα του Χχολείου.
 Ππλοφχου Χτεφανία, δαςκάλα του Χχολείου.
 ο Διευκυντισ, Ξίμων Χαββάκθσ
 ο Χφλλογοσ διδαςκόντων που αποτελείται από τουσ:
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Αγγελίδου Ελζνθ
Αμαραντίδου Ξυριακι
Αντωνογιάννθ Βαςιλικι
Αρβανιτάκθ Λωάννθ
Αργυροποφλου Παρία
Ξαππάτου Αναςταςία
Οιατοποφλου Αγάπθ
Ππλοφχου Χτεφανία
Υαπακαναςίου Υετροφλα
Υαπαπανταηι Χμαράγδα
Υουγαρίδου Υαραςκευι Αναςταςία
Χεχίδθ Ξωνςταντίνο

Επίςθσ, ςτα όργανα διοίκθςθσ του ςχολείου περιλαμβάνεται το Χχολικό Χυμβοφλιο που
αποτελείται από το Διευκυντι του Χχολείου, ζναν εκπρόςωπο του Διμου Φλϊρινασ,
ζναν εκπρόςωπο του Χυλλόγου Γονζων και Ξθδεμόνων και δφο διακεκριμζνα άτομα τθσ
τοπικισ κοινωνίασ που ςχετίηονται με το Χχολείο. Ψο Χυμβοφλιο του Χχολείου αςκεί τισ
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) αποφαςίηει για κζματα του ςχολείου και για κζματα που ςχετίηονται με τθν
προςφορά του ςτθν τοπικι κοινωνία, φςτερα από ςυηιτθςθ με εκπροςϊπουσ των
γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ,
β) ςυνεργάηεται με το ςφλλογο γονζων του Υ.Υ.Χ., κακϊσ και με τουσ αρμόδιουσ
τοπικοφσ φορείσ, ιδίωσ για κζματα υλικοτεχνικισ υποδομισ και οικονομικϊν πόρων τθσ
ςχολικισ μονάδασ, κακϊσ και για πολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τοπικι κοινωνία και
γ) ειςθγείται ςτο ΕΥ.Ε.Χ. τθν αξιοποίθςθ και διάκεςθ των πόρων τθσ ςχολικισ μονάδασ,
πζραν αυτϊν που διαχειρίηεται θ αρμόδια ςχολικι επιτροπι.
6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ
Ψο Υρότυπο Υειραματικό Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ, όπωσ και με τθν παλαιότερθ
μορφι του, ωσ 2ο Υειραματικό Χχολείο, είχε ανζκακεν ςτενι ςυνεργαςία με τθν
Υαιδαγωγικι Χχολι Φλϊρινασ, ιδιαίτερα ςτον τομζα που αφοροφςε τθν πρακτικι
άςκθςθ των φοιτθτϊν. Πε το νζο κεςμικό κακεςτϊσ θ ςυνεργαςία αυτι διευρφνκθκε και
επιςθμοποιικθκε με μια ςυμφωνία ςυνεργαςίασ που υπογράφθκε από τον Υρόεδρο του
ΕΥ.Ε.Χ. και τον Υρόεδρο του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ.
Σι δφο πλευρζσ ζχουν ςυμφωνιςει να ςυνεργαςτοφν ςτουσ τομείσ:
Α. τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν του Ψμιματοσ
Β. τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν
Γ. τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ πεδίου ςτο επίπεδο του Χχολείου
Δ. τθν υποςτιριξθ των ομίλων αριςτείασ που λειτουργοφν ςτο ςχολείο
Θ ςυνεργαςία αυτι εξειδικεφει, ςε ειδικό παράρτθμα, τισ υποχρεϊςεισ
αμφοτζρων των πλευρϊν και το ρόλο των υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν και των
διδαςκόντων ςε αυτζσ.
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Χυνοπτικά, μζςα ςτισ υποχρεϊςεισ του Χχολείου και πζρα από τθ ςυνεργαςία
ςτον τομζα των τριϊν φάςεων των πρακτικϊν αςκιςεων των φοιτθτϊν, βαςικι
ςυνιςτϊςα τθσ ςυνεργαςίασ αποτελεί θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα που υλοποιεί το Ψμιμα, διακζτοντασ εκπαιδευτικοφσ και υλικοτεχνικι
υποδομι. Για το ςκοπό αυτό, το ΕΥ.Ε.Χ. δζχεται ςτισ αρχζσ του διδακτικοφ ζτουσ
αιτιματα για ερευνθτικά προγράμματα, όπου κα περιγράφονται θ ςκοπιμότθτα τθσ
προτεινόμενθσ πράξθσ, οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ, το περιεχόμενο τθσ ερευνθτικισ
πρόταςθσ, οι εμπλεκόμενοι φορείσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, τα παραδοτζα, κακϊσ
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ και αποφαςίηει για τθν υλοποίθςι
τουσ.
Επίςθσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι του Χχολείου και του
εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ, μποροφν να υλοποιοφνται μζρθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν που
αφοροφν μακθτζσ ι διδακτικό προςωπικό, όπωσ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων, λιψθ
ςυνεντεφξεων κ.ά. Αντίςτοιχα, το Ψμιμα βοθκάει ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που
αφοροφν ςε κζματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ του, κακϊσ
και ςτθν οργάνωςθ θμερίδων και εργαςτθρίων για εκπαιδευτικοφσ και γονείσ, με κάκε
δυνατό τρόπο και κυρίωσ με τθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ μελϊν Δ.Ε.Υ. και χορθγεί ςχετικζσ
βεβαιϊςεισ. Επιπρόςκετα, ςυνδράμει ςτθ λειτουργία των Σμίλων Αριςτείασ του
Χχολείου με τθν παροχι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ι φοιτθτϊν, κακϊσ και
υλικοτεχνικισ βοικειασ όπου χρειαςτεί.
Ωςτόςο, θ ςυνεργαςία με ο Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Πακεδονίασ δεν περιορίηεται
μόνο ςτο Υ.Ψ.Δ.Ε. αλλά επεκτείνεται και ςε άλλα τμιματα, όπωσ το Ψμιμα Ρθπιαγωγϊν
και το Ψ.Ε.Ε.Ψ., με τα οποία υπιρξαν ςυνεργαςίεσ τόςο ςτουσ τομείσ τθσ διευρυμζνθσ
πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν τουσ όςο και ςτθν οργάνωςθ, από κοινοφ, δράςεων
και επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων.

7. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΡΟΥΔΩΝ
Γνωςτικά αντικείμενα και ωρολόγιο πρόγραμμα
Χφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει τα Υρότυπα Υειραματικά Χχολεία (Υ.Υ.Χ.), το
Χχολείο μασ ακολουκεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μθ πρότυπων πειραματικϊν
ςχολείων, το οποίο ζχει αναμορφωκεί, με απόφαςθ του οικείου ΕΥ.Ε.Χ., για να
ικανοποιιςει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τισ ερευνθτικζσ προτεραιότθτεσ και τισ ςυνκικεσ
λειτουργίασ του Χχολείου. Για αυτό το λόγο ζχουν επζλκει οι παρακάτω αλλαγζσ:




Ενίςχυςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ τθσ ςτισ δφο
πρϊτεσ τάξεισ (δίωρο ανά εβδομάδα) και αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ τθσ
ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ (τζςςερισ ϊρεσ διδαςκαλίασ ανά εβδομάδα),
εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ CLIL (Content and language integrated learning)
ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων από φοιτθτζσ του Υ.Ψ.Δ.Ε. του Υανεπιςτθμίου
Δυτικισ Πακεδονίασ, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθ διδαςκαλία ςτισ
πρϊτεσ τάξεισ και αντικατάςταςθ του εγχειριδίου τθσ τρίτθσ τάξθσ από
καταλλθλότερο για τθν ορκότερθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ.
Ειςαγωγι τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Υλθροφορικισ ςε όλεσ τισ τάξεισ
του Χχολείου, ανά δίωρο εβδομαδιαίωσ, με κφριο γνϊμονα τα αναλυτικά
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προγράμματα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ςτα ςχολεία διευρυμζνου
ωραρίου.
Αντικατάςταςθ του εγχειριδίου των Πακθματικϊν τθσ Βϋ τάξθσ με
καταλλθλότερο, για να υπάρξει ςφνδεςθ με τθ μακθματικι λογικι των
εγχειριδίων τθσ πρϊτθσ και τρίτθσ τάξθσ, ϊςτε να υπάρχει ςυνζχεια.

8. ΠΜΙΛΟΙ ΑΙΣΤΕΙΑΣ
Σι όμιλοι αυτοί αφοροφν διάφορουσ γνωςτικοφσ τομείσ ϊςτε να δθμιουργοφνται
πυρινεσ δθμιουργικότθτασ και αριςτείασ που αξιοποιοφν τισ αυξθμζνεσ ικανότθτεσ
οριςμζνων μακθτϊν, χωρίσ να υπονομεφεται θ κοινωνικοποίθςι τουσ. Σι όμιλοι
λειτουργοφν πζρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα και μετζχουν ςε αυτοφσ τόςο μακθτζσ
του Υ.Υ.Χ. όςο και μακθτζσ των δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων τθσ ευρφτερθσ
γεωγραφικισ περιοχισ του. Για το ςκοπό αυτό οργανϊκθκαν πρϊτθ φορά ςτο Χχολείο,
το ςχολικό ζτοσ 2012-13, τρεισ όμιλοι που επικεντρϊνονταν κυρίωσ ςτθ γλωςςικι
καλλιζργεια και τθν τεχνολογία οι οποίοι αυξικθκαν ςε πζντε για το τρζχον ςχολικό ζτοσ:






Εργαςτιρι Γλϊςςασ: «Υαραμφκι και αφιγθςθ» για μακθτζσ Γϋ και Δϋ τάξθσ
Δθμοτικοφ.
Εργαςτιρι Γλϊςςασ: «Υαιχνίδια γλϊςςασ και δθμιουργικισ γραφισ» για μακθτζσ
Δϋ και Εϋ τάξθσ Δθμοτικοφ.
Εργαςτιρι Γλϊςςασ: «Ξριτικόσ Γραμματιςμόσ» για μακθτζσ ΧΨϋ τάξθσ Δθμοτικοφ ii.
«Τμιλοσ Εκπαιδευτικισ Φομποτικισ Λ» για μακθτζσ Δϋ και Εϋ τάξθσ Δθμοτικοφ.
«Τμιλοσ Εκπαιδευτικισ Φομποτικισ ΛΛ» για μακθτζσ ΧΨϋ τάξθσ Δθμοτικοφiii.

Για τουσ παραπάνω ομίλουσ ζχει γίνει ειδικόσ ςχεδιαςμόσ και ζχουν εκπονθκεί ειδικοί
οδθγοί ςπουδϊν για τθ διευκόλυνςθ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςε αυτοφσ και
ζχει παραχκεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο το Χχολείο προτίκεται να εκδϊςει ςτο
μζλλον, για εφαρμογι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ πρωινισ ηϊνθσ ςαν βοθκθτικό
υλικό.

υνεργαζόμενα Δημοτικά χολεία
1ο 12/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ
2ο 12/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ
3ο 13/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ
5ο 7/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ
6ο 12/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Φλϊρινασ
8/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Πελίτθσ
7/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Αμμοχωρίου
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Άνω Ξαλλινίκθσ
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Άνω Ξλεινϊν
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Αρμενοχωρίου
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Βεφθσ
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Λτζασ
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Ξάτω Ωδροφςασ
6/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Ξζλλθσ
5/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Χιταριάσ
4/κζςιο Δθμοτικό Χχολείο Υεράςματοσ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Σίτλοι πουδών που απονέμονται ςτο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ
Εκπαίδευςησ
Πτυχίο
Ψο Υαιδαγωγικό Ψμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Υ.Ψ.Δ.Ε.) χορθγεί πτυχίο, το οποίο παρζχει ςτον
κάτοχό του τθ δυνατότθτα να διορίηεται ωσ εκπαιδευτικόσ λειτουργόσ ςε ςχολεία Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ.
Βεβαίωςη Εμβάθυνςησ
Ψο Υαιδαγωγικό Ψμιμα
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Υ.Ψ.Δ.Ε.) χορθγεί επίςθσ «Βεβαίωςθ
Εμβάκυνςθσ» ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο ςτουσ φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν παρακολουκιςει
επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό μάκθμα ι ζνα μάκθμα Ελεφκερθσ
Επιλογισ ςτο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο και επιπλζον ζχει εκπονιςει με επιτυχία
Υτυχιακι Εργαςία ςτο ίδιο γνωςτικό αντικείμενο. Ψο γνωςτικό αντικείμενο ορίηεται από το
γνωςτικό αντικείμενο του διδάςκοντα ςτον οποίο ο φοιτθτισ ζχει επιλζξει μακιματα ςφμφωνα
με τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Θ «Βεβαίωςθ Εμβάκυνςθσ» χορθγείται από τθν γραμματεία και
φζρει τθν υπογραφι του προζδρου του Ψμιματοσ.

υνέχιςη των ςπουδών
Σι απόφοιτοι του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ
Πακεδονίασ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε πρϊτο κφκλο
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, με ςτόχο να αποκτιςουν:
1.

Δίπλωμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν (Master’s Degree) ςε ζνα από τα πεδία που
προςφζρονται από το Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του οικείου Ψμιματοσ.

Χτο Υρόγραμμα Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν του Υ.Ψ.Δ.Ε. Φλϊρινασ του Υ.Δ.Π. παρζχεται ςτουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ ςτον πρϊτο κφκλο Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν
και να ειδικευτοφν ςε τρεισ κατευκφνςεισ και ςε επιμζρουσ ειδικεφςεισ ωσ εξισ:
α) Χτθν κατεφκυνςθ «Σχολικι Παιδαγωγικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ» με τισ εξισ ειδικεφςεισ:
I. Χφγχρονεσ διδακτικζσ μζκοδοι
II. Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν / Εκπαιδευτικι πολιτικι
β) Χτθν κατεφκυνςθ «Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ και Νζεσ Τεχνολογίεσ» με τισ εξισ ειδικεφςεισ:
I. Γλϊςςα
II. Λςτορία
III. Υολιτιςμόσ
γ) Χτθν κατεφκυνςθ «Θετικζσ Επιςτιμεσ και Νζεσ Τεχνολογίεσ» με τισ εξισ ειδικεφςεισ:
I. Διδακτικι Πακθματικϊν
II. Διδακτικι Φυςικϊν Επιςτθμϊν
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2.

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph Degree), εφόςον οι φοιτθτζσ ζχουν ολοκλθρϊςει τον πρϊτο
κφκλο του Υρογράμματοσ Πεταπτυχιακϊν Χπουδϊν ι διακζτουν μεταπτυχιακό τίτλο
ειδίκευςθσ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
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Αρχέσ διαμόρφωςησ του Προγράμματοσ
Για τθν κατάρτιςθ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν αρμόδια είναι θ Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ.
Σ πρόεδροσ του Ψμιματοσ ςυγκροτεί Επιτροπι Υρογράμματοσ με ετιςια κθτεία από μζλθ τθσ
Γενικισ Χυνζλευςθσ του Ψμιματοσ, θ οποία υποβάλλει ςχετικι ειςιγθςθ ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ,
αφοφ προθγουμζνωσ ςυγκεντρϊςει τισ παρατθριςεισ και τισ προτάςεισ των αρμόδιων οργάνων
και φορζων. Ψροποποιιςεισ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν ςυηθτοφνται κάκε Απρίλιο.
Θ απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ του Ψμιματοσ ςχετικά με το Υρόγραμμα Χπουδϊν
κοινοποιείται ςτον Ξοςμιτορα και δθμοςιεφεται ςτον Σδθγό Χπουδϊν τθσ Χχολισ και του
Ψμιματοσ (από το άρκρο 24, παράγρ. 6 και 7 του Ρ. 1268/82).
Θ διαμόρφωςθ του Υρογράμματοσ Υροπτυχιακϊν Χπουδϊν του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, δθλαδι θ επιλογι των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ο κακοριςμόσ τθσ
αναλογίασ των διαφόρων κατθγοριϊν των μακθμάτων και του περιεχομζνου τουσ, κακϊσ επίςθσ
και θ κζςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ, βαςίςτθκαν ςτισ παρακάτω αρχζσ:
α. Θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ του πτυχιοφχου του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να τον κακιςτά ικανό να αντιμετωπίηει κριτικά το παιδαγωγικό και
διδακτικό ζργο του και τθν εκπαίδευςθ γενικά, να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ των Επιςτθμϊν τθσ
Αγωγισ, αλλά και να προβαίνει ο ίδιοσ ςε αυτοτελι ζρευνα με ςκοπό τθν παραγωγι νζασ
παιδαγωγικισ και διδακτικισ γνϊςθσ (δάςκαλοσ επιςτιμονασ και ερευνθτισ).
β. Θ εκπαίδευςθ (κεωρθτικι και πρακτικι) του πτυχιοφχου - υποψιφιου δαςκάλου κα πρζπει να
είναι τζτοια, ϊςτε να τον κακιςτά ικανό να εκπλθρϊνει με υπευκυνότθτα και
αποτελεςματικότθτα παιδαγωγικό και διδακτικό ζργο (δάςκαλοσ επαγγελματίασ).
Υροκειμζνου ο φοιτθτισ να γίνει δάςκαλοσ επιςτιμονασ-ερευνθτισ και επαγγελματίασ, κα
πρζπει:


να ζχει κατανοιςει βαςικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ και να
ζχει εξοικειωκεί με τθ μεκοδολογία τουσ (παιδαγωγικι κατάρτιςθ),



να ζχει αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ από τισ επιςτιμεσ από τισ
οποίεσ προζρχονται τα μορφωτικά αγακά που περιλαμβάνονται ςτο Αναλυτικό
Υρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου, αλλά και να ζχει ειςαχκεί ςτθ μεκοδολογία
των επιςτθμϊν αυτϊν (κατάρτιςθ ςτισ ειδικζσ επιςτιμεσ),



να ζχει αποκτιςει γνϊςεισ Διδακτικισ των μακθμάτων που διδάςκονται ςτο δθμοτικό ςχολείο (διδακτικι κατάρτιςθ),



να ζχει αναπτφξει παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν του (πρακτικι κατάρτιςθ).

γ. Χτθν πρακτικι κατάρτιςθ (παιδαγωγικι και διδακτικι) και προετοιμαςία των υποψιφιων
εκπαιδευτικϊν ςυμβάλλει τα μζγιςτα θ πρακτικι άςκθςθ ςτο δθμοτικό ςχολείο, τον τόπο τθσ
ςυςτθματικισ αγωγισ και διδαςκαλίασ. Θ άςκθςθ ςτθν πράξθ μζςα από τθν άμεςθ και
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προςωπικι ςχολικι εμπειρία βοθκά τουσ φοιτθτζσ να μεταςχθματίςουν τισ διδακτικζσ και
παιδαγωγικζσ τουσ γνϊςεισ ςε ποικίλουσ και εναλλακτικοφσ χειριςμοφσ κατά τθ διεξαγωγι του
μακιματοσ. Χυμβάλλει όμωσ και ςτθν τεκμθρίωςθ, προαγωγι και διεφρυνςθ τθσ κεωρθτικισ
γνϊςθσ τουσ, κακϊσ αυτι αποκτά νόθμα και περιεχόμενο δοκιμαηόμενθ ςτθν πράξθ. Ψθ
δυναμικι αυτι ςχζςθ μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ, πανεπιςτθμίου και ςχολείου, ςπουδϊν και
επαγγζλματοσ απθχεί θ Υρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν, που αποτελεί διεκνϊσ αναπόπαςτο και
ςθμαντικό τμιμα τθσ παιδαγωγικισ τουσ κατάρτιςθσ. Ψο ζργο αυτό, υποςτθριηόμενο από το
μάκθμα τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και ενςωματωμζνο οργανικά ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν
του ΥΨΔΕ του ΥΔΠ αναλαμβάνει θ Διδακτικι Πεκοδολογία και Υρακτικι Άςκθςθ (ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.)
(ςυνφφανςθ κεωρίασ και πράξθσ)· θ ςυςτθματικι τθσ υλοποίθςθ, αξιολόγθςθ και προςαρμογι
ςτα εκάςτοτε δεδομζνα τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ βοθκά το μελλοντικό δάςκαλο να
ανταποκρίνεται με ευελιξία ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
δ. Θ φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ ολιγοκζςιων ςχολείων ςτθ χϊρα μασ αλλά κυρίωσ οι ψυχολογικζσ
ανάγκεσ του παιδιοφ τθσ ςχολικισ θλικίασ για αςφάλεια και ςτακερότθτα απαιτοφν εκπαίδευςθ
θ οποία να κακιςτά το δάςκαλο ικανό να διδάςκει όλα τα μακιματα του Αναλυτικοφ
Υρογράμματοσ του δθμοτικοφ ςχολείου (πολυδφναμοσ δάςκαλοσ). Υαράλλθλα, οι ςθμερινζσ
«κοινωνίεσ τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνολογίασ» απαιτοφν από το δάςκαλο να είναι ςε κζςθ να
ανταποκρίνεται ςε ζνα νζο, ςφνκετο ρόλο, ςτο πλαίςιο ενόσ ρευςτοφ και διαρκϊσ
μεταβαλλόμενου κόςμου· οι αλματϊδεισ εξελίξεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ του επιςτθτοφ, ο
πλουραλιςμόσ των αξιϊν και θ πολυπολιτιςμικότθτα των κοινωνιϊν, ο δθμοκρατικόσ τρόποσ
πολιτικισ οργάνωςθσ και ηωισ, κακϊσ και οι ςυνεχείσ αναδιατάξεισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία
και ςτθν αγορά εργαςίασ ςτο πλαίςιο μιασ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ επιβάλλουν αλλαγζσ
τόςο ςτθ ςκοποκεςία τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν, όςο και ςτουσ τρόπουσ παροχισ και
επεξεργαςίασ των γνϊςεων. Επιχειρϊντασ να ανταποκρικεί ςτθν ανάγκθ αυτι και λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν ποικιλία ςτισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα των φοιτθτϊν, το Υρόγραμμα Χπουδϊν
προςφζρει – ςτο μζτρο των δυνατοτιτων του – μια ςειρά από μακιματα επιλογισ.

Δομή του προγράμματοσ πουδών
(Mε βάςθ το άρκρο 24 του Ρ. 1268/82, το άρκρο 9 του Ρ. 2083/92 και το άρκρο 1 του Ρ.
2188/94).
Ψο Υρόγραμμα Υροπτυχιακϊν Χπουδϊν του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
Φλϊρινασ περιλαμβάνει εξαμθνιαία μακιματα, πρακτικι άςκθςθ ςτο Υρότυπο Υειραματικό και
τα ςυνεργαηόμενα δθμοτικά ςχολεία και προαιρετικι πτυχιακι εργαςία. Ψο πρόγραμμα είναι
κατά τζτοιον τρόπο διαμορφωμζνο, ϊςτε για τθ λιψθ του πτυχίου να απαιτοφνται τουλάχιςτον
οκτϊ (8) εξάμθνα ςπουδϊν. Χε κάκε εξαμθνιαίο μάκθμα αντιςτοιχοφν δφο αρικμοί· ο ζνασ
εκφράηει τισ «Ακαδθμαϊκζσ Υιςτωτικζσ μονάδεσ» (ΥΠ) και ο άλλοσ τισ «Υιςτωτικζσ Πονάδεσ»
(Credits) ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Πεταφοράσ και Ξατοχφρωςθσ Πονάδων
Ακαδθμαϊκϊν Πακθμάτων – European Credit Transfer System (E.C.T.S.), που δείχνουν τον φόρτο
εργαςίασ των φοιτθτϊν. Mία διδακτικι μονάδα (ΥΠ) αντιςτοιχεί ςε μία ϊρα εβδομαδιαίασ
διδαςκαλίασ επί ζνα εξάμθνο, προκειμζνου για αυτοτελι διδαςκαλία μακιματοσ, και ςε μία
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μζχρι τρεισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και άςκθςθσ επί ζνα εξάμθνο, όταν πρόκειται για
μακιματα που ςυνδυάηονται με εργαςτθριακζσ, φροντιςτθριακζσ ι πρακτικζσ αςκιςεισ. Πία
μονάδα φόρτου εργαςίασ (E.C.T.S.) αντιςτοιχεί ςε 25 ζωσ 30 περίπου ϊρεσ εργαςίασ ςτο
αντικείμενο του μακιματοσ. Για κάκε εξάμθνο ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ των φοιτθτϊν
υπολογίηεται ςτισ 30 μονάδεσ Ε.C.T.S. Για τθ λιψθ του πτυχίου απαιτοφνται τουλάχιςτον εκατόν
εβδομιντα μία πιςτωτικζσ μονάδεσ (171 ΥΠ), οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε διακόςιεσ ςαράντα
μονάδεσ E.C.T.S. (8 εξάμθνα Χ 30 = 240 E.C.T.S.).
Ευρωπαΰκό ύςτημα Μεταφοράσ και Κατοχύρωςησ Μονάδων Ακαδημαΰκών
Μαθημάτων ςτην Ευρωπαΰκή Ένωςη
Γενικι Ρεριγραφι
Ψο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μονάδων Κατοχφρωςθσ Μακθμάτων (E.C.T.S.) είναι ζνα
ςφςτθμα χοριγθςθσ και μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων το οποίο αναπτφχκθκε πειραματικά
κατά τα τελευταία ζτθ και εφαρμόςτθκε ςε ευρεία κλίμακα ςτο πλαίςιο τθσ Κεςμικισ Χφμβαςθσ.
Χκοπόσ του είναι να ενιςχφςει και να διευκολφνει τισ διαδικαςίεσ ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ
μεταξφ των ςυνεργαηόμενων ιδρυμάτων τθσ Ευρϊπθσ μζςω τθσ χριςθσ πραγματικϊν και γενικά
εφαρμόςιμων μθχανιςμϊν. Ψο ςφςτθμα E.C.T.S. παρζχει ζναν κϊδικα καλισ πρακτικισ για τθν
οργάνωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ με τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των προγραμμάτων
ςπουδϊν και των επιτευγμάτων των ςπουδαςτϊν.
Θ αναγνϊριςθ των ςπουδϊν και των πτυχίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ίδρυςθ ενόσ
ανοικτοφ ευρωπαϊκοφ χϊρου για τθν Εκπαίδευςθ και τθν Ξατάρτιςθ, μζςα ςτον οποίο οι
φοιτθτζσ και οι διδάςκοντεσ κα μετακινοφνται χωρίσ εμπόδια. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο
δθμιουργικθκε το Ευρωπαϊκό Χφςτθμα Πεταφοράσ Ακαδθμαϊκϊν Υιςτωτικϊν Πονάδων ςε όλθ
τθν Ξοινότθτα. Θ εξωτερικι αξιολόγθςθ του E.C.T.S. κατζδειξε τθ δυναμικι του ςυςτιματοσ και θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι αποφάςιςε να το ςυμπεριλάβει ςτθν πρόταςι τθσ για το Υρόγραμμα
ΧΩΞΦΑΨΘΧ, ειδικότερα ςτο κεφάλαιο Λ που αναφζρεται ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ
(ERASMUS). Χιμερα, το E.C.T.S. εξελίςςεται από τθν περιοριςμζνθ δοκιμαςτικι φάςθ προσ μια
πολφ ευρφτερθ χριςθ, ωσ ςτοιχείο τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.
Ψο E.C.T.S. αποτελεί εργαλείο που δθμιουργεί διαφάνεια και αποςκοπεί ςτθ ςφνδεςθ
των Λδρυμάτων και ςτθ διεφρυνςθ των επιλογϊν που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι φοιτθτζσ. Ψο
ςφςτθμα αυτό διευκολφνει τα Λδρφματα να αναγνωρίηουν το επίπεδο ακαδθμαϊκϊν γνϊςεων
των φοιτθτϊν μζςα από τθ χριςθ μεκόδων μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ –
μονάδων και βακμϊν – ενϊ ταυτόχρονα παρζχει τα μζςα για τθν ερμθνεία των Εκνικϊν
Χυςτθμάτων Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.

Κφρια Χαρακτθριςτικά
Ψο ςφςτθμα E.C.T.S. κεμελιϊνεται ςε τρία κφρια ςτοιχεία: τθν πλθροφόρθςθ (ςχετικά με
τα προγράμματα ςπουδϊν και τα ακαδθμαϊκά αποτελζςματα των φοιτθτϊν), τθν αμοιβαία
ςυμφωνία (μεταξφ των Λδρυμάτων-Εταίρων και των φοιτθτϊν) και τθ χριςθ των πιςτωτικϊν
μονάδων E.C.T.S. (που δείχνουν το φόρτο εργαςίασ του φοιτθτι). Ψα 3 αυτά βαςικά ςτοιχεία
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κακίςτανται λειτουργικά μζςα από τθ χριςθ τριϊν βαςικϊν εγγράφων: πρόκειται για τον
Υλθροφοριακό Σδθγό, το ζντυπο Αίτθςθσ /Ακαδθμαϊκισ Χυμφωνίασ και το Υιςτοποιθτικό
Χπουδϊν. Υάνω από όλα, το E.C.T.S. κακίςταται λειτουργικό από τουσ φοιτθτζσ, το διδακτικό
προςωπικό και τα Λδρφματα, τα οποία επικυμοφν τθν πλιρθ ζνταξθ των ςπουδϊν του
εξωτερικοφ μζςα ςτο γενικό πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ. Από τθ φφςθ του, το E.C.T.S. δεν ρυκμίηει
με κανζνα τρόπο το περιεχόμενο ι τθ δομι ι τθν ιςοδυναμία των προγραμμάτων ςπουδϊν.
Ψα κζματα αυτά αφοροφν τθν ποιότθτα και πρζπει να ορίηονται από τα ίδια τα Λδρφματα
Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια ικανοποιθτικι βάςθ για
ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ, ςε διμερζσ ι πολυμερζσ επίπεδο. Ωσ κϊδικασ καλισ πρακτικισ, το
E.C.T.S. παρζχει ςτουσ ςυντελεςτζσ αυτοφσ τα εργαλεία ϊςτε να δθμιουργθκεί διαφάνεια και να
διευκολυνκεί θ ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ των ςπουδϊν. Η πλιρθσ ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ των
ςπουδϊν αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο
του Ρρογράμματοσ ΣΩΚΑΤΗΣ/ERASMUS. Υλιρθσ ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ των ςπουδϊν
ςθμαίνει ότι μια περίοδοσ ςπουδϊν ςτο εξωτερικό (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξετάςεων ι
άλλων μορφϊν αξιολόγθςθσ) αντικακιςτά μια ςυγκρίςιμθ περίοδο ςπουδϊν ςτο Υανεπιςτιμιο
τθσ χϊρασ του φοιτθτι (ςυμπεριλαμβανομζνων εξετάςεων ι άλλων μορφϊν αξιολόγθςθσ),
μολονότι το περιεχόμενο του εγκεκριμζνου προγράμματοσ ςπουδϊν ενδζχεται να διαφζρει. Θ
χριςθ του ςυςτιματοσ E.C.T.S. είναι εκελοντικι και βαςίηεται ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και τθ
βεβαιότθτα ωσ προσ τισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ των Λδρυμάτων-εταίρων. Θ επιλογι των εταίρων
του κάκε Λδρφματοσ γίνεται από το ίδιο το Μδρυμα.
Διαφάνεια
Σι βαςικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το E.C.T.S. και με τισ οποίεσ εξαςφαλίηεται θ
διαφάνεια επιβάλλουν:
να κατανζμονται οι ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ ςτα μακιματα, αντιπροςωπεφοντασ
τον απαιτοφμενο φόρτο εργαςίασ του φοιτθτι για τθ ςυμπλιρωςι τουσ. Σ αρικμόσ αυτόσ
αντικατοπτρίηει τθν ποςότθτα εργαςίασ που απαιτείται για κάκε μάκθμα, δθλ. παραδόςεισ,
εργαςίεσ, ςεμινάρια, φροντιςτιριο, εργαςία ςε χϊρουσ δουλειάσ, προςωπικι μελζτθ – ςτθ
βιβλιοκικθ ι ςτο ςπίτι – και εξετάςεισ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ. Ψο E.C.T.S. κατά
ςυνζπεια βαςίηεται ςτον πλιρθ φόρτο εργαςίασ του φοιτθτι και δεν περιορίηεται μόνο ςτισ
ϊρεσ παρακολοφκθςθσ. Χτο ςφςτθμα Ε.C.T.S. οι 60 μονάδεσ αντιπροςωπεφουν το φόρτο
εργαςίασ ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςπουδϊν, ενϊ οι 30 μονάδεσ αντιπροςωπεφουν ζνα εξάμθνο
και οι 20 μονάδεσ ζνα τρίμθνο.
να παρουςιάηουν τα πανεπιςτιμια ζνα πλιρεσ φάςμα μακθμάτων που προςφζρονται ςτουσ
επιςκζπτεσ ςπουδαςτζσ με γραπτζσ πλθροφορίεσ ςτουσ φοιτθτζσ και ςτο εκπαιδευτικό
προςωπικό των Λδρυμάτων, Ψμθμάτων ι Χχολϊν, ςχετικά με τθν οργάνωςθ και τθ δομι των
ςπουδϊν και τισ ενότθτεσ μακθμάτων, αναφζροντασ ςαφϊσ τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ που
αντιςτοιχοφν ςε κάκε μάκθμα (Υλθροφοριακόσ Σδθγόσ Ε.C.T.S.).
να υπογράφεται, πριν από τθν αναχϊρθςθ του ςπουδαςτι για το εξωτερικό, επίςθμθ
ςυμφωνία εκμάκθςθσ μεταξφ του πανεπιςτθμίου προζλευςθσ, του πανεπιςτθμίου υποδοχισ και
του ςπουδαςτι, θ οποία κα περιγράφει το πρόγραμμα ςπουδϊν που κα πραγματοποιθκεί και
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τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ E.C.T.S. που κα χορθγθκοφν για τθν ικανοποιθτικι του ολοκλιρωςθ και
κα δεςμεφει τα Λδρφματα προζλευςθσ και υποδοχισ, κακϊσ και τον φοιτθτι. Θ ςυμφωνία αυτι
κα ςυνοδεφεται από ζνα πιςτοποιθτικό βακμολογίασ ςτο οποίο κα φαίνονται οι προθγοφμενεσ
ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ του ςπουδαςτι.
το Υανεπιςτιμιο Ωποδοχισ να χορθγεί ςτουσ ςπουδαςτζσ για όλα τα μακιματα που
παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ ςτο εξωτερικό, επίςθμο πιςτοποιθτικό βακμολογίασ με τουσ τίτλουσ
των μακθμάτων και τισ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτο κακζνα.
το Υανεπιςτιμιο προζλευςθσ να χορθγεί πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων
που ζλαβαν οι ςπουδαςτζσ από τα ιδρφματα εταίρουσ για τα μακιματα που παρακολοφκθςαν
εκεί, ζτςι ϊςτε οι μονάδεσ των μακθμάτων που ζλαβαν οι ςπουδαςτζσ ςτο εξωτερικό να
αντικακιςτοφν τισ μονάδεσ που κα τουσ χορθγοφνταν από το Υανεπιςτιμιο προζλευςθσ ςε
ιςοδφναμθ περίοδο ςπουδϊν. Απαιτοφνται επίςθσ καλι επικοινωνία και ευελιξία, προκειμζνου
να διευκολφνεται θ ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ ςπουδϊν που ζχουν ολοκλθρωκεί ι
πραγματοποιθκεί μερικϊσ ςτο εξωτερικό. Από τθν άποψθ αυτι, οι ςυντονιςτζσ του E.C.T.S. ζχουν
ςθμαντικό ρόλο, γιατί κατά κφριο λόγο αςχολοφνται με τα ακαδθμαϊκά και διοικθτικά ηθτιματα
του E.C.T.S. Ψο πλιρεσ φάςμα των μακθμάτων των Ψμθμάτων που χρθςιμοποιοφν το E.C.T.S.
πρζπει κατ' αρχάσ να είναι διακζςιμο ςτουσ μετακινοφμενουσ φοιτθτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των μακθμάτων για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ τίτλου. Σι φοιτθτζσ πρζπει να ζχουν τθ
δυνατότθτα να παρακολουκοφν τουσ κανονικοφσ κφκλουσ μακθμάτων – και όχι μακιματα που
ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά γι' αυτοφσ –, ενϊ δεν πρζπει να εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ
τιρθςθσ των απαιτιςεων του Λδρφματοσ Υροοριςμοφ για τθ χοριγθςθ τίτλου ςπουδϊν. Οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ E.C.T.S. εξαςφαλίηουν ότι το πρόγραμμα ςυνεπάγεται ζνα λογικό φόρτο
εργαςίασ για τθν περίοδο ςπουδϊν ςτο εξωτερικό.
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Κατηγορίεσ μαθημάτων
Ψο πρόγραμμα διαρκρϊνεται ςε οκτϊ εξάμθνα με φόρτο εργαςίασ κάκε εξαμινου για τον
φοιτθτι 30 ECTS και ςυνολικό φόρτο για τθ λιψθ του πτυχίου 240 ECTS (8 x 30 = 240 ECTS). Ψα
μακιματα με βάςθ τθν υποχρεωτικότθτά τουσ ςυνίςτανται ςε Ωποχρεωτικά (Ω), Ξατ’ Επιλογιν
Ωποχρεωτικά (ΩΕ) και Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ). Χτο ςφνολο των μακθμάτων το υποχρεωτικό
πρόγραμμα ςπουδϊν για όλουσ τουσ φοιτθτζσ αντιςτοιχεί ςτο 80% του φόρτου εργαςίασ τουσ
και τα επιλζξιμα μακιματα ςτο 20% του ςυνολικοφ φόρτου εργαςίασ τουσ (βλ. Γράφθμα 1). Πε
άλλα λόγια, θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ προςωπικοφ προγράμματοσ για τον κάκε φοιτθτι
ςυνίςταται ςτο 20% του προγράμματοσ.

Επιλζξιμα Πακιματα
20%

Ωποχρεωτικά
Πακιματα &
Υρακτικι άςκθςθ
80%

Γράφθμα 1. Ψο ποςοςτό των Ωποχρεωτικϊν μακθμάτων του Υρογράμματοσ Χπουδϊν και των μακθμάτων
με δυνατότθτα επιλογισ από τον φοιτθτι

Ψα Υποχρεωτικά (Υ) μακιματα ςτο ςφνολο των οκτϊ εξαμινων ανζρχονται ςε 42 και
αντιςτοιχοφν ςε 192 ECTS και 80% του ςυνολικοφ φόρτου εργαςίασ των φοιτθτϊν. Χθμειϊνεται
ότι ςτα Ωποχρεωτικά μακιματα ςυμπεριλαμβάνονται και τα Ωποχρεωτικά μακιματα τθσ
Υρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν, θ οποία αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 17% του ςυνολικοφ φόρτου
εργαςίασ τουσ και του 21.25% των Ωποχρεωτικϊν μακθμάτων (βλ. Γράφθμα 2).
Ψα Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι ςυνολικά οκτϊ μακιματα και αντιςτοιχοφν ςτο 17.5%
του ςυνολικοφ φόρτου εργαςίασ των φοιτθτϊν (34 ECTS). Ζξι μακιματα (6 X 4 = 24 ECTS)
αφοροφν ςε δφο μακιματα από κάκε ομάδα επιςτθμϊν - τισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ (ΕΑ), τισ
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ (ΑΕ) και των Κετικϊν Επιςτθμϊν (ΚΕ) - ενϊ ςτα Ξατ’ Επιλογιν
Ωποχρεωτικά μακιματα ςυγκαταλζγονται και δφο μακιματα πρακτικισ άςκθςθσ (2 Χ 5 = 10
ECTS).
Ψα μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ) που μποροφν να επιλζξουν οι φοιτθτζσ είναι 6 (6 Χ 4=24
ECTS) και αντιςτοιχοφν ςτο 10% του ςυνολικοφ φόρτου εργαςίασ των φοιτθτϊν.
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Ξατ' Επιλογιν
Ωποχρεωτικά
Πακιματα
10%

Ελεφκερθσ
Επιλογισ
10%

Ωποχρεωτικά
Πακιματα
63%
Υρακτικι Άςκθςθ
17%

Γράφθμα 2. Ψο ποςοςτό (%) κάκε τφπου μακιματοσ ςτο ςφνολο των ςπουδϊν (240 ECTS).

Τποχρεωτικά μαθήματα (Y)
Πακιματα Κετικϊν
Επιςτθμϊν &
Διδακτικι τουσ
29%

Βαςικι
Υαιδαγωγικι
Ξατάρτιςθ
41%

Πακιματα
Ανκρωπιςτικϊν
Επιςτθμϊν &
Διδακτικι τουσ
30%

Γράφθμα 3. Ψο ποςοςτό (%) κάκε τφπου μακιματοσ ςτο ςφνολο των υποχρεωτικϊν μακθμάτων, εκτόσ τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ

Ωποχρεωτικά (Y) είναι τα μακιματα τα οποία υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν και ςτα οποία
υποχρεοφνται να εξεταςτοφν όλοι οι φοιτθτζσ του Ψμιματοσ. Χε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε ζνα
υποχρεωτικό μάκθμα, δεν υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςισ του από κάποιο άλλο. Χτόχοσ
των υποχρεωτικϊν μακθμάτων είναι να ειςαγάγουν το φοιτθτι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ Επιςτιμεσ
τθσ Αγωγισ και τθ μεκοδολογία τουσ και να παράςχουν κοινι βαςικι κατάρτιςθ ςε όλουσ τουσ
φοιτθτζσ του Ψμιματοσ. Ψο 40% περίπου των Yποχρεωτικϊν μακθμάτων αφορά ςτισ Eπιςτιμεσ
τθσ Aγωγισ και ςτθ Βαςικι Υαιδαγωγικι Ξατάρτιςθ (40.8% για το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ). Ψα
υπόλοιπα μακιματα επιμερίηονται ιςόποςα ςτισ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ και τθ Διδακτικι τουσ
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(30%, 30.6% κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ) και ςτισ Κετικζσ Επιςτιμεσ και τθ Διδακτικι τουσ
(30%, 28.6% κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ).
Θ διδαςκαλία των μακθμάτων αυτϊν γίνεται κυρίωσ με μορφι διαλζξεων. Σριςμζνα από αυτά,
όπωσ π.χ. θ Φυςικι, θ Φυςικι Αγωγι, θ Εικαςτικι και Ξαλλιτεχνικι Αγωγι, κακϊσ και θ
Διδακτικι τθσ Πουςικισ ςυνδυάηονται με αςκιςεισ (εργαςτθριακζσ, φροντιςτθριακζσ,
πρακτικζσ). Ψα περιςςότερα Ωποχρεωτικά μακιματα προςφζρονται - ςφμφωνα με το Υρόγραμμα
Χπουδϊν - κυρίωσ ςτα πρϊτα τζςςερα εξάμθνα· ο αρικμόσ τουσ ελαττϊνεται βακμιαία ςτα
επόμενα τζςςερα.
Ψα Ωποχρεωτικά μακιματα είναι κατά κφριο λόγο αυτοτελι και δεν προαπαιτοφν άλλα
μακιματα. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι Διδακτικζσ των μακθμάτων του δθμοτικοφ ςχολείου (Βϋ φάςθ
Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ), οι οποίεσ προαπαιτοφν τα αντίςτοιχα
Ωποχρεωτικά μακιματα τθσ κατθγορίασ των Ειδικϊν Επιςτθμϊν. Ψα μακιματα αυτά
προςφζρονται ςτα δφο πρϊτα ζτθ, επειδι οι Διδακτικζσ των μακθμάτων του δθμοτικοφ ςχολείου
αρχίηουν ςτο τζταρτο εξάμθνο.
Κατ’ Επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (YE)
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά (YE) είναι τα μακιματα που κατατάςςονται ςε τρεισ μεγάλεσ
κατθγορίεσ και προςφζρονται για να τα επιλζξει ο φοιτθτισ, με τθν υποχρζωςθ θ επιλογι του
αυτι να αντιςτοιχεί ςε δφο από τα μακιματα τθσ κάκε κατθγορίασ (ςφνολο: 6 μακιματα). Σι
κατθγορίεσ είναι οι εξισ: α) Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, β) Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ και θ Διδακτικι
τουσ και γ) Κετικζσ Επιςτιμεσ και θ Διδακτικι τουσ. Εφόςον επιλεγοφν από το φοιτθτι τα
ςυγκεκριμζνα μακιματα – με τον τρόπο που αναφζρεται παραπάνω – , κεωροφνται ςτο εξισ ωσ
Υποχρεωτικά και κανζνα δεν μπορεί να αντικαταςτακεί από άλλο Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό
μάκθμα. Εξαίρεςθ μπορεί να ιςχφςει εφόςον κάποιο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει πάψει πια να
προςφζρεται, οπότε κα πρζπει να αντικαταςτακεί από άλλο μάκθμα τθσ ίδιασ κατθγορίασ.
Ψα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά (ΩΕ) μακιματα αποβλζπουν ςτθν εμβάκυνςθ ςε επιμζρουσ
κζματα και προβλιματα τθσ επιςτιμθσ αναφοράσ τουσ και παράλλθλα ςτθ μφθςθ και εξοικείωςθ
του φοιτθτι με τθν ερευνθτικι διαδικαςία. Για το λόγο αυτό ζχουν κυρίωσ ςεμιναριακι ι
εργαςτθριακι μορφι. Χτα πλαίςια ενόσ τζτοιου μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναλαμβάνουν τθν
εκπόνθςθ γραπτϊν εργαςιϊν και ειςθγιςεων ι μικρζσ επιμζρουσ ζρευνεσ, ατομικζσ ι
ςυλλογικζσ, οι οποίεσ γίνονται είτε αυτοτελϊσ είτε ςτα πλαίςια των ερευνθτικϊν
δραςτθριοτιτων των διδαςκόντων. Ξάκε Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό μάκθμα μπορεί να επιλεγεί
από 30 φοιτθτζσ κατ’ ανϊτατο όριο˙ ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να αυξθκεί, εφόςον το μάκθμα
επιλεγεί ωσ μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ από φοιτθτζσ του Ψμιματοσ ι άλλων Ψμθμάτων ι
εφόςον τα προςφερόμενα μακιματα ςτθν κάκε κατθγορία δεν μποροφν να καλφψουν τον
απαιτοφμενο αρικμό κζςεων.
Χτα τρία πρϊτα εξάμθνα ςπουδϊν δε δίνεται θ δυνατότθτα για ςυμμετοχι ςε Ξατ’ Επιλογιν
Ωποχρεωτικά μακιματα, επειδι το πρόγραμμα αυτϊν των εξαμινων καλφπτεται ςε μεγάλθ
ζκταςθ από Ωποχρεωτικά Πακιματα. Θ δυνατότθτα αυτι δίνεται για πρϊτθ φορά ςτο 4 ο
εξάμθνο, ενϊ ςτα επόμενα εξάμθνα τα περικϊρια για ςυμμετοχι ςε Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά
μακιματα αυξάνονται βακμιαία. Εξάλλου αρκετά από τα μακιματα αυτά προαπαιτοφν τθν
επιτυχι εξζταςθ ςε αντίςτοιχα Ωποχρεωτικά μακιματα. Χε περίπτωςθ αποτυχίασ ςτισ εξετάςεισ
ενόσ Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικοφ μακιματοσ, ο φοιτθτισ που το είχε επιλζξει υποχρεοφται να το
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παρακολουκιςει ξανά ςε επόμενο εξάμθνο, εφόςον προςφζρεται. Πόνο ςτθν περίπτωςθ που
δεν προςφζρεται το μάκθμα αυτό, είναι δυνατό να αντικαταςτακεί από άλλο Ξατ’ Επιλογιν
Ωποχρεωτικό μάκθμα τθσ ίδιασ ομάδασ μακθμάτων.
Μαθήματα Ελεύθερησ Επιλογήσ (ΕΕ)
Ψο Υρόγραμμα Υροπτυχιακϊν Χπουδϊν προβλζπει δεκαοκτϊ πιςτωτικζσ μονάδεσ (6x3=18ΥΠ) ι
24 (6 χ 4 ECTS) για μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ. Σ φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να
ςυμπλθρϊςει το πρόγραμμά του με μακιματα τα οποία ανταποκρίνονται ςτα προςωπικά του
ενδιαφζροντα πζρα από τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από τισ δφο προθγοφμενεσ κατθγορίεσ
μακθμάτων (Ωποχρεωτικά και Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
μακθμάτων τθσ Βϋ φάςθσ και τθσ Διευρυμζνθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ). Ψα μακιματα αυτά μπορεί
να τα επιλζξει από τα προςφερόμενα μακιματα Επιλογισ του Ψμιματοσ τα οποία προςφζρονται
κατά το εαρινό εξάμθνο, ι από μακιματα άλλου Ψμιματοσ του Υανεπιςτθμίου ι ακόμθ και
άλλων ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ και του εξωτερικοφ. Ξακζνα από τα μακιματα αυτά δεν κα πρζπει ςε
καμία περίπτωςθ να ζχει φόρτο εργαςίασ μικρότερο από 4 μονάδεσ ECTS, προκειμζνου να
πιςτωκεί με 3 ΥΠ από το ςφνολο των 171 μονάδων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου.
Επιςθμαίνεται ότι ο φοιτθτισ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να καλφψει τισ δεκαοκτϊ πιςτωτικζσ
μονάδεσ με προαιρετικά μακιματα από άλλα Ψμιματα, αλλά ότι αυτι είναι μία επιπλζον
δυνατότθτα που του δίνεται, δεδομζνου ότι μπορεί να επιλζξει και μακιματα από τα Ξατ’
Επιλογιν Ωποχρεωτικά προςφερόμενα.
Ξάκε μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ μπορεί να επιλεγεί από 30 φοιτθτζσ κατ’ ανϊτατο όριο˙ ο
αρικμόσ αυτόσ μπορεί να αυξθκεί, εφόςον το μάκθμα επιλεγεί ωσ μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ
από φοιτθτζσ του Ψμιματοσ ι άλλων Ψμθμάτων ι εφόςον τα προςφερόμενα μακιματα ςτθν
κάκε κατθγορία δεν μποροφν να καλφψουν τον απαιτοφμενο αρικμό κζςεων.
Κζςθ μακιματοσ Ελεφκερθσ Επιλογισ επζχει και θ Υτυχιακι εργαςία θ οποία αντιςτοιχεί προσ
τρία μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ ι 12 ECTS.
Πτυχιακή εργαςία (Π.Ε.)
Σ φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εκπονιςει πτυχιακι εργαςία υπό τθν επίβλεψθ και
κακοδιγθςθ μελϊν του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ (μελϊν ΔΕΥ) του Ψμιματοσ. Ψο
κζμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ανακοινϊνεται κατά το 6ο ι ςτισ αρχζσ του 7ου εξαμινου και όχι
μετά τθν 30θ Νοζμβρθ από τον υπεφκυνο διδάςκοντα ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ, θ
οποία αποφαςίηει ςχετικά και ορίηει δεφτερο βακμολογθτι. Υτυχιακι εργαςία δεν μπορεί ςε
καμία περίπτωςθ να ανατεκεί πζρα από αυτά τα χρονικά όρια. Ξάκε διδάςκων δεν μπορεί να
αναλάβει περιςςότερεσ από δζκα πτυχιακζσ εργαςίεσ κατ’ ζτοσ.
Θ πτυχιακι εργαςία παραδίδεται δακτυλογραφθμζνθ ςε τρία αντίτυπα, ζνα από τα οποία
κατατίκεται ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Χχολισ μαηί με τθν ψθφιακι μορφι τθσ εργαςίασ ζωσ τθν 20θ
Μαΐου κάκε ζτουσ προκειμζνου να βακμολογθκεί κατά τθν εξεταςτικι του Λουνίου. Σε
περίπτωςθ παράδοςθσ μετά από αυτιν τθν θμερομθνία και μζχρι τθν 15θ Σεπτζμβρθ θ
βακμολογία τθσ κα ανακοινϊνεται με τθν εξεταςτικι του Σεπτζμβρθ. Θ πτυχιακι εργαςία
βακμολογείται από τον επόπτθ και τον δεφτερο βακμολογθτι και ςτθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο
μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ, ο οποίοσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν πλθςιζςτερθ ακζραιθ μονάδα.
Χχετικά με τθ δομι και τισ απαιτιςεισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ο φοιτθτισ κα πρζπει να
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ςυμβουλεφεται
λεπτομζρειεσ.
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Χφντομο

Σδθγό

Επιςτθμονικισ

Ψεχνογραφίασ

για

περιςςότερεσ

Θ πτυχιακι εργαςία πιςτϊνεται με εννζα πιςτωτικζσ μονάδεσ (9 ΥΠ) ι δϊδεκα (12) μονάδεσ
ECTS, οι οποίεσ ςυνυπολογίηονται ςτα μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ. Ψα μακιματα Ελεφκερθσ
Επιλογισ και θ Υτυχιακι εργαςία δεν μποροφν να ξεπερνοφν ςυνολικά τισ δεκαοχτϊ πιςτωτικζσ
μονάδεσ (18 ΥΠ) ι τισ είκοςι τζςςερισ μονάδεσ ECTS (24 ECTS).
Πρακτική άςκηςη
Θ πρακτικι άςκθςθ του φοιτθτι ςτο δθμοτικό ςχολείο είναι πάντα ςυνδυαςμζνθ με Διδακτικι
Πεκοδολογία. Ψο πρόγραμμα τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ (ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.)
αποςκοπεί κυρίωσ ςτθ βαςικι διδακτικι κατάρτιςθ (κεωρθτικι και πρακτικι) του φοιτθτι.
Αποτελείται από τρεισ ξεχωριςτζσ φάςεισ με ςυναφείσ ςτόχουσ, περιεχόμενα και τρόπο
οργάνωςθσ. εκινά ςτο τρίτο εξάμθνο και ολοκλθρϊνεται ςτο όγδοο εξάμθνο.
Θ πρϊτθ φάςθ (Αϋ φάςθ) αποβλζπει ςτθν ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθ κεωρία και πράξθ του
ςχολείου και τθσ διδαςκαλίασ, με ςχετικά κεωρθτικά μακιματα ςτθ Χχολι και ςυςτθματικι
παρατιρθςθ ςτο ςχολείο.
Θ δεφτερθ φάςθ (Βϋ φάςθ) αποβλζπει ςτθ κεωρθτικι κατάρτιςθ του φοιτθτι ςτθ διδακτικι των
μακθμάτων του δθμοτικοφ ςχολείου και ςτθν ανάπτυξθ εκ μζρουσ του φοιτθτι ικανοτιτων
ςχεδιαςμοφ, διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων αυτϊν.
Θ τρίτθ φάςθ (Γϋ φάςθ) αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι του φοιτθτι ςτον κανονικό, κακθμερινό
ρυκμό εργαςίασ και ηωισ ςτο ςχολείο. Σ φοιτθτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ του παιδαγωγικοφ
και διδακτικοφ ζργου επί μία εβδομάδα ςε μια τάξθ πολυκζςιου ςχολείου και άλλθ μία
εβδομάδα ςε ολιγοκζςιο ςχολείο.
Ψα επιμζρουσ μακιματα τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ για τα μακιματα
τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, των Πακθματικϊν, τθσ Φυςικισ και τθσ Λςτορίασ ςυγκαταλζγονται ςτθν
κατθγορία των Ωποχρεωτικϊν μακθμάτων, ενϊ από τα πζντε μακιματα τθσ Πελζτθσ
Υεριβάλλοντοσ, των Κρθςκευτικϊν, των Εικαςτικϊν, τθσ Πουςικισ και τθσ Φυςικισ Αγωγισ ο
φοιτθτισ κα πρζπει να επιλζξει υποχρεωτικά τα δφο. Ψα υπόλοιπα τρία είναι δυνατό να
επιλεγοφν ωσ μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ.
Τλεσ οι φάςεισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ επζχουν κζςθ εργαςτθρίου. Πε τθν ζννοια αυτι: α). Δεν
επιτρζπεται ςε φοιτθτζσ να ςυμμετζχουν ςε επόμενθ φάςθ, χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν
προθγοφμενθ. β) Δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςτθ Βϋ ι Γϋ Φάςθ (οφτε και να επιλζγουν
μακιματα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά) χωρίσ να ζχουν ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςτα
προαπαιτοφμενα μακιματα που αντιςτοιχοφν ς’ αυτιν (βλ. παρακάτω τα περιεχόμενα των
μακθμάτων). γ). Δεν προβλζπεται επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδοσ Χεπτεμβρίου. δ) Φοιτθτζσ
οι οποίοι δεν εκπλθρϊνουν τισ προβλεπόμενεσ υποχρεϊςεισ τουσ είναι υποχρεωμζνοι να
επαναλάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κατά το εξάμθνο ςτο οποίο
προςφζρεται. Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Υρακτικι Άςκθςθ και τον τρόπο διεξαγωγισ
τθσ υπάρχουν ςτθν αναλυτικι παρουςίαςι τθσ ςτισ παρακάτω ςελίδεσ.
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Διευρυμένη Πρακτική άςκηςη

Από τον Σκτϊβριο του 2010 βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ υλοποίθςθ τθσ Διευρυμζνθσ Υρακτικισ
Άςκθςθσ του Ψμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΨΔΕ, http://www.eled.uowm.gr/) τθσ
Υαιδαγωγικισ Χχολισ Φλϊρινασ του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ (ΥΔΠ), θ οποία είναι
ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ
που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και από Εκνικοφσ Υόρουσ (Άξονασ
προτεραιότθτασ 2 «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ»). Θ Υράξθ
υπαγορεφτθκε από τθν αναγκαιότθτα να εφοδιαςτοφν οι μελλοντικοί δάςκαλοι με προςόντα και
δεξιότθτεσ που κα τουσ επιτρζψουν να αντιμετωπίςουν μια πολφπλοκθ και ςυνεχϊσ
μεταβαλλόμενθ πραγματικότθτα, κάτι που αναμζνεται να προκφψει από τθ ςυνεργαςία τουσ με
επιςτιμονεσ, επαγγζλματα και εργαλεία άλλων ειδικοτιτων.
Πε γενικότερο ςκοπό τθ διεφρυνςθ, αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ Υρακτικισ
Άςκθςθσ του Ψμιματοσ, θ οποία παραμζνει ωσ ζχει, και με δεδομζνθ τθν ανάγκθ για ανεφρεςθ
ευκαιριϊν διεφρυνςθσ των επιςτθμονικϊν ενδιαφερόντων και δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ του
αυριανοφ εκπαιδευτικοφ, οι επιμζρουσ ςτόχοι που επιδιϊκονται μζςα από τθ Διευρυμζνθ
Υρακτικι Άςκθςθ είναι οι εξισ:
α) θ διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ των μελλοντικϊν
δαςκάλων ςε νζεσ επαγγελματικζσ και επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ˙
β) θ ενίςχυςθ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν μζςα από τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των
φοιτθτϊν/τριϊν ςε νζα αντικείμενα και νζουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ˙
γ) θ ςφνδεςθ του ΥΨΔΕ με εξωςχολικοφσ φορείσ υποδοχισ και κατ’ επζκταςθ θ ενδυνάμωςθ
του ρόλου του ςε επίπεδο επιςτθμονικό, κοινωνικό και επιχειρθματικό˙
δ) θ διαςφνδεςθ του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ με πιςτοποιθμζνουσ φορείσ
προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων των ςφγχρονων
τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ.
Πε βάςθ τθν ταξινόμθςθ των φορζων υποδοχισ των φοιτθτϊν/τριϊν ςε δφο μεγάλεσ
κατθγορίεσ, ο ςχεδιαςμόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ Διευρυμζνθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ακολουκεί δφο
κατευκυντιριουσ άξονεσ, πάνω ςτουσ οποίουσ κινοφνται οι επιμζρουσ δράςεισ υλοποίθςισ τθσ.
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Πε τον τρόπο αυτό, θ διεφρυνςθ τθσ υπάρχουςασ Υρακτικισ Άςκθςθσ Ψου Ψμιματοσ
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:




Σριηόντια διεφρυνςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςε φορείσ υποδοχισ που δεν υπάγονται ςτο
δθμόςιο ςχολείο: Πουςεία, Βιβλιοκικεσ, Ερευνθτικά Ξζντρα, Υεριβαλλοντικζσ
Σργανϊςεισ, Εταιρείεσ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, Ξζντρα Δθμιουργικισ
Απαςχόλθςθσ Υαιδιϊν, Ξαταςκθνϊςεισ, Εφθμερίδεσ με παιδικά ζνκετα, Υαιδικά κζατρα
κ.ά.
Ξάκετθ διεφρυνςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ μζςα από τθν επζκταςι τθσ είτε ςε
καινοτόμουσ κεςμοφσ και δράςεισ του δθμόςιου ςχολείου (Ειδικά ςχολεία, Σλοιμερα
Χχολεία, Χχολεία με Υρογράμματα Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, Ψμιματα Ψςιγγανοπαίδων, Ψάξεισ
Ωποδοχισ κ.λπ) είτε ςε ιδρφματα τα οποία λειτουργοφν ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ
κεςμοκετθμζνθσ ι άτυπθσ εκπαίδευςθσ (Εργαςτιρια Υανεπιςτθμιακϊν Ψμθμάτων,
«Φροντιςτιρια» Υολιτιςτικϊν Χυλλόγων για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα κ.λπ.).

Σι φορείσ υποδοχισ των φοιτθτϊν/τριϊν εντάςςονται ςε ςυγκεκριμζνα κεματικά πεδία:
Αρχειακι ζρευνα, Λςτορία και Ψοπικι Λςτορία, Πουςειακι Εκπαίδευςθ - Διαχείριςθ Υολιτιςμικισ
Ξλθρονομιάσ – Αιςκθτικι Αγωγι, Βιβλίο, Οογοτεχνία και Γλϊςςα, Χυμβουλευτικι ςτθν παιδικι
θλικία – Ειδικι Αγωγι – Αγωγι Ωγείασ, Εκπαιδευτικι Ψεχνολογία και Χυνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ,
Εφαρμογζσ των Πακθματικϊν ςτθν Ξοινωνία και το Υεριβάλλον, Εφαρμογζσ τθσ Χτατιςτικισ
ςτθν Εκπαίδευςθ, Εφαρμογζσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ διαχείριςθ του φυςικοφ και
δομθμζνου περιβάλλοντοσ, Εξωςχολικι μάκθςθ και ψυχαγωγία: άτυπεσ και μθ τυπικζσ μορφζσ,
Διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ ςε Χφγχρονα Υεριβάλλοντα Πάκθςθσ. Ψα πεδία αυτά
διαμορφϊνονται ςε ςχζςθ με τισ ειδικότθτεσ των μελϊν ΔΕΥ του Ψμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ του ΥΔΠ. Είκοςι μζλθ ΔΕΥ ςυντονίηουν τθ ςυνεργαςία των φορζων υποδοχισ με το
Υανεπιςτιμιο και εποπτεφουν για τθν τιρθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθν εφαρμογι αξιολογικϊν
διαδικαςιϊν ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα του Υρογράμματοσ.
Χυνολικά 106 φορείσ (υπθρεςίεσ, εταιρείεσ, οργανϊςεισ, ςφλλογοι, όμιλοι, βιβλιοκικεσ,
ιδρφματα, οργανιςμοί, επιχειριςεισ, μουςεία, λζςχεσ κ.ά.) του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ
τομζα, κατάλλθλοι για τθν κατάρτιςθ των φοιτθτϊν ςε νζα αντικείμενα και εργαςιακοφσ
χϊρουσ, αποδεχόμενοι τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από μζρουσ του Ψμιματοσ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ςυνεργάηονται ςτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτοφμενθσ Διευρυμζνθσ
Υρακτικισ Άςκθςθσ 197 φοιτθτϊν/τριϊν του και δζχονται τουσ φοιτθτζσ ιδθ από τθν
01/10/2010 μζχρι και τθν 31/3/2013 προκειμζνου να προςφζρουν ζργο, το οποίο ορίηουν κάκε
φορά οι ίδιοι οι φορείσ ςφμφωνα με τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ τουσ. Σι απαςχολοφμενοι
φοιτθτζσ είναι αςφαλιςμζνοι ςτο ΛΞΑ και αμείβονται για τθν εργαςία τουσ από το εν λόγω
Υρόγραμμα, χωρίσ οι φορείσ να ζχουν καμία απολφτωσ οικονομικι υποχρζωςθ απζναντί τουσ.
Χτο πλαίςιο ςχεδιαςμοφ τθσ Διευρυμζνθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ επιδιϊκεται ςε ςυνεργαςία με τθ
Δομι Απαςχόλθςθσ και Χταδιοδρομίασ (ΔΑΧΨΑ, http://dasta.uowm.gr/ του Υανεπιςτθμίου
Δυτικισ Πακεδονίασ (ΥΔΠ) θ εφρεςθ κατάλλθλων κζςεων Υρακτικισ Άςκθςθσ για τισ ομάδεσ
φοιτθτϊν ΑμεΑ, κακϊσ και για φοιτθτζσ προερχόμενουσ από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.
Επίςθσ, δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάλθψθ ειδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν κατάλλθλθ
πλθροφόρθςθ, προετοιμαςία, υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των ςυγκεκριμζνων ομάδων ατόμων.
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Θ αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ του τρόπου υλοποίθςθσ και των αποτελεςμάτων των δράςεων του
Ψμιματοσ πραγματοποιείται μζςα από τθν εγκακίδρυςθ ενόσ ςυςτιματοσ ανατροφοδότθςθσ και
αξιολόγθςθσ των δράςεων από πλευράσ των ωφελουμζνων, των φορζων υποδοχισ και των
εποπτϊν των κεματικϊν πεδίων τθσ ΔΥΑ. Εργαλεία αξιολόγθςθσ αποτελοφν αντίςτοιχα
ερωτθματολόγια, θμερολόγια των ωφελουμζνων, εκκζςεισ των ςυντονιςτϊν των κεματικϊν
πεδίων, κακϊσ και τελικζσ εκκζςεισ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων.
Ψο ακαδθμαϊκό επίπεδο των μελϊν ΔΕΥ, το επίπεδο επίδοςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν, θ
υλικοτεχνικι υποδομι του Ψμιματοσ, κακϊσ και οι μθχανιςμοί που ελζγχουν και αξιολογοφν ςε
μόνιμθ βάςθ τισ δράςεισ που αναπτφςςονται αποτελοφν εγγυιςεισ για τθν ποιότθτα των
υλοποιοφμενων δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ Διευρυμζνθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ.
Θ ανάπτυξθ τθσ Διευρυμζνθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςτο Ψμιμα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςυνεργαςία
εργαςιακϊν φορζων με το Υανεπιςτιμιο, τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ μζςω εναλλακτικϊν μορφϊν
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και τθ διάχυςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων. Πε τον
τρόπο αυτόν ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικοοικονομικϊν προβλθμάτων και ςτθν
ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ, που είναι μία από τισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ, και μάλιςτα με ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ.
Από το 2013 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ για τθ Διευρυμζνθ Υρακτικι Άςκθςθ του
Υανεπιςτθμίου Δυτικισ Πακεδονίασ το Υαιδαγωγικό Ψμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, όπωσ και
όλα τα τμιματα του Λδρφματοσ, είναι εγγεγραμμζνο ςτο Χφςτθμα Ξεντρικισ Ωποςτιριξθσ τθσ
Υρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν ΑΕΛ "Άτλασ"(http://atlas.grnet.gr/). Ψο Άτλασ είναι μία κεντρικι
διαδικτυακι υπθρεςία, θ οποία διαςυνδζει τουσ φορείσ που παρζχουν κζςεισ πρακτικισ
άςκθςθσ με όλα τα Ακαδθμαϊκά Λδρφματα τθσ επικράτειασ, δθμιουργϊντασ μία ενιαία βάςθ
κζςεων πρακτικισ άςκθςθσ οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ προσ επιλογι ςτα Λδρφματα. Υαράλλθλα
προςφζρει ςφαιρικι ενθμζρωςθ ςε κζματα που άπτονται τθσ αγοράσ εργαςίασ και των πρϊτων
βθμάτων των φοιτθτϊν ςε αυτι.
Αξιολόγηςη του Προγράμματοσ πουδών
Ψο Χεπτζμβριο του 2007 ςυγκροτικθκε με απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ του Ψμιματοσ θ
Σμάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΣΠ.Ε.Α.) αποτελοφμενθ από τον κ. Ανδρζου (πρόεδρο), τθν κ.
Θλιάδου-Ψάχου, τον κ. Υνευματικό, τθν κ. Χπφρτου και τον κ. Λορδανίδθ και ξεκίνθςε θ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ του Ψμιματοσ. Χτο πλαίςιο αυτό ςυντάχκθκαν τζςςερισ Ετιςιεσ
Εκκζςεισ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011), μία Ζκκεςθ
Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (2007-2011) και μία Διετισ Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (20112013). Θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε μετά τθν επιτόπια επίςκεψθ κλιμακίου εξωτερικϊν
αξιολογθτϊν αποτελοφμενο από τον κ. Ευκυμιάδθ (πρόεδρο), τον κ. Γουγουλάκθ, τθν κ.
Υαπαδοφλθ-Ros, τθν κ. Βαρνάβα-Παροφχου και τον κ. Ξουτοφηθ το Φεβρουάριο του 2014. Θ
Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ του Ψμιματοσ ςυντάχκθκε και οριςτικοποιικθκε το Πάρτιο του
2014, οπότε και αναρτικθκε ςτον ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΥ. Χε αυτιν περιλαμβάνονται ιδιαίτερα
κετικζσ αξιολογικζσ κρίςεισ για το Υρόγραμμα Χπουδϊν του Ψμιματοσ. Ψον Απρίλιο του 2014 με
απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ του Ψμιματοσ θ Σμάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ
αναςυγκροτικθκε και αποτελείται από τον κ. Φωτιάδθ (πρόεδρο), τθν κ. Δθμθτριάδου, τθν κ.
Γρίβα, τον κ. Παλανδράκθ και τον κ. Υαλαιγεωργίου.
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Κατηγορίεσ μαθημάτων και η αντιςτοιχία τουσ ςε ECTS και πιςτωτικέσ
μονάδεσ
ECTS

Κατθγορία μακθμάτων
Υποχρεωτικά μακιματα (42)

ΡΜ

Σφνολο 182

Μακιματα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ (16)
Μακιματα Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και τθσ
Διδακτικισ τουσ (11)
Μακιματα Θετικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Διδακτικισ
τουσ (9)
Διδακτικι Μεκοδολογία και Ρρακτικι Άςκθςθ (6)
Κατϋ Επιλογιν Υποχρεωτικά μακιματα (8)

65

48

45

33

41

27

31

21

Σφνολο 34

Μακιματα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ (2)
Μακιματα Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και τθσ
Διδακτικισ τουσ (2)
Μακιματα Θετικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Διδακτικισ
τουσ (2)
Διδακτικι Μεκοδολογία και Ρρακτικι Άςκθςθ (2)

Σφνολο 24

8

6

8

6

8

6

10

6

Μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ (6)
ι
Σφνολο 24
Μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ (3) + πτυχιακι
εργαςία
Σφνολο μονάδων

Σφνολο 129

Σφνολο 18

240

171

Τλα τα 56 μακιματα που ανικουν ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια
ονομαςτικά και ταξινομοφνται ςε αναλυτικοφσ πίνακεσ, οι οποίοι ζχουν διαμορφωκεί με βάςθ
ςυγκεκριμζνα κάκε φορά κριτιρια: το είδοσ των μακθμάτων, το εξάμθνο ςτο οποίο διδάςκονται
ι προςφζρονται προσ επιλογι, το ακαδθμαϊκό ζτοσ για το οποίο ιςχφουν (με τισ αλλαγζσ και
μεταβατικζσ διατάξεισ) κ.λπ.
H ταξινόμθςθ των μακθμάτων και θ κωδικοποίθςι τουσ με τα χαρακτθριςτικά προκζματα και
τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ αρικμοφσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΕΑ

ΑΕ

ΚΕ

ΥΑ

Ω

ΩΕ/ΕΕ

Ω

ΩΕ/ΕΕ

Ω

ΩΕ/ΕΕ

Ω

ΩΕ/ΕΕ

ΕΕ

101
ζωσ
130

131
ζωσ
199

201
ζωσ
230

231
ζωσ
299

301
ζωσ
330

331
ζωσ
399

401
ζωσ
430

431
ζωσ
499

501
ζωσ
599

Ωπόμνθμα για τισ ςθμαςίεσ των προκεμάτων:
ΕΑ: Πάκθμα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ (Βαςικισ Υαιδαγωγικισ Ξατάρτιςθσ)
ΑΕ: Πάκθμα Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Διδακτικισ του
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ΚΕ: Πάκθμα Κετικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Διδακτικισ του
ΥΑ: Υρακτικζσ Αςκιςεισ
Ω: Πάκθμα Ωποχρεωτικό
ΩΕ: Πάκθμα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό
ΕΕ: Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ (Ψα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά Πακιματα όταν επιλζγονται
από τον φοιτθτι ωσ μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ) λαμβάνει κωδικό ΕΕ ακολουκοφμενο από τθν
αρίκμθςθ που αντιςτοιχεί ςτο μάκθμα ωσ Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό - ΩΕ)
ΥΕ: Υτυχιακι Εργαςία
Υζραν των παραπάνω μακθμάτων, το Υαιδαγωγικό Ψμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ προςφζρει
ςτουσ φοιτθτζσ και μία ςειρά ειςαγωγικϊν φροντιςτθριακϊν μακθμάτων τα οποία δεν
πιςτϊνονται με Υιςτωτικζσ Πονάδεσ (Υ.Π.) και ECTS και ςτοχεφουν ςτθν εξοικείωςθ με τθν
ξενόγλωςςθ ορολογία (Αγγλικι, Γαλλικι ι Γερμανικι) τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ, ι με τθ
χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ψα μακιματα αυτά προςφζρονται εφόςον το ΥΨΔΕ
απαςχολεί αποςπαςμζνουσ κακθγθτζσ από τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχουν κωδικοφσ:
ΑΓ: Αγγλικι γλϊςςα - ΓΓ: Γαλλικι γλϊςςα - ΦΓ: Γερμανικι γλϊςςα
ΦΥ: Ειςαγωγικό Φροντιςτθριακό μάκθμα ςτθν Υλθροφορικι
ΧΥΒ: Χεμινάρια Υρϊτων Βοθκειϊν (Εφόςον είναι εφικτό)
Ψζλοσ, κατά τουσ μινεσ Σκτϊβριο και Ροζμβριο (για τουσ εγγραφζντεσ τον Χεπτζμβρθ) και
Φεβρουάριο (για τουσ εγγραφζντεσ με κατατακτιριεσ, ειδικζσ κατθγορίεσ, κλπ) κάκε ζτουσ
προςφζρεται «Χεμινάριο Αναηιτθςθσ Βιβλιογραφίασ» το οποίο οργανϊνεται από το προςωπικό
τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Υαιδαγωγικισ Χχολισ και αφοροφν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν
αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ ςτισ θλεκτρονικζσ πθγζσ και τον τρόπο παράκεςθσ των
βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςτισ εργαςίεσ τουσ. Σι φοιτθτζσ που εγγράφονται ςτο τμιμα μετά
τον Χεπτζμβριο του 2014 κα πρζπει υποχρεωτικά να παρακολουκιςουν και να αξιολογθκοφν
επιτυχϊσ ςε αυτό το ςεμινάριο προκειμζνου να λάβουν το πτυχίο τουσ. Ψο ςεμινάριο αυτό δεν
πιςτϊνεται ςτον ςυνολικό φόρτο εργαςίασ των φοιτθτϊν.
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Τποχρεωτικά μαθήματα
Κατάλογοσ υποχρεωτικών μαθημάτων
Ι. Μακιματα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ
Βαςικι Ραιδαγωγικι κατάρτιςθ

ECTS

ΡΜ

Ω 101 Διδακτικι Πεκοδολογία

4

3

Ω 102 Ειδικι Αγωγι

4

3

Ω 103 Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ

4

3

Ω 104 Εκπαιδευτικι Υολιτικι

4

3

Ω 105 Εξελικτικι Ψυχολογία

4

3

Ω 106 Κεωρίεσ μάκθςθσ – Πακθςιακζσ δυςκολίεσ

4

3

Ω 107 Λςτορία τθσ Ρεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ

4

3

Ω 108 Υαιδαγωγικά Ωλικά και Πζςα

4

3

Ω 110 Ξοινωνικοπαιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ςτο Δθμοτικό Χχολείο

5

3

Ω 111 Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ

4

3

Ω 112 Σργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ

4

3

Ω 113 Υαιδαγωγικι

4

3

Ω 114 Υαιδαγωγικι αλλθλεπίδραςθ και κοινωνικζσ ςχζςεισ ςτθ ςχολικι τάξθ

4

3

Ω 115 Υαιδαγωγικι Ψυχολογία

4

3

Ω 116 Χυγκριτικι Υαιδαγωγικι

4

3

Ω 117 Χχολικι Ψυχολογία & Χυμβουλευτικι

4

3

65

48

ECTS

ΡΜ

45

33

Ω 201 Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ

4

3

Ω 202 Διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ

4

3

Ω 203 Ελλθνικι Γλϊςςα και θ Γραμματικι τθσ

4

3

Ω 204 Ρζα Ελλθνικι Λςτορία

4

3

Ω 205 Χφγχρονθ Ελλθνικι Λςτορία

5

3

Ω 206 Ελλθνικι Οαογραφία

4

3

Ω 207 Ελλθνικι Υαιδικι & Ρεανικι Οογοτεχνία

4

3

Ω 208 Λςτορία: Αρχαιότθτα και Βυηάντιο

4

3

Ω 209 Σρκοδοξία και Υολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ

4

3

Ω 211 Λςτορία και Υολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ

4

Ω 210 Εικαςτικά Εργαςτιρια

4

Σφνολο

ΙΙ. Μακιματα Ειδικϊν Επιςτθμϊν (Ανκρωπιςτικϊν & Θετικϊν Επιςτθμϊν)
Κατάρτιςθ ςε γνωςτικά αντικείμενα τα οποία ςχετίηονται με το
περιεχόμενα των μακθμάτων που διδάςκονται ςτο Δθμοτικό Σχολείο
Μακιματα Ανκρωπιςτικών Επιςτθμών και θ Διδακτικι τουσ

3
3
41

Μακιματα Θετικών Επιςτθμών και θ Διδακτικι τουσ

41

27

Ω 301 Διδακτικι των Πακθματικϊν
Ω 302 Εκπαιδευτικό Οογιςμικό
Ω 303 Σι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ και οι Αναπαραςτάςεισ τουσ

4
4
5

3
3
3

Ω 304 Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ
Ω 305 Υλθροφορικι και Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ω 306 Πεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ

4
5
5

3
3
3

Ω 307 Χτατιςτικι

5

3

Ω 308 Χτοιχεία Αρικμθτικισ και Κεωρίασ Αρικμϊν για τουσ
εκπαιδευτικοφσ

4

3

Ω 309 Χτοιχεία Γεωμετρίασ και Επίλυςθ Υροβλθμάτων

5

3

82

57

Σφνολο

42

ΙΙΙ. Διδακτικι Μεκοδολογία και Ρρακτικι Άςκθςθ
Θεωρθτικι και πρακτικι διδακτικι κατάρτιςθ
Α' φάςθ: Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και πράξθ του ςχολείου και τθσ
Ω 401 διδαςκαλίασ

ECTS

ΡΜ

5

3

Β' φάςθ Διδακτικι επιμζρουσ μακθμάτων του Δθμοτικοφ Χχολείου
Ω 402

Διδακτικι τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ

5

3

Ω 403

Διδακτικι τθσ Λςτορίασ

5

3

Ω 404

Διδακτικι των Πακθματικϊν

5

3

Ω 405

Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν

5

3

6

6

31

21

Γ' φάςθ Ανάλθψθ παιδαγωγικοφ - διδακτικοφ ζργου επί δφο εβδομάδεσ
Ω 407 με κεωρθτικι προετοιμαςία και ανατροφοδότθςθ
Σφνολο

43

Κατ’ Επιλογήν Τποχρεωτικά Μαθήματα Φειμερινού Εξαμήνου
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ (ΕΑ)
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΩΕ 131 Αναλυτικά Υρογράμματα
Διδακτικι τθσ Υρϊτθσ Ανάγνωςθσ και
ΩΕ 132
Γραφισ
ΩΕ 133 Υαιδαγωγικι του ελεφκερου χρόνου
ΩΕ 135 Λςτορία τθσ Αγωγισ
ΩΕ 136 Εννοιολογικι ανάπτυξθ
Σργάνωςθ και Οειτουργία ςχολικισ
ΩΕ 134
μονάδασ
Αξιολόγθςθ και Αντιμετϊπιςθ
ΩΕ 137 Πακθςιακϊν Δυςκολιϊν και
Υροβλθμάτων Χυμπεριφοράσ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ECTS

ΡΜ

Β. Υαπαδοποφλου

4

3

Ξ. Δθμθτριάδου

4

3

Λ. Κωίδθσ
Χ. Θλιάδου - Ψάχου
Δ. Υνευματικόσ

4
4
4

3
3
3

Γ. Λορδανίδθσ

4

3

Δ. Αναςταςίου

4

3

Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν (ΑΕ)
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΩΕ 231 Σ Ελλθνιςμόσ τθσ Φωςίασ και τθσ πρϊθν
Χοβιετικισ Ζνωςθσ
ΩΕ 232 Ρεοελλθνικι Υοίθςθ – Υαιδικι Υοίθςθ
ΩΕ 267 Πουςειακι Εκπαίδευςθ (ΩΕ234)
ΩΕ 239 Υαραδοςιακοί χοροί
Πζτρθςθ και Αξιολόγθςθ αντιλθπτικοΩΕ 240
κινθτικϊν Λκανοτιτων και Δεξιοτιτων
ΩΕ 249 Πουςικι Κεωρία και Υράξθ
ΩΕ 265 Ψο λεξιλόγιο: περιγραφι και διδαςκαλία
του
Χτρατθγικζσ γλωςςικισ εκμάκθςθσ και
ΩΕ 256
επικοινωνίασ
Εναλλακτικζσ μορφζσ Αξιολόγθςθσ των
ΩΕ 258
Γλωςςικϊν Δεξιοτιτων
ΩΕ 261 Ειδικά κζματα Διδακτικισ τθσ Λςτορίασ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ECTS

ΡΜ

Ξ. Φωτιάδθσ

4

3

Α. Ακριτόπουλοσ
Α. Ανδρζου
Ξ. Χζμογλου

4
4
4

3
3
3

Ξ. Χζμογλου

4

3

Ζκτακτο Διδακτικό
Υροςωπικό

4

3

Α. Χακελλαρίου

4

3

Ε. Γρίβα

4

3

Ε. Γρίβα

4

3

Ξ. Ξαςβίκθσ

4

3
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Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Θετικϊν Επιςτθμϊν (ΘΕ)
ΚΩΔ
ΩΕ 331
ΩΕ 332
ΩΕ 333
ΩΕ 335
ΩΕ 345
ΩΕ 349
ΩΕ 431

ΤΙΤΛΟΣ
Ξαταςκευι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τα
Πακθματικά με χριςθ Υλθροφορικισ
Ψεχνολογίασ
Επιςτθμολογία
Εφαρμοςμζνθ Χτατιςτικι
Χχεδίαςθ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ
Διαχείριςθ Επιχειρθματικότθτασ &
Ξαινοτομίασ Λ
Εφαρμογζσ προγραμμάτων για τθν
αειφορία ςτο δθμοτικό ςχολείο
Β' Φάςθ:Διδακτικι τθσ Πελζτθσ
Υεριβάλλοντοσ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ECTS

ΡΜ

Χ. Οεμονίδθσ

4

3

Ξ. Ρικολαντωνάκθσ
Ε. Ψςακιρίδου

4
4

3
3

Γ. Υαλαιγεωργίου

4

3

Ε. Ψςακιρίδου

4

3

Γ. Παλανδράκθσ

4

3

Γ. Παλανδράκθσ

4

3

Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Διδακτικισ Μεκοδολογίασ και Ρρακτικισ Άςκθςθσ
Θεωρθτικι και πρακτικι διδακτικι κατάρτιςθ
Β' φάςθ
ΩΕ 431
ΩΕ 432
ΩΕ 433
ΩΕ 434
ΩΕ 435

ECTS

ΡΜ

Διδακτικι τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ

5

3

Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν

5

3

Διδακτικι των Εικαςτικϊν

5

3

Διδακτικι τθσ Μουςικισ

5

3

Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ

5

3

Διδακτικι επιμζρουσ μακθμάτων του Δθμοτικοφ Χχολείου
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Κατ’ Επιλογήν Τποχρεωτικά Μαθήματα (ΤΕ) & Μαθήματα Ελεύθερησ Επιλογήσ (ΕΕ)
Εαρινού Εξαμήνου
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ (ΕΑ)
ΞΩΔ
ΩΕ/ΕΕ
140
ΩΕ/ΕΕ
142
ΩΕ/ΕΕ
145
ΩΕ/ΕΕ
144

ΨΛΨΟΣΧ

ΔΛΔΑΧΞΣΡΨΕΧ

ECTS

ΡΜ

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ

Β. Υαπαδοποφλου

4

3

Σλοιμερο ςχολείο. Κεωρία και πράξθ

Λ. Κωίδθσ

4

3

Θκικι και Χυναιςκθματικι ανάπτυξθ

Δ. Υνευματικόσ

4

3

4

3

Δ. Αναςταςίου

4

3

Ζκτακτο Διδακτικό
Υροςωπικό

4

3

Γ. Λορδανίδθσ

4

3

Ξ.Δθμθτριάδου

4

3

Iςτορία τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ
Πακεδονία
Ροθτικι Ξακυςτζρθςθ και
ΩΕ/146
αναπτυξιακζσ αναπθρίεσ
ΩΕ/ΕΕ
Χυμβουλευτικι μακθτϊν - γονζων
151
ΩΕ/ΕΕ
Σργανωςιακι Χυμπεριφορά
154
ΩΕ/ΕΕ Διαφοροποίθςθ τθσ Διδαςκαλίασ ςε
155
μικτζσ τάξεισ

Χ. Θλιάδου - Ψάχου
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Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν (ΑΕ)
ΞΩΔ
ΩΕ/ΕΕ
242
ΩΕ/ΕΕ
243
ΩΕ/ΕΕ
244
ΩΕ/ΕΕ
245
ΩΕ/ΕΕ
248
ΩΕ/ΕΕ
254
ΩΕ 255
ΩΕ/ΕΕ
257
ΩΕ/ΕΕ
262
ΩΕ/ΕΕ
263
ΩΕ/ΕΕ
264
ΩΕ/ΕΕ
266

ΨΛΨΟΣΧ
Πικραςιατικόσ Ελλθνιςμόσ

ΔΛΔΑΧΞΣΡΨΕΧ
Ξ. Φωτιάδθσ

ECTS

ΡΜ

4

3

Διδακτικι τθσ Οογοτεχνίασ

Α. Ακριτόπουλοσ

4

3

Υεηογραφικι Οογοτεχνία για Υαιδιά &
Εφιβουσ

Α. Ακριτόπουλοσ

4

3

Γλωςςοπαιδαγωγικά κζματα

Χ. Ξαμαροφδθσ

4

3

Υαιδαγωγικζσ Ξινθτικζσ Εφαρμογζσ

Ξ. Χζμογλου

4

3

π. Ειρ. Χατηθεφραιμίδθσ

4

3

Ξ. Φωτιάδθσ

4

3

Ε. Γρίβα

4

3

Ξ. Ξαςβίκθσ

4

3

Λςτορία & Εικόνα

Α. Ανδρζου

4

3

Ξείμενα Ελλθνικισ Γλϊςςασ

Χ. Ξαμαροφδθσ

4

3

Σ γραμματιςμόσ ςτο ςχολείο:
κατανόθςθ και παραγωγι κειμζνων

Α. Χακελλαρίου

4

3

Υολιτιςμικά Χτοιχεία Σλυμπιακϊν
Αγϊνων του 4ου αιϊνα μ.Χ.
Πακεδονία & Υροςφυγικόσ Ελλθνιςμόσ
Ειςαγωγι ςτθ Διγλωςςία: Διγλωςςία &
Εκπαίδευςθ
Χχεδιαςμόσ Εκπαιδευτικϊν
Υρογραμμάτων Υολιτιςμοφ
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Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Θετικϊν Επιςτθμϊν (ΘΕ)
ΞΩΔ
ΩΕ/ΕΕ
337
ΩΕ/ΕΕ
338
ΩΕ/ΕΕ
339
ΩΕ/ΕΕ
342
ΩΕ/ΕΕ
346

ΨΛΨΟΣΧ
ΔΛΔΑΧΞΣΡΨΕΧ
Χτοιχεία Λςτορίασ των Πακθματικϊν και
Ξ. Ρικολαντωνάκθσ
Πακθματικι Εκπαίδευςθ
Υαιδαγωγικι Γνϊςθ Υεριεχομζνου ςτισ
Α. Χπφρτου
Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Εικονικι Υραγματικότθτα και
Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ Ψεχνθτισ
Γ. Υαλαιγεωργίου
Ευφυΐασ

ECTS

ΡΜ

4

3

4

3

4

3

Εφαρμογζσ Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ

Ε. Ψςακιρίδου

4

3

Διαχείριςθ Επιχειρθματικότθτασ και
καινοτομίασ ΛΛ

Ε. Ψςακιρίδου

4

3

Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικά Μακιματα Διδακτικισ Μεκοδολογίασ και Ρρακτικισ Άςκθςθσ
Θεωρθτικι και πρακτικι διδακτικι κατάρτιςθ
ECTS ΡΜ
Β' φάςθ

Διδακτικι επιμζρουσ μακθμάτων του Δθμοτικοφ Χχολείου

ΩΕ 431

Διδακτικι τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ

5

3

ΩΕ 432

Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν

5

3

ΩΕ 433

Διδακτικι των Εικαςτικϊν

5

3

ΩΕ 434

Διδακτικι τθσ Μουςικισ

5

3

ΩΕ 435

Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ

5

3
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Μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ) *
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

Πετάβαςθ από το Ρθπιαγωγείο ςτο
Δθμοτικό Χχολείο και ςυνεργαςία
ΕΕ 501
μεταξφ των δφο εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων
ΕΕ 504 Ειςαγωγι ςτισ Ψζχνεσ του Βιβλίου
ΕΕ 505 Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία του Βιβλίου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ECTS

ΡΜ

Λ. Κωίδθσ – Ξ. Βρυνιϊτθ

4

3

4

3

4

3

Ξωτόπουλοσ(Υ.Ψ.Ρ) - Ε.
Υαπαγεωργίου
Ξωτόπουλοσ(Υ.Ψ.Ρ) - Ε.
Υαπαγεωργίου

* Τλα τα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικά Πακιματα (ΩΕ) μποροφν να ζχουν και το χαρακτιρα τθσ
Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ). Χτθν περίπτωςθ αυτι, το πρόκεμα ΩΕ αντικακίςταται από το ΕΕ.
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Κατανομή μαθημάτων ειςαχθέντων φοιτητών ακαδημαΰκού έτουσ 2014 2015
ο

1 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ
Ω 113

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ECTS
4

ΡΜ
3

Α. Χπφρτου

5

3

π. Ειρ. Χατηθεφραιμίδθσ

4

3

Β. Υαπαδοποφλου

Ω 210

Υαιδαγωγικι
Σι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ και οι
αναπαραςτάςεισ τουσ
Σρκοδοξία & Υολιτιςμόσ ςτθν
Εκπαίδευςθ
Εικαςτικά Εργαςτιρια

Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

4

3

Ω 203

Ελλθνικι Γλϊςςα και θ Γραμματικι τθσ

Α. Χακελλαρίου

4

3

Ω 307

Χτατιςτικι
Χτοιχεία Αρικμθτικισ και κεωρίασ
αρικμϊν για τουσ εκπαιδευτικοφσ

Ε. Ψςακιρίδου

5

3

Ξ. Ρικολαντωνάκθσ

5

3

Αποςπ. Εκπαιδευτικόσ

0

0

0

0

30

21

ECTS

ΡΜ

Ω 303
Ω 209

Ω 308
ΑΓΛ ι
ΓΓΛ ι
ΦΓΛ
ΦΥ

Ειςαγωγι ςτθν ξενόγλωςςθ ορολογία
(Αγγλικά ι Γαλλικά ι Γερμανικά)
Υλθροφορικι (ειςαγωγικό
φροντιςτθριακό μάκθμα)

Αποςπαςμζνοι
εκπαιδευτικοί
Χφνολο μονάδων 1ου εξαμινου

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ

Λ. Κωίδθσ

4

3

Ω 105

ΤΙΤΛΟΣ
Υαιδαγωγικι Αλλθλεπίδραςθ και
Ξοινωνικζσ ςχζςεισ ςτθ ςχολικι τάξθ
Εξελικτικι Ψυχολογία

Δ. Υνευματικόσ

4

3

Ω 208

Λςτορία: Αρχαιότθτα & Βυηάντιο

Α. Ανδρζου

4

3

Ω 306

Πεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ

Ε. Ψςακιρίδου

5

3

Ω 108

Υαιδαγωγικά Ωλικά και Πζςα

Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

4

3

Ω 101

Διδακτικι Πεκοδολογία
Ξ. Δθμθτριάδου
Χτοιχεία Γεωμετρίασ και Επίλυςθ
Ξ. Ρικολαντωνάκθσ
Υροβλθμάτων
Επεξεργαςία ξενόγλωςςων κειμζνων των
Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ (Αγγλικά ι Γαλλικά Αποςπ. Εκπαιδευτικόσ
ι Γερμανικά)
Χφνολο μονάδων
2ου εξαμινου

4

3

5

3

0

0

30

21

Ω 114

Ω 309
ΑΓΛΛ ι
ΓΓΛΛ ι
ΦΓΛΛ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ω 115

Υαιδαγωγικι Ψυχολογία

Δ. Υνευματικόσ

Ω 204

Ρζα Ελλθνικι Λςτορία

Ω 201

ECTS
4

ΡΜ
3

Ξ. Φωτιάδθσ

4

3

Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ

Χ. Ξαμαροφδθσ

4

3

Ω 207

Ελλθνικι Υαιδικι & Ρεανικι Οογοτεχνία

Α. Ακριτόπουλοσ

4

3

Ω 107

Λςτορία τθσ Ρεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ
Υλθροφορικι και Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ςτθν
Εκπαίδευςθ
Αϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.: Ειςαγωγι ςτθ
κεωρία και πράξθ του ςχολείου και τθσ
διδαςκαλίασ

Χ. Θλιάδου – Ψάχου

4

3

Γ. Υαλαιγεωργίου

5

3

Ξ. Δθμθτριάδου

5

3

30

21

ECTS

ΡΜ

4

3

Ω 305
Ω 401

Χφνολο μονάδων
3ου εξαμινου
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ

Δ. Αναςταςίου

Ω 205

ΤΙΤΛΟΣ
Κεωρίεσ Πάκθςθσ & Πακθςιακζσ
Δυςκολίεσ
Χφγχρονθ Ελλθνικι Λςτορία

Ξ. Φωτιάδθσ

5

3

Ω 301

Διδακτικι των Πακθματικϊν

Χ. Οεμονίδθσ

4

3

Ω 304

Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ

Γ. Παλανδράκθσ

4

3

Ω 103

Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ
Βϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α. : Λςτορία ι Φυςικι
Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ
ι
Διδακτικι τθσ Φυςικισ
Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ

Γ. Λορδανίδθσ

4

3

5

3

4

3

30

21

Ω 106

Ω 403
Ω 405
ΕΕ1

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Ξ. Ξαςβίκθσ
Α. Χπφρτου
Χφνολο μονάδων
4ου εξαμινου
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ECTS
4

ΡΜ
3

4

3

5

3

5

3

4

3

Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό (ομάδα ΑΕ_1)

4

3

Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό (ομάδα ΚΕ_1)

4

3

30

21

ECTS
4

ΡΜ
3

Ω 117 Χχολικι Ψυχολογία & Χυμβουλευτικι

ΩΕ 431
ΩΕ 432
ΩΕ 433
ΩΕ 434
ΩΕ 435

Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Δ. Αναςταςίου

Ω 102 Ειδικι Αγωγι

Ω 402
Ω 404

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Βϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.: Γλϊςςα ι
Πακθματικά
Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ
ι
Διδακτικι των Μακθματικϊν
Βϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.:
Ζνα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό από:
Διδακτικι τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ
Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν
Διδακτικι των Εικαςτικϊν
Διδακτικι τθσ Μουςικισ
Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό (ομάδα ΕΑ_1)

Χ. Ξαμαροφδθσ
Χ. Οεμονίδθσ

Γ. Παλανδράκθσ
π. Ειρ. Χατηθεφραιμίδθσ
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Ξ. Χζμογλου

Χφνολο μονάδων
5ου εξαμινου
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ω 302 Εκπαιδευτικό Οογιςμικό

Γ. Υαλαιγεωργίου

Ω 104 Εκπαιδευτικι Υολιτικι

Χ. Θλιάδου – Ψάχου

4

3

Ω 202 Διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ
Βϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.: Γλϊςςα ι
Πακθματικά
Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ
Ω 402
ι
Ω 404
Διδακτικι των Μακθματικϊν
Βϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.:
Ζνα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό από:
ΩΕ 431 Διδακτικι τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ
ΩΕ 432 Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν
ΩΕ 433 Διδακτικι των Εικαςτικϊν
ΩΕ 434 Διδακτικι τθσ Μουςικισ
ΩΕ 435 Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ
ΕΕ2 Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ

Ε. Γρίβα

4

3

5

3

5

3

4

3

4

3

30

21

ΕΕ3

Χ. Ξαμαροφδθσ
Χ. Οεμονίδθσ

Γ. Παλανδράκθσ
π. Ειρ. Χατηθεφραιμίδθσ
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Ξ.

Ξ. Χζμογλου

Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ
Χφνολο μονάδων
6ου εξαμινου
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ECTS
4

ΡΜ
3

Ω 112 Σργάνωςθ & Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ

Γ. Λορδανίδθσ

Ω 211 Λςτορία και Υολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ξοινωνικοπαιδαγωγικζσ Υροςεγγίςεισ ςτο
Ω 110
Δθμοτικό Χχολείο
Βϋ Φάςθ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α.: Λςτορία ι Φυςικι
Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ
Ω 403
ι
Ω 405
Διδακτικι τθσ Φυςικισ
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό (ομάδα ΕΑ_2)

Α. Ανδρζου

4

3

Λ. Κωίδθσ

5

3

5

3

4

3

Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό (ομάδα ΑΕ_2)

4

3

Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό (ομάδα ΚΕ_2)

4

3

30

21

ECTS
4
4
6

ΡΜ
3
3
5

4
4

3
3

4

3

4

3

30

23

Ξ. Ξαςβίκθσ
Α. Χπφρτου

Χφνολο μονάδων
7ου εξαμινου
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ
Ω 116
Ω 206
Ω 406

Ω 111
ΕΕ4
ΕΕ5
ΕΕ6

ΤΙΤΛΟΣ
Χυγκριτικι Υαιδαγωγικι
Ελλθνικι Οαογραφία
Γ Φάςθ: Ανάλθψθ παιδαγωγικοφ –
διδακτικοφ ζργου επί δφο εβδομάδεσ με
κεωρθτικι προετοιμαςία και
ανατροφοδότθςθ.
Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ
Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ
ι Υτυχιακι εργαςία (ΥΕ)
Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ
ι Υτυχιακι εργαςία(ΥΕ)
Πάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ
ι Υτυχιακι εργαςία (ΥΕ)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Β. Υαπαδοποφλου
Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Ζκτακτο Διδακτικό Υροςωπικό

Χφνολο μονάδων
8ου εξαμινου
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ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
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Τποχρεωτικά Μαθήματα
Τποχρεωτικά Μαθήματα Επιςτημών τησ Αγωγήσ
Τίτλοσ μακιματοσ Διδακτικι Μεκοδολογία
Κωδικόσ μακιματοσ Ω 101
Είδοσ μακιματοσ Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 1ο
Εξάμθνο 2ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Διδαςκαλία (παρακολοφκθςθ διαλζξεων, παρουςίαςθ
πρωτοκόλλων, άρκρων/βιβλίων, εργαςιϊν, ςυηιτθςθ) 39
ϊρεσ, προετοιμαςία πρωτοκόλλων 12 ϊρεσ, μελζτθ
άρκρων/βιβλίων, προετοιμαςία εργαςιϊν 32 ϊρεσ,
προετοιμαςία για γραπτι εξζταςθ 32 ϊρεσ, γραπτι
εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Κατερίνα Δθμθτριάδου
Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ/ τριεσ
κα πρζπει να είναι ςε κζςθ ϊςτε:
- να μελετοφν/αναλφουν τθ διδακτικι διαδικαςία ωσ
βαςικι λειτουργία του ςχολείου, ςυνδζοντάσ τθν με τα
μορφωτικά αγακά, τουσ ςκοποφσ αγωγισ και το
κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον του ςχολείου·
- να εφαρμόηουν ςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα τισ
κεωρθτικζσ αρχζσ των βαςικϊν μοντζλων διδαςκαλίασ·
- να διακρίνουν τα δομικά ςτοιχεία μιασ διδακτικισ
διαδικαςίασ με τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ·
- να διερευνοφν τουσ παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν
αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ·
- να διατυπϊνουν παραδειγματικζσ προτάςεισ ςχεδιαςμοφ
διδαςκαλίασ, με βάςθ ςτοιχεία από τθ κεωρία τθσ
Διδακτικισ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ διδαςκαλία ωσ λειτουργία του ςχολείου: Χκοπόσ, ζννοια
και περιεχόμενο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. Πορφζσ
διδαςκαλίασ. Πορφωτικά αγακά και προγράμματα
διδαςκαλίασ. Θ ζννοια του Curriculum και τα δομικά
ςτοιχεία του (ςτόχοι, περιεχόμενο, μεκόδευςθ,
αξιολόγθςθ). Διδακτζα φλθ και ςχολικά βιβλία. Διδακτικζσ
μζκοδοι. Πεκόδευςθ τθσ διδαςκαλίασ (ςχεδιαςμόσ,
διεξαγωγι και ζλεγχοσ του αποτελζςματοσ). Ψυχολογικζσ
και κοινωνικο-πολιτιςμικζσ προχποκζςεισ τθσ διδαςκαλίασ
και μάκθςθσ. Διδακτικά μοντζλα. Εποπτικά μζςα
διδαςκαλίασ. Διαφοροποίθςθ τθσ ςχολικισ εργαςίασ.
Εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ.
Χθμειϊνεται ότι το περιεχόμενο του μακιματοσ εν
πολλοίσ υπερβαίνει τα ςτενά όρια του δθμοτικοφ
ςχολείου, κακϊσ αναφζρεται και ςε θλικίεσ μεγαλφτερεσ
τθσ παιδικισ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Φρυδάκθ, Ε. (2009). Θ διδαςκαλία ςτθν τομι τθσ
νεωτερικισ και τθσ μετανεωτερικισ ςκζψθσ. Ακινα:
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Ξριτικι.
Λωαννίδου-Ξουτςελίνθ, Π. (2013). Αναλυτικά
Ρρογράμματα και Διδαςκαλία. Ακινα: πεδίο.
Kοςςυβάκθ, Φ. (2003). Ο ρόλοσ του Εκπαιδευτικοφ ςτο
Μετανεωτερικό Σχολείο: Ρροςδοκίεσ, Ρροοπτικζσ, Πρια.
Στάςεισ και Αντιλιψεισ των Εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθ
Διδακτικι τουσ Ετοιμότθτα. Ακινα: Gutenberg.
Πατςαγγοφρασ, Θ. (2001). Θεωρία και Ρράξθ τθσ
Διδαςκαλίασ. Τ. Αϋ, Θεωρία τθσ Διδαςκαλίασ. Θ Ρροςωπικι
Θεωρία ωσ Ρλαίςιο Στοχαςτικο-κριτικισ Ανάλυςθσ. Τ.Βϋ,
Στρατθγικζσ Διδαςκαλίασ. Θ Κριτικι Σκζψθ ςτθ Διδακτικι
Ρράξθ. Ακινα: Gutenberg.
ωχζλλθσ, Υ. Δ. (2003). Σχολικι Ραιδαγωγικι.
Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ.
Υθγιάκθ, Υ. (1999). Ρροετοιμαςία, Σχεδιαςμόσ και
Αξιολόγθςθ τθσ Διδαςκαλίασ. Διδακτικι Μεκοδολογία.
Ακινα: Γρθγόρθσ.
Χατηθγεωργίου, Γ. (χ.χ.). Γνϊκι το Curriculum. Γενικά και
ειδικά κζματα Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και Διδακτικισ.
Ακινα: Ατραπόσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςεμινάρια (παρουςιάςεισ εργαςιϊν των
φοιτθτϊν)
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ (ςυνεχισ αξιολόγθςθ),
γραπτι εξζταςθ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ειδικι Αγωγι
Ω102
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
3ο
5ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, ςυλλογι
ερευνθτικϊν δεδομζνων 12 ϊρεσ, ςυγγραφι εργαςίασ 15
ϊρεσ, ςυνεργαςία με διδάςκοντα 2 ϊρεσ, προετοιμαςία
για εξζταςθ 30 ϊρεσ, εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Δθμιτριοσ Αναςταςίου
Θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ειδικισ
Αγωγισ και θ εξοικείωςι τουσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτο
πεδίο. Πε το πζρασ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι
ςε κζςθ να εκτιμοφν τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των ατόμων
με αναπθρίεσ.
Λςτορία τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ. Φιλοςοφικζσ ρίηεσ και
ςφγχρονεσ τάςεισ. Ρομικζσ βάςεισ και τάςεισ ςτθ
νομοκεςία. Υλαίςιο φοίτθςθσ και μοντζλα παροχισ
υπθρεςιϊν. Άτομα με Αναπθρίεσ: Ροθτικι Ξακυςτζρθςθ,
Ειδικζσ Πακθςιακζσ Δυςκολίεσ, Διαταραχι Διάςπαςθσ
Υροςοχισ / Ωπερκινθτικότθτασ, Χυναιςκθματικζσ
Διαταραχζσ, Υροβλιματα Οόγου και Σμιλίασ, Υροβλιματα
Ακοισ και Ξϊφωςθ, Υροβλιματα Τραςθσ και Ψφφλωςθ,
Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ, Χωματικζσ αναπθρίεσ
και άλλα Υροβλιματα Ωγείασ. Εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ.
Χτρατθγικζσ για τθ διδαςκαλία μακθτϊν με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Χφγχρονα Ηθτιματα: Ποντζλα
ζνταξθσ, ενταξιακζσ πολιτικζσ και πρακτικζσ ςε Θ.Υ.Α. και
Ευρϊπθ.
Ηϊνιου –Χιδζρθ, Α. (2004). Σφγχρονεσ ενταξιακζσ
προςεγγίςεισ (επιμ., τόμοσ Βϋ). Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Υολυχρονοποφλου, Χ. (2003). Ραιδιά και ζφθβοι με ειδικζσ
ανάγκεσ και δυνατότθτεσ. Τόμοσ Αϋ: Σφγχρονεσ Τάςεισ
Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Υποςτιριξθσ. Ακινα:
Ατραπόσ.
Ψηουριάδου, Π. (1995). Ραιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ. Κεςςαλονίκθ: Υρομθκεφσ.
Hodapp, M. R. (2005). Αναπτυξιακζσ κεωρίεσ και
αναπθρία. Ακινα: Πεταίχμιο
Διαλζξεισ, Workshops
Εξετάςεισ, Εργαςίεσ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ

Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ
Ω103
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό-βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο
4ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18, ατομικι ι
ομαδικι εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 24 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Γεϊργιοσ Ιορδανίδθσ
Θ παροχι ςτουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ των
απαραίτθτων γνϊςεων και πλθροφοριϊν ςχετικά με
ηθτιματα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ αλλά και θ
δυνατότθτα να ςκεφκοφν και να κρίνουν τθν υιοκζτθςθ
και εφαρμογι μοντζλων αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.
Επίςθσ, Πακθςιακοί ςτόχοι είναι θ εξοικείωςθ των
φοιτθτϊν και των φοιτθτριϊν με ηθτιματα αξιολόγθςθσ
ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων ςτο πεδίο τθσ
εκπαίδευςθσ.
Κζματα αξιολόγθςθσ επίδοςθσ μακθτϊν, ανάλυςθ ςκοπϊν
αξιολόγθςθσ, διάκριςθ μοντζλων αξιολόγθςθσ,
παρουςίαςθ τφπων, μεκόδων, ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ
και βακμολόγθςθσ. Ακόμα, αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ
ζργου, εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, διδαςκαλίασ, ςχολικισ
μονάδασ, εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Δθμθτρόπουλοσ, Ε. (2002). Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ : θ
αξιολόγθςθ του μακθτι. Ακινα : εκδ. Γρθγόρθσ.
Ξαρακατςάνθσ, Γ. (1994). Θζματα εκπαιδευτικισ
αξιολόγθςθσ. Κεςςαλονίκθ : Art of Text.
Ξαςςωτάκθσ, Π. (2001). Θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των
μακθτϊν. Ακινα : εκδ. Γρθγόρθσ.
Ξαψάλθσ, Α. (1998). Αξιολόγθςθ και βακμολογία ςτο
δθμοτικό ςχολείο. Ακινα : Gutenberg.
Ξωνςταντίνου, Χ. (2002). Θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του
μακθτι. Ακινα : Gutenberg.
Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Εξετάςεισ, εργαςίεσ
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Εκπαιδευτικι Ρολιτικι
Ω104
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
3ο
6ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, ϊρεσ προετοιμαςίασ εργαςιϊν των
φοιτθτϊν και ςυνεργαςία με το διδάςκοντα 35, 20 ϊρεσ
ςυλλογισ δεδομζνων, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 28
ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να γνωςτοποιιςει ςτουσ
φοιτθτζσ τισ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ που
αναλαμβάνονται από τα ςφγχρονα κράτθ με ςκοπό τθ
διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ, πνευματικισ και εκνικισ
ςυνείδθςθσ των πολιτϊν. Πετά τθν παρακολοφκθςθ του
μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχουν
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ι να
εκφράηουν ουςιαςτικζσ κρίςεισ για τισ επιπτϊςεισ τθσ.
Θ εκπαιδευτικι πολιτικι ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ
κοινωνία ςχετίηεται τόςο με τουσ νόμουσ τθσ αγοράσ, όςο
και με παραμζτρουσ όπωσ το Ξράτοσ, οι ομάδεσ
ενδιαφζροντοσ ι πίεςθσ, οι αποδζκτεσ τθσ εκπαιδευτικισ
πολιτικισ αλλά και θ γενικότερθ εκπαιδευτικι φιλοςοφία
ωσ ςφνολο.
Dale, R. (1989). The State and Educational Policy. London:
Open University Press.
Διαλζξεισ
Εργαςίεσ και εξετάςεισ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Εξελικτικι Ψυχολογία
Ω105
Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
2ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ ςυμμετοχι ςτο
μάκθμα 33 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 30 ϊρεσ,
εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Δθμιτρθσ Ρνευματικόσ
Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τα
κυριότερα αναπτυξιακά ψυχολογικά επιτεφγματα του
ανκρϊπου από τθν κφθςθ μζχρι και τθν εφθβικι θλικία
και να τα ερμθνεφουν ςτθ βάςθ διαφορετικϊν
κεωρθτικϊν προςεγγίςεων.
Ψα κρίςιμα ερωτιματα και θ μζκοδοσ τθσ Αναπτυξιακισ
Ψυχολογίασ. Σ ρόλοσ του οργανιςμοφ και του
περιβάλλοντοσ. Πθχανιςμοί αναπτυξιακισ αλλαγισ.
Γνωςτικι, γλωςςικι και κοινωνικι ανάπτυξθ από τθ
γζννθςθ μζχρι τθν εφθβεία. Θ ανάπτυξθ κακόλθ τθν ηωι
του ανκρϊπου. Θ δθμιουργία του δεςμοφ. Θ κεωρία του J.
Piaget, Ρεο-πιαηετικζσ κεωρίεσ, οι κεωρίεσ επεξεργαςίασ
των πλθροφοριϊν. Θ ζννοια του εαυτοφ, θ απόκτθςθ τθσ
ταυτότθτασ και θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ
αυτορρφκμιςθσ. Θ θκικι ανάπτυξθ. Ψα πλαίςια τθσ
ανάπτυξθσ και ο ρόλοσ του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ.
Lightfoot, Cole, M. & Cole, S. (2014). Θ ανάπτυξθ των
παιδιϊν. Ακινα: Δαρδανόσ.
Feldman, S.R. (2011). Εξελικτικι Ψυχολογία. Ακινα:
Δαρδανόσ.
Graig, G., & Baucum, D. (2008). Θ ανάπτυξθ του
ανκρϊπου. Ακινα: Υαπαηιςθ.

Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Θεωρίεσ Μάκθςθσ – Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ω 106
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
2ο
4ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, ςυλλογι
ερευνθτικϊν δεδομζνων 12 ϊρεσ, ςυγγραφι εργαςίασ 15
ϊρεσ, ςυνεργαςία με διδάςκοντα 2 ϊρεσ, προετοιμαςία
για εξζταςθ 30 ϊρεσ, εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Δθμιτριοσ Αναςταςίου
1) Θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ κεωρίεσ και
ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία.
2) Θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με το πεδίο των
Πακθςιακϊν δυςκολιϊν.
Πάκθςθ και διδαςκαλία. Γνωςτικι ανάπτυξθ. Βαςικζσ
ιδζεσ του Piaget. Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ
του Piaget. Χυμπεριφοριςμόσ και Ξοινωνικογνωςτικι
κεωρία (Bandura). Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ του
Χυμπεριφοριςμοφ και τθσ Ξοινωνικογνωςτικισ κεωρίασ.
Γνωςτικά διδακτικά μοντζλα (Gagné, Bruner, Ausubel). Θ
πολιτιςμικογνωςτικι κεωρία του Vygotsky.
Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ του Vygotsky.
Κεωρίεσ μάκθςθσ: Εφαρμογζσ ςτισ Πακθςιακζσ
Δυςκολίεσ. Πακθςιακζσ Δυςκολίεσ – Δυςλεξία. Λςτορία
και ςφγχρονεσ τάςεισ. Σριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ. Αίτια.
Διάγνωςθ και αξιολόγθςθ. Αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ.
Δυςκολίεσ ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου.
Πεταγλωςςικζσ δυςκολίεσ. Γνωςτικζσ, Πνθμονικζσ και
Πεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν με Πακθςιακζσ
Δυςκολίεσ. Υρόλθψθ και παρζμβαςθ. Εκπαιδευτικζσ
προςεγγίςεισ. Ποντζλα παροχισ υπθρεςιϊν. Γονείσ και
οικογζνεια.
Αναςταςίου, Δ. (1998). Δυςλεξία: Θεωρία και Ζρευνα.
Πψεισ πρακτικισ. Ακινα: Ατραπόσ
Ξολιάδθσ, Ε.Α. (1997). Κεωρίεσ μάκθςθσ και δυςκολίεσ
και εκπαιδευτικι πράξθ, τόμοσ Αϋ, Βϋ, Γϋ. Ακινα
(αυτοζκδοςθ)Lefrançois, G.R. (2004). Ψυχολογία τθσ
διδαςκαλίασ. Ακινα: Ζλλθν.
Υαντελιάδου, Χ. (2000). Μακθςιακζσ δυςκολίεσ και
εκπαιδευτικι πράξθ. Τι και γιατί. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Woolfolk, A. (2008). Εκπαιδευτικι Ψυχολογία. Ακινα:
Ζλλθν.
Διαλζξεισ, Workshops
Εξετάςεισ, Εργαςίεσ
Ελλθνικά
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ
Ω 107
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
2ο
3ο
4 ΕCTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, ϊρεσ προετοιμαςίασ των φοιτθτϊν
33, 20 ϊρεσ ςυλλογισ δεδομζνων, προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ 30 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου
To μάκθμα δίνει πλθροφορίεσ για το κοινωνικοπολιτικό
ςυγκείμενο μζςα ςτο οποίο διαμορφϊνονται οι δομζσ και
οι λειτουργίεσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ και παρζχει
ςτουσ φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα αποτίμθςθσ και ερμθνείασ
των βαςικϊν ςκοπϊν και προτεραιοτιτων τθσ αλλά και
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ
διαμόρφωςθ αυτϊν των ςτόχων.
Θ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των δομϊν του ελλθνικοφ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, των αλλθλεπιδράςεων του
κοινωνικοφ και πολιτικοφ ςυγκείμενου και των
προςπακειϊν για αναμόρφωςθ και μεταρρφκμιςθ. Ψο
δίλθμμα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και θ προβαλλόμενθ ωσ
αναγκαιότθτα απόπειρα ςυντιρθςθσ του εκνικοφ
χαρακτιρα τθσ νεοελλθνικισ εκπαίδευςθσ
Χιφθσ Ππουηάκθσ (2002). Ιςτορία τθσ ςφγχρονθσ
ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Gutenberg.
Διαλζξεισ
Εργαςίεσ & Εξετάςεισ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Ραιδαγωγικά Υλικά και Μζςα
Κωδικόσ μακιματοσ Ω 108
Είδοσ μακιματοσ Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 1ο
Εξάμθνο 2ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ:
Κεωρθτικι κατάρτιςθ 39 ϊρεσ
Ξακοδθγοφμενεσ εργαςίεσ ςτο Υανεπιςτθμιακό εικαςτικό
εργαςτιριο 40 ϊρεσ
Υροετοιμαςία εκτόσ πανεπιςτθμίου 40 ϊρεσ
Ωποςτιριξθ και παράδοςθ εργαςιϊν 1 ϊρα.
Πνομα διδάςκοντα Ζκτακτο Διδακτικό Ρροςωπικό
Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των κεωρθτικϊν και εργαςτθριακϊν
μακθμάτων, ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Ρα γνωρίηει τα υλικά, τα μζςα και τισ τεχνικζσ με τισ
οποίεσ μπορεί να φτιάξει μια καταςκευι κατάλλθλθ να
βοθκιςει μια μακθςιακι διαδικαςία
Ρα γνωρίηει τα όρια, τισ ιδιότθτεσ και τθν επικινδυνότθτα
των υλικϊν αυτϊν
Ρα καταςκευάηει και να χρθςιμοποιεί ςτοιχειϊδεισ και
ςφνκετεσ καταςκευζσ οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ βοθκθτικά
εποπτικά εργαλεία ςε μακιματα του αναλυτικοφ
προγράμματοσ του δθμοτικοφ ςχολείου και
Ρα βοθκά τουσ μακθτζσ να καταςκευάηουν παιγνιϊδεισ
μορφζσ καταςκευϊν με προοριςμό τθν ενίςχυςθ και τθν
ςυναιςκθματικι βίωςθ των ςτόχων των μακθμάτων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Σι αρχζσ διαμόρφωςθσ και καταςκευισ ενόσ εποπτικοφ
μζςου. Σ ρόλοσ των απλϊν και ςφνκετων ςτόχων του
μακιματοσ ςτθν παιδαγωγικι καταςκευι. Θ οικονομία τθσ
καταςκευισ. Σι καταςκευζσ μιασ χριςθσ. Σι μουςειακζσ
βαλίτςεσ και θ ςυλλογι τθσ τάξθσ και του ςχολείου.
Ξαταςκευζσ επιτραπζηιεσ και καταςκευζσ τοίχου. Ατομικζσ
και ομαδικζσ καταςκευζσ.
Βαςικά υλικά και εργαλεία για τθν καταςκευι ενόσ
παιδαγωγικοφ εργαλείου. Βαριά και ελαφριά υλικά.
Ψοξικότθτα και επικινδυνότθτα των υλικϊν. Ψο χαρτί, ο
πθλόσ, θ πλαςτελίνθ, ο χαρτοπολτόσ, το ξφλο, τα μζταλλα
και οι κόλλεσ. Ψο τυχαίο υλικό και οι μεταποιιςεισ του.
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Βαςικά εργαλεία χειροτεχνικϊν καταςκευϊν. Ξίνδυνοι
τάξθσ και ςχολείου. Ψα όρια τθσ προφφλαξθσ. Θ κοπι, το
κόλλθμα και το βάψιμο. Οιποδιαλυτζσ και υδατοδιαλυτζσ
βαφζσ..
Ρροδιαγραφζσ εκπαιδευτικϊν βοθκθτικϊν μζςων
Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο – 1999
Χιμάτοσ , Αναςτάςιοσ. Τεχνολογία και εκπαίδευςθ :επιλογι
και χριςθ των εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ . - (Θ
Εκπαίδευςθ Σιμερα - Αφριο ) Ακινα :Υατάκθσ , 1997
Υλακωτάρθσ, Ξϊςτασ. Υλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και
διακοςμθτικι. Ακινα Φιλιππότθσ 1995
Διαλζξεισ, ςεμινάρια και εργαςτιρια
Ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ Υαράδοςθ εργαςιϊν και
αξιολόγθςθ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Κοινωνικοπαιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ςτο δθμοτικό
ςχολείο
Κωδικόσ μακιματοσ Ω110
Είδοσ μακιματοσ Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 4ο
Εξάμθνο 7ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 5 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Υαρακολοφκθςθ διαλζξεων, παρουςίαςθ εργαςιϊν 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για το μάκθμα 39 ϊρεσ,
επιςκζψεισ ςε φορείσ, ιδρφματα, παράγοντεσ και ςυλλογι
ερευνθτικϊν δεδομζνων 30 ϊρεσ
προετοιμαςία για εξετάςεισ 27 ϊρεσ, γραπτι εξζταςθ 3
ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ιωάννθσ Δ. Θωίδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Εξοικείωςθ με τθν ζννοια και τισ αρχζσ τθσ Ξοινωνικισ
Υαιδαγωγικισ ςε κεωρθτικό επίπεδο.
Ξατανόθςθ τθσ κοινωνικοπαιδαγωγικισ διάςταςθσ και
αποςτολισ του ςφγχρονου ςχολείου.
Γνωριμία με τουσ εξωςχολικοφσ παράγοντεσ, φορείσ και
ιδρφματα που ςχετίηονται με τθν κοινωνικοπαιδαγωγικι
αποςτολι του ςχολείου.
Ανάπτυξθ ικανοτιτων ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ του
ςχολείου με κοινωνικοπαιδαγωγικοφσ φορείσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χτο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ παρουςιάηονται και
εξετάηονται θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Ξοινωνικισ
Υαιδαγωγικισ με ζμφαςθ ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα,
θ αποςτολι και οι ςτόχοι τθσ, κακϊσ και οι τομείσ των
ενδιαφερόντων και παρεμβάςεϊν τθσ. Χτο δεφτερο μζροσ
δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ τθσ Ξοινωνικισ
Υαιδαγωγικισ με το ςφγχρονο ςχολείο. Χτο πλαίςιο αυτό
εξετάηονται ο κοινωνικοπαιδαγωγικόσ προςανατολιςμόσ
του ςχολείου, θ Χχολικι Ξοινωνικι Εργαςία, ο
κοινωνικοπαιδαγωγικόσ ρόλοσ του δαςκάλου, θ
κοινωνικοπαιδαγωγικι διάςταςθ του ολοιμερου
ςχολείου, το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία και θ
κοινωνικι μάκθςθ, θ κοινοτικι εκπαίδευςθ και τα ςχολικά
δίκτυα, θ ςχζςθ ςχολείου οικογζνειασ κακϊσ και
καινοτόμοι ςχολικοί και εξωςχολικοί κεςμοί με
κοινωνικοπαιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και περιεχόμενα.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Κωίδθσ, Λ., & Χανιωτάκθσ, Ρ. (2012). Σλοιμερο ςχολείο.
Υαιδαγωγικζσ και Ξοινωνικζσ διςτάςεισ. Κεςςαλονίκθ:
Αφοί Ξυριακίδθ.
Κωίδθσ Λ. (2005). Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ και Εκπαίδευςθ.
Από τθν ανατολικι παράδοςθ ςτισ ςφγχρονεσ
παιδαγωγικζσ τάςεισ. Χτο Θ κακ’ θμασ ανατολθ,
αφιερωματικόσ τόμοσ ςτον Ξωνςταντίνο Δελθκωνςταντι,
297-311. Φλϊρινα: Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Πακεδονίασ.
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Κωίδθσ, Λ. (2002). Ξοινωνικι Υαιδαγωγικι –
Ξοινωνικοπαιδαγωγικι διάςταςθ του ςχολείου.
Μακεδνόν, 10, 365-380.
Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2013) Κοινωνική Παιδαγωγική.
Κοινωνικέσ, Επιςτημολογικέσ και Μεθοδολογικέσ
Διαςτάςεισ. Αθήνα: Διάδραςη.
Ξαναβάκθσ, Π. (2002). Κοινωνικι Ραιδαγωγικι.
Ρεριεχόμενο και Ιςτορικι εξζλιξθ. Ακινα: Υαπαηιςθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Επιςκζψεισ (γνωριμία με ςχολικοφσ και
εξωςχολικοφσ κεςμοφσ ςθμαντικοφσ από
κοινωνικοπαιδαγωγικι άποψθ)
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτι εξζταςθ, Αξιολόγθςθ ομαδικϊν εργαςιϊν
(καταγραφι, παρατιρθςθ κοινωνικοπαιδαγωγικϊν
κεςμϊν)
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ
Ω111
Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
4ο
8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3
ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Ζκτακτο Διδακτικό Ρροςωπικό

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ
βαςικζσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ τθσ Ξοινωνιολογίασ τθσ
Εκπαίδευςθσ και να τισ ερμθνεφουν ςτθν εκπαιδευτικι
πράξθ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Κεϊρθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ (και των παραγόντων αυτισ)
ωσ κοινωνικοφ φαινομζνου, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν
κοινωνικοποίθςθ. Ξοινωνικοποίθςθ (κεωρία, διαδικαςία,
φάςεισ, φορείσ), θ εκπαίδευςθ ωσ κοινωνικό φαινόμενο,
ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν ςε μακρο- και
μικρο- κοινωνιολογικό πλαίςιο.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ξελπανίδθσ, Π. (2004). Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ.
Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Φραγκουδάκθ, Α. (2000). Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ.
Ακινα: Υαπαηιςθσ
Ξυρίδθσ, Α. (1999). Εκπαιδευτικι ανιςότθτα. Κεςςαλονίκθ:
Αφοι Ξυριακίδθ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Οργάνωςθ & Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ
Ω112
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό-βαςικισ κατάρτιςθσ
4ο
7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι και
ςυνεργαςία του με το διδάςκοντα 19 ϊρεσ, ατομικι ι
ομαδικι εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 23 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
26 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ιορδανίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ παροχι ςτουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ των
απαραίτθτων γνϊςεων και πλθροφοριϊν ςχετικά με
ηθτιματα διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ του
ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, των κεςμϊν και
των φορζων που ςυνκζτουν τθ διοικθτικι οργάνωςθ του
ςυςτιματοσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ειςαγωγι ςτθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, οριοκζτθςθ των εννοιϊν management και
administration ςτθν εκπαίδευςθ, εφαρμογζσ τθσ
διοικθτικισ επιςτιμθσ ςτο πεδίο του ελλθνικοφ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, το δθμοτικό ςχολείο ωσ
οργανιςμόσ, το πορτραίτο του εκπαιδευτικοφ θγζτθ, το
διδακτικό προςωπικό των δθμοτικϊν ςχολείων, θ
υποκίνθςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ, θ λφςθ
προβλθμάτων και θ λιψθ αποφάςεων, θ δθμιουργία
οράματοσ, ο ρόλοσ των κεςμικϊν οργάνων.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Dubrin, A.J. (1998). ‘Βαςικζσ Αρχζσ Μάνατημεντ / επιμ.
Χαρρισ Ρίκοσ’. Ακινα : ΕΟΟΘΡ.
Aνδρζου, Α. & Υαπακωνςταντίνου, Γ. (1990). Οργάνωςθ
και διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Ακινα : εκδ. Εξάντασ.
Ανδρζου, Α. και Υαπακωνςταντίνου, Γ. (1994). Εξουςία και
οργάνωςθ - διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ. Ακινα : εκδ. Ρζα Χφνορα - Α.Α.
Οιβάνθ.
Ανδρζου, Α. (1998). Ηθτιματα Διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Ακινα : Βιβλιογονία.
Ηαβλανόσ, Π. (1984). Οργάνωςθ και διοίκθςθ. τόμοσ Αϋ,
Ακινα : εκδ. Ζλλθν.
Ηαβλανόσ, Π. (1987). Οργάνωςθ και διοίκθςθ. τόμοσ Β’,
Ακινα : εκδ. Ζλλθν.
Λορδανίδθσ, Γ. (2002). Ο ρόλοσ του Ρροϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ
και
Γραφείου
Εκπαίδευςθσ.
Κεςςαλονίκθ : Ξυριακίδθσ.
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Ξωτςίκθσ, Ε. (1993). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : εκδ. Ζλλθν.
Ξωτςίκθσ, Ε. (2001). Εκπαιδευτικά ςυςτιματα-Οργάνωςθ
και Διοίκθςθ. Ακινα : Ζλλθν.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (1993). Θ εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ
οργανωτικισ κεωρίασ. Ακινα : Αυτοζκδοςθ.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (1994). Νομικό πλαίςιο και κεςμοί τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : Αυτοζκδοςθ.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Ακινα :
Αυτοζκδοςθ.
Υαςιαρδισ, Υ. (2004). Εκπαιδευτικι θγεςία. Ακινα :
Πεταίχμιο.
Χαϊτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : Ατραπόσ.
Χαΐτθσ, Χ. (2002). Ο διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο.
Ακινα : Ατραπόσ.
Χαΐτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και λειτουργία των ςχολικϊν
μονάδων. Ακινα : Ατραπόσ.
Χατηθπαναγιϊτου, Υ. (2003). Θ διοίκθςθ του ςχολείου και
θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων. Κεςςαλονίκθ : Ξυριακίδθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ραιδαγωγικι
Ω113
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
1ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ και ομαδικϊν εργαςτθριακϊν
αςκιςεων 39, προετοιμαςία των ομαδικϊν
εργαςτθριακϊν αςκιςεων 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ 35 ϊρεσ, γραπτι εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Βαςιλικι Ραπαδοποφλου

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ, αφοφ ζχουν παρακολουκιςει το μάκθμα, κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ: να ορίηουν τθν Υαιδαγωγικι
Επιςτιμθ και τουσ βαςικοφσ τεχνικοφσ τθσ όρουσ, να
γνωρίηουν και να αναφζρουν τα βαςικά ανκρωπολογικά
δεδομζνα που κεμελιϊνουν τθν αναγκαιότθτα τθσ αγωγισ
ωσ φαινομζνου ανκρωπολογικισ τάξθσ, να γνωρίηουν τα
κοινωνικά δεδομζνα που οδιγθςαν ςτθ κεςμοκζτθςθ
φορζων αγωγισ και εκπαίδευςθσ, να διακρίνουν τισ
βαςικζσ επιςτθμολογικζσ κατευκφνςεισ, να ανάγουν
ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτισ αντίςτοιχεσ
επιςτθμολογικζσ κατευκφνςεισ, να γνωρίηουν τουσ
κλάδουσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ, να κατανοοφν τθν
αναγκαιότθτα ςυγκρότθςθσ ενόσ διεπιςτθμονικοφ πεδίου
για τθ διερεφνθςθ των παιδαγωγικϊν φαινομζνων, να
ςυςχετίηουν ςε ζνα πρϊτο επίπεδο τθν επιςτθμονικι
κεωρία με τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα μζςα από τθ
μελζτθ περιπτϊςεων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Σριςμόσ και ζργο τθσ Υαιδαγωγικισ Επιςτιμθσ,
εννοιολόγθςθ των βαςικϊν παιδαγωγικϊν όρων.
Κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ Υαιδαγωγικισ Επιςτιμθσ. Ψα
ανκρωπολογικά και κοινωνικά δεδομζνα που
κεμελιϊνουν τθν αναγκαιότθτα τθσ αγωγισ. Ψα όρια και
οι δυνατότθτεσ τθσ αγωγισ. Επιςτθμολογικζσ
κατευκφνςεισ: από τα παραδοςιακά παραδείγματα ςτισ
νζεσ τάςεισ. Ξλάδοι τθσ Υαιδαγωγικισ Επιςτιμθσ. Θ
ςυνεργαςία με άλλεσ επιςτιμεσ για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ
διεπιςτθμονικοφ πεδίου ζρευνασ και μελζτθσ του
αντικειμζνου τθσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ξρίβασ, Χ. (1998). Ραιδαγωγικι Επιςτιμθ. Βαςικι
κεματικι. Ακινα: Gutenberg
ωχζλλθσ, Υ. (1999). Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι.
Θεμελιϊδθ πραβλιματα τθσ Ραιδαγωγικισ Επιςτιμθσ,
6θ βελτ. και ςυμπλθρωμζνθ ζκδ. Κεςςαλονίκθ: Αφοί
Ξυριακίδθ.
Υυργιωτάκθσ, Ε.Λ.(2000). Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι
Επιςτιμθ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ Ειςθγιςεισ, ομαδικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, μελζτθ
περιπτϊςεων
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Ψελικζσ εξετάςεισ, ςυμμετοχι ςτισ ομαδικζσ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Ραιδαγωγικι αλλθλεπίδραςθ και κοινωνικζσ ςχζςεισ ςτθ
ςχολικι τάξθ
Κωδικόσ μακιματοσ Ω114
Είδοσ μακιματοσ Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 1ο
Εξάμθνο 2ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Υαρακολοφκθςθ διαλζξεων, παρουςίαςθ εργαςιϊν 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για το μάκθμα 39 ϊρεσ, εφαρμογι
κοινωνιομετρικοφ τεςτ ςε ςχολικι τάξθ 5 ϊρεσ,
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 24 ϊρεσ, γραπτι εξζταςθ 3
ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ιωάννθσ Δ. Θωίδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα κατανοιςει ο/θ φοιτθτισ/τρια τα βαςικότερα ςτοιχεία
τθσ επικοινωνίασ και τθσ παιδαγωγικισ αλλθλεπίδραςθσ
που λαμβάνουν χϊρα ςτθ ςχολικι τάξθ. Ειδικότερα
επιδιϊκεται θ απόκτθςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων, κακϊσ
και θ οικειοποίθςθ εργαλείων που κα αξιοποιθκοφν ςτθν
ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των ςχζςεων
εκπαιδευτικοφ – μακθτι και μακθτϊν μεταξφ τουσ, ϊςτε
μζςω αυτϊν να ενδυναμωκεί ο κοινωνικοπαιδαγωγικόσ
ρόλοσ του δαςκάλου. Ρα μπορεί δθλαδι ο μελλοντικόσ
δάςκαλοσ να παρεμβαίνει με παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ
με ςτόχο τθ βελτίωςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων, τθσ
ςυνοχισ και του ψυχολογικοφ κλίματοσ τθσ ομάδασ που
λζγεται ςχολικι τάξθ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο διπλό επίπεδο τθσ ςχολικισ μάκθςθσ. Ξοινωνικι
αλλθλεπίδραςθ – ο ςυμβολικόσ χαρακτιρασ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ και τθσ επικοινωνίασ. Διαταραχζσ ςτθν
επικοινωνία εκπαιδευτικοφ – μακθτι. Υροβλθματικζσ
καταςτάςεισ ςτθ ηωι τθσ τάξθσ. Διαχείριςθ ςχολικισ
τάξθσ. Οεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία. Σι προςδοκίεσ
του εκπαιδευτικοφ και θ λειτουργία τουσ. Θ ςχολικι τάξθ
ωσ ομάδα ςυνομθλίκων: τυπικι και άτυπθ δομι.
Διερεφνθςθ και μζτρθςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων ςτθ
ςχολικι τάξθ: θ κοινωνιομετρία. Θ κοινωνιομετρία ςτθν
υπθρεςία τθσ κοινωνικο-παιδαγωγικισ αποςτολισ του
ςχολείου. Υαιδαγωγικι αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που
προςφζρει θ κοινωνιομετρία. Υαιδαγωγικοί χειριςμοί για
τθ βελτίωςθ τθσ τάξθσ ωσ ομάδασ. Εφαρμογι του
κοινωνιομετρικοφ τεςτ ςε ςχολικι τάξθ. Υαρουςίαςθ και
ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Γκότοβοσ, Α. (1995). Ραιδαγωγικι Αλλθλεπίδραςθ.
Επικοινωνία και Κοινωνικι Μάκθςθ ςτο ςχολείο.
Ακινα: Gutenberg.
Ξυρίδθσ, Α. (1999). Θ πεικαρχία ςτο ςχολείο. Θεωρία και
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Ζρευνα. Ακινα: Gutenberg.
Ππίκοσ, Ξ. (2011). Ξοινωνικζσ ςχζςεισ και αλλθλεπίδραςθ
ςτθ ςχολικι τάξθ. Ακινα: Εκδόςεισ Ηυγόσ – Λωάννθσ
Πάρκου & Ωιοσ Σ.Ε.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Χεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτι εξζταςθ, Αξιολόγθςθ εργαςίασ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ραιδαγωγικι Ψυχολογία
Ω115
Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο
3ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ ςυμμετοχι ςτο
μάκθμα 39 ϊρεσ, προετοιμαςία και ςυγγραφι εργαςίασ
24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Δθμιτρθσ Ρνευματικόσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να
γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ ψυχολογικζσ κεωρίεσ που
ςτοχεφουν ςτθν κατανόθςθ και βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ
εκπαιδευτικισ πράξθσ και να είναι ςε κζςθ να τισ
εφαρμόςουν αποτελεςματικά ςτθ διδακτικι πράξθ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Σι γνωςτικοί μθχανιςμοί και λειτουργίεσ για τθν
πρόςλθψθ, επεξεργαςία, ςυγκράτθςθ και ανάςυρςθ των
πλθροφοριϊν. Σι γνωςτικζσ λειτουργίεσ τθσ αντίλθψθσ,
τθσ προςοχισ, τθσ μνιμθσ, τθσ ςκζψθσ και τθσ λφςθσ
προβλθμάτων. Σι εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ και ο ρόλοσ
τουσ ςτθν μάκθςθ. Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται τζλοσ ςτον
ρόλο των ςυναιςκθμάτων και των κινιτρων ςτισ ποικίλεσ
μορφζσ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Λδιαίτερθ
βαρφτθτα δίνεται ςτισ εφαρμογζσ των ποικίλων κεωριϊν
για τα κίνθτρα ςτθν εκπαίδευςθ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Elliot, St., Kratochwill, Th., Littlefield-Cook, J., Travesrs, J,F.
(2008). Εκπαιδευτικι Ψυχολογία. Ακινα: Δαρδανόσ.
[31369]
Kαψάλθσ, Α. (2009). Ραιδαγωγικι Ψυχολογία.
Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ. *5782+
Kολιάδθσ, Ε. (2002). Γνωςτικι Ψυχολογία, Γνωςτικι
Νευροεπιςτιμθ & Εκπαιδευτικι πράξθ. Ακινα:
Αυτοζκδοςθ.
Kωςταρίδου – Ευκλείδθ, Α. (Επμ.) (2012). Ψα κίνθτρα ςτθν
εκπαίδευςθ. Ακινα: Υεδίο. *12308615+
Παριδάκθ-Ξαςςωτάκθ, Αικ. (2011). Ραιδαγωγικι
Ψυχολογία. Ακινα: Ξ. Ππάμπαλθσ. *12928021+
Schunk, D., Pintrich, P. Meece, J. (2010). Κίνθτρα ςτθν
Εκπαίδευςθ: Θεωρία, Ζρευνα και Εφαρμογζσ. (Επμ. Ρ.
Πακρισ & Δ. Υνευματικόσ). Ακινα: Δαρδανόσ. *32306+
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ & ςεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Συγκριτικι Ραιδαγωγικι
Ω116
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό-βαςικισ κατάρτιςθσ
4ο
8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 19 ϊρεσ,
ατομικι ι ομαδικι εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι
23 ϊρεσ, προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ
εξετάςεισ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ζκτακτο Διδακτικό Ρροςωπικό

Μακθςιακοί ςτόχοι Πακθςιακοί ςτόχοι είναι θ ειςαγωγι ςτθ ςυγκριτικι
μελζτθ τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ επαφισ των φοιτθτριϊν
και των φοιτθτϊν με το βαςικό κεωρθτικό υπόβακρο τθσ
Χυγκριτικισ Υαιδαγωγικισ και των εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων επιλεγμζνων χωρϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Πελζτθ τθσ δομισ και λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν
ςυςτθμάτων, αναφορά ςτισ γενικότερεσ πολιτικζσ,
οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ των υπό εξζταςθ
χωρϊν, αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτθν
εκπαιδευτικι πολιτικι των χωρϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Aνδρζου, Α. & Υαπακωνςταντίνου, Γ. (1990). Οργάνωςθ
και διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Ακινα : εκδ. Εξάντασ.
Ανδρζου, Α. και Υαπακωνςταντίνου, Γ. (1994). Εξουςία και
οργάνωςθ - διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ. Ακινα : εκδ. Ρζα Χφνορα - Α.Α.
Οιβάνθ.
Ξωτςίκθσ, Β. (2001). Εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Ακινα :
Ζλλθν.
Ππουηάκθσ, Χ. (1990). Συγκριτικι Ραιδαγωγικι ΙΙ. Ακινα :
Gutenberg.
Φιγα, Α. (1991). Σφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. τ. Α’,
Ακινα.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (1993). Θ εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ
οργανωτικισ κεωρίασ. Ακινα : Αυτοζκδοςθ.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (1994). Νομικό πλαίςιο και κεςμοί τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : Αυτοζκδοςθ.
Χαϊτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : Ατραπόσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Σχολικι Ψυχολογία και Συμβουλευτικι
Ω117
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
3ο
5ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ Διδαςκαλίασ 39 ϊρεσ, ϊρεσ προετοιμαςίασ φοιτθτι
33 ϊρεσ,, ϊρεσ προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςτισ
εξετάςεισ 33, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ζκτακτο Διδακτικό Ρροςωπικό

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ εξοικείωςθ με τθ ςχολικι ψυχολογία, ζναν
εφαρμοςμζνο κλάδο τθσ ψυχολογίασ μζςα ςτο χϊρο του
ςχολείου και θ κατανόθςθ του ρόλου τθσ ςχολικισ
ψυχολογίασ
ςτθν
παροχι
ψυχολογικϊν
και
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ Χχολικι Ψυχολογία ωσ επιςτιμθ και επάγγελμα.
Λςτορικι εξζλιξθ. Σ ρόλοσ του ςχολικοφ ψυχολόγου.
Ρομοκετικό πλαίςιο και παροχι ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν
ςτο ςχολείο. Χυμβουλευτικι: διαδικαςία, ςτάδια,
δεξιότθτεσ και ςυμβουλευτικι ςχζςθ. Ψυχολογικι
διαλεκτικι ςυμβουλευτικι (consultation) ςτο ςχολείο.
Διαχείριςθ κρίςεων ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Υρογράμματα ψυχολογικισ και ςυμβουλευτικισ
παρζμβαςθσ. Χυςτθμικι κεϊρθςθ ςχολείου-οικογζνειασ.
Γονείσ και παιδιά. Γονείσ και δάςκαλοι.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Γεωργίου, Χ.Ρ. (2000). Σχζςθ ςχολείου-οικογζνειασ και
ανάπτυξθ του παιδιοφ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Χατηθχριςτου, Χ. (2004). Ειςαγωγι ςτθ Σχολικι
Ψυχολογία. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά
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Τποχρεωτικά Μαθήματα Ανθρωπιςτικών Επιςτημών

Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ
Ω201
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
2ο
3ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ Διδαςκαλίασ 39 ϊρεσ, ϊρεσ προετοιμαςίασ φοιτθτι
33 ϊρεσ, ϊρεσ προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςτισ
εξετάςεισ 33, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Σταφροσ Καμαροφδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Γνϊςθ τθσ ιςτορικισ διαδρομισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Εξοικείωςθ με ζννοιεσ και όρουσ τθσ γενικισ και
εφαρμοςμζνθσ γλωςςολογίασ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χφντομθ ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Διαχρονία και
ςυγχρονία. Θ γλωςςολογία και οι κλάδοι τθσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ανδριϊτθσ, Ρ. (1994). Ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Κεςςαλονίκθ: Λνςτιτοφτο Ρεοελλθνικϊν Χπουδϊν.
Ψομπαΐδθσ, Δ. (1995). Διδαςκαλία Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ.
Κεςςαλονίκθ: Bάνιασ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ - Αςκιςεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ / ξζνθσ γλϊςςασ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ω202
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
3ο
6ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
ςυλλογι δεδομζνων 20, εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ
20, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ 4, προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ 15.
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Γρίβα

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα εξοικειωκοφν οι φοιτθτζσ με βαςικζσ αρχζσ εκμάκθςθσ
τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ και ςφγχρονεσ
μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλίασ τθσ
γλϊςςασ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Βαςικζσ αρχζσ εκμάκθςθσ τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ

γλϊςςασ από μακθτζσ μικρισ θλικίασ. Χφγχρονεσ
μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλίασ τθσ
δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. Σλικι Αιςκθτθριακι
Ξινθτικι Απόκριςθ, Δραςτθριοκεντρικι μζκοδοσ,
Σλοκλθρωμζνθ Εκμάκθςθ Υεριεχομζνου και
Γλϊςςασ. Γενικό πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ
δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. Υροςεγγίςεισ και τεχνικζσ
για τθν: α) ανάπτυξθ δεξιοτιτων παραγωγισ γραπτοφ
λόγου, β) ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ανάγνωςθσ
διάφορων κειμενικϊν ειδϊν, γ) ανάπτυξθ δεξιοτιτων
παραγωγισ και κατανόθςθσ προφορικοφ λόγου, δ)
πρόςκτθςθ και ανάπτυξθ λεξιλογίου. Αρχζσ
ςχεδιαςμοφ υλικοφ για τθ διδαςκαλία τθσ
δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ. Διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςα από τθ
χριςθ δραςτθριοτιτων. Χριςθ παιχνιδιοφ και άλλων
δραςτθριοτιτων επικοινωνιακοφ τφπου για τθν
ανάπτυξθ τθσ προφορικισ επικοινωνίασ: Διδακτικζσ
εφαρμογζσ. Χχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων για τθν
Ελλθνικι ωσ δεφτερθ-ξζνθ γλϊςςα.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Cameron, L. (2000). Teaching Languages to Young
Learners. Cambridge: C.U.P.
Harmer, J. (1996). The practice of English Language
Teaching. London: Longman.
Lightbown, P. and Spada, N. (1993). How languages are
learned. Oxford: O.U.P.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ, workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ , ερευνθτικζσ εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Η Ελλθνικι Γλϊςςα και θ Γραμματικι τθσ
Y203
Ωποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
1ο
4ECTS, 3ΥΠ
Διδαςκαλία 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για τθν
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τθ γραπτι εξζταςθ 33 ϊρεσ.

Πνομα διδάςκουςασ Αγγελικι Σακελλαρίου
Στόχοσ του μακιματοσ Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτιτριεσ/-ζσ κα
πρζπει να μποροφν να:
- τονίηουν ςωςτά με βάςθ το μονοτονικό ςφςτθμα.
- χρθςιμοποιοφν ςωςτά τουσ λόγιασ προζλευςθσ
τφπουσ τθσ Ξοινισ Ρζασ Ελλθνικισ.
- αναλφουν τα γλωςςικά φαινόμενα που
παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθ διδαςκαλία τθσ
Ελλθνικισ χρθςιμοποιϊντασ τθν κατάλλθλθ
μεταγλϊςςα.
- ςυςχετίηουν τα γλωςςικά φαινόμενα με τθ χριςθ τουσ
ςε διάφορεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ, για τθν
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων επικοινωνιακϊν ςκοπϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

- Είδθ γραμματικισ
- Χχζςθ τθσ Ξοινισ Ρζασ Ελλθνικισ με τθν
κακαρεφουςα και τθ δθμοτικι
- Επίπεδα γλωςςικισ ανάλυςθσ
- Θ κζςθ του τόνου ςτθν Ελλθνικι
- Ψο μονοτονικό ςφςτθμα
- Υάκθ φκόγγων
- Ψα άρκρα και οι χριςεισ τουσ
- Ξλίςθ ουςιαςτικϊν, επικζτων, μετοχϊν
- Οειτουργίεσ των πτϊςεων
- Οόγιεσ δοτικζσ
- Φθματικοί χρόνοι: ςχθματιςμόσ, ςθμαςία
- Φθματικι όψθ (ποιό ενζργειασ)
- Δυνθτικι οριςτικι
- Ανϊμαλα ριματα
- Υακθτικοποίθςθ με ζμφαςθ ςτα αποκετικά
ριματα
- Ενεργθτικζσ μετοχζσ – λόγιεσ ενεργθτικζσ μετοχζσ
- Υακθτικζσ μετοχζσ με αναδιπλαςιαςμό ι/ και
αφξθςθ
- Επιρριματα: παραγωγι και λειτουργία τουσ
- Υροτάςεισ: υποκετικζσ, ευχετικζσ, ςυγκριτικζσ,
79

ειδικζσ, βουλθτικζσ, πλάγιεσ ερωτθματικζσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Holton, D., P. Mackridge & Ει. Φιλιππάκθ-Warburton.
1999. Γραμματικι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Πετάφραςθ Βαςίλθσ Χπυρόπουλοσ. Ακινα:
Υατάκθσ.
Ξλαίρθσ, Χρ. & Γ. Ππαμπινιϊτθσ. 2005. Γραμματικι τθσ
Νζασ Ελλθνικισ. Δομολειτουργικι –
Επικοινωνιακι. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Mιτςθσ, N. 1995. H διδαςκαλία τθσ γραμματικισ ςτθν
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. H
επίδραςθ τθσ γλωςςικισ επιςτιμθσ ςτθν εξζλιξι
τθσ. Aκινα: Gutenberg.
Ψηάρτηανοσ, Α. 1928, 1989. Νεοελλθνικι ςφνταξισ (τθσ
κοινισ
δθμοτικισ).
Κεςςαλονίκθ:
Αφοί
Ξυριακίδθ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, χριςθ αςκιςεων και κειμζνων (αντλοφμενων
κυρίωσ από τα διδακτικά βιβλία γλϊςςασ του Δθμοτικοφ
ςχολείου).
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Νζα Ελλθνικι Ιςτορία
Ω 204
Ωποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
2o
3ο
4 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 45 ϊρεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ ιςτορικοφ και ερευνθτικοφ υλικοφ, 20 ϊρεσ
προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ, 3 ϊρεσ εξετάςεισ
Κ. Φωτιάδθσ
Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εξοικειϊςει τουσ
ςπουδαςτζσ με τθ γνϊςθ τθσ πορείασ του Ρζου
Ελλθνιςμοφ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο.
Ψο μάκθμα ξεκινά από τθν επικράτθςθ των οκωμανϊν,
παρακολουκεί τθν οργάνωςθ τθσ πνευματικισ και
οικονομικισ ηωισ των υποδοφλων και τθν ελλθνικι
επανάςταςθ και επεκτείνεται ωσ τον Τκωνα.
Βακαλόπουλοσ, Απ. (1996). Νζα Ελλθνικι Ιςτορία 1204 –
1985. Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ
Φωτιάδθσ, Ξ. (2005). Οι εξιςλαμιςμοί τθσ Μ. Αςίασ και οι
Κρυπτοχριςτιανοί του Ρόντου. Κεςςαλονίκθ:
Ξυριακίδθσ
Χαςιϊτθσ, Λ. (2000). Αποηθτϊντασ τθν Ενότθτα ςτθν
Ρολυμορφία. Κεςςςαλονίκθ: Υαρατθρθτισ
Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Βακμολογία εργαςιϊν & εξετάςεισ
Ελλθνικι

81

Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Σφγχρονθ Ελλθνικι Ιςτορία
Ω 205
Ωποχρεωτικό
ειςαγωγικά και βαςικισ κατάρτιςθσ
2o
4ο
5 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 45 ϊρεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ ιςτορικοφ και ερευνθτικοφ υλικοφ, 20 ϊρεσ
προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ, 3 ϊρεσ εξετάςεισ.
Κ. Φωτιάδθσ
Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εξοικειϊςει τουσ
ςπουδαςτζσ με τθν πορεία του Ρζου Ελλθνιςμοφ τον 20ο
αιϊνα.
Ψο μάκθμα επιχειρεί να περιγράψει φάςεισ τθσ
νεοελλθνικισ ιςτορίασ των νεότερων χρόνων όπωσ ο
Πακεδονικόσ Αγϊνασ, θ Πικραςιατικι Εκςτρατεία και το
Υροςφυγικό Ηιτθμα. Θ διαπραγμάτευςθ φτάνει ωσ τθ
δικτατορία του 1967
Βακαλόπουλοσ, Ξ. (2006). Νεοελλθνικθ Ιςτορία 1204-2000.
Κεςςαλονίκθ: Θρόδοτοσ
Φωτιάδθσ, Ξ. (2006). Ρθγζσ τθσ Ιςτορίασ του
Κρυπτοχριςτιανικοφ Ρροβλιματοσ. Κεςςαλονίκθ:
Ξυριακίδθσ
Ξολιόπουλοσ, Λ. (2003). Θ «Ρζραν» Ελλάσ και οι «Άλλοι»
Ζλλθνεσ. Κεςςςαλονίκθ: Βάνιασ
Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Βακμολογία εργαςιϊν & εξετάςεισ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο
του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ελλθνικι Λαογραφία
Ω206
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό - βαςικισ κατάρτιςθσ
4ο
8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, προετοιμαςία του φοιτθτι 19 ϊρεσ,
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι εργαςία /
ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 23 ϊρεσ, προετοιμαςία για ςυμμετοχι
ςτισ εξετάςεισ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Ζκτακτο Διδακτικό Ρροςωπικό
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ, από τουσ φοιτθτζσ, τθσ
εκπαιδευτικισ διάςταςθσ τθσ Οαογραφίασ, για να βοθκθκοφν ςτθν
ολοκλθρωμζνθ ερμθνεία τθσ πλοφςιασ εκπροςϊπθςθσ του
Υαραδοςιακοφ λαϊκοφ Υολιτιςμοφ ςτα ςχολικά, γλωςςικά και
λογοτεχνικά εγχειρίδια.
Θ γνϊςθ τθσ ζννοιασ και του ςκοποφ τθσ Οαογραφίασ ωσ επιςτιμθσ,
τθσ χρθςιμότθτάσ τθσ, τθσ ςχζςθσ τθσ με τισ άλλεσ πνευματικζσ
επιςτιμεσ και τθσ μεκόδου ζρευνασ των κεμάτων τθσ. Ακόμθ, θ
ςπουδι τθσ οικιςτικισ δραςτθριότθτασ του ανκρϊπου του λαοφ, τθσ
παραδοςιακισ και τθσ ςφγχρονθσ μορφισ τθσ οικογζνειασ, των
ευρφτερων κοινωνικϊν ομάδων τθσ παραδοςιακισ κοινότθτασ, αλλά
και τθσ ςφγχρονθσ, κακϊσ και τθσ παραγωγισ και τθσ χριςθσ των
αγακϊν.
Ψζλοσ, θ ςυνεργαςία των φοιτθτϊν, με το διδάςκοντα, ςτθ ςφνταξθ
πτυχιακϊν εργαςιϊν και άλλων λαογραφικϊν ςυλλογϊν.
Αλεξιάδθσ, Α. Π. (1988). Θ Ελλθνικι και διεκνισ επιςτθμονικι
ονοματοκεςία τθσ Λαογραφίασ. Ακινα.
Ξυριακίδου – Ρζςτοροσ, Α. (1978). Θ κεωρία τθσ Ελλθνικισ
Λαογραφίασ. Ακινα: Εταιρεία Χπουδϊν Ρεοελλθνικοφ
Υολιτιςμοφ και Γενικισ Υαιδείασ,.
Οαογραφικά Πελετιματα Λ. (1989). Ακινα: Εταιρεία Οογοτεχνικοφ
και Λςτορικοφ Αρχείου.
Οαογραφικά Πελετιματα ΛΛ. (1993). Ακινα: Υορεία.
Οουκάτοσ, Χ. Δ. (1979). Ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Λαογραφία. Ακινα.
Πζγασ, Α. Γ. (1978). Ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Λαογραφία. Ακινα.
Πζγασ, Α. Γ. (1988). Ελλθνικζσ γιορτζσ και ζκιμα τθσ λαϊκισ λατρείασ.
Ακινα: Σδυςςζασ.
Περακλισ, Γ. Π. (2004). Ελλθνικι Λαογραφία. Ακινα: Σδυςςζασ.
Περακλισ, Π.Γ. (1999). Θζματα Λαογραφίασ. Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ.
Περακλισ, Π.Γ. (2004). Θ ςυνθγορία τθσ Λαογραφίασ. Ακινα:
Πεταίχμιο.
Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν.
Εξετάςεισ, εργαςίεσ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Ελλθνικι Ραιδικι & Νεανικι Λογοτεχνία
Ω207
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό & βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο
3ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για το μάκθμα
(μελζτθ άρκρων/βιβλίων, προετοιμαςία εργαςιϊν) 39,
ϊρεσ προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 36,
εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Αλζξανδροσ Ν. Ακριτόπουλοσ
Σι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τθ κεωρία και
τθν ιςτορία τθσ Υαιδικισ-Ρεανικισ Οογοτεχνίασ, να
κινοφνται βιβλιογραφικά ςτο χϊρο αυτό άνετα, ϊςτε να
εκπονοφν εργαςίεσ που αφοροφν ςε ζργα γνωςτϊν
ςυγγραφζων τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ, να ερευνοφν
διάφορα κζματα ςτθ Βιβλιοκικθ από ςχετικά περιοδικά
λ.χ. Διαδρομζσ, ι από το Διαδίκτυο.
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο κατευκφνςεισ, κεωρθτικι
και πρακτικι. Εκτίκενται με διάλεξθ ςτοιχεία κεωρίασ και
κριτικισ και ςυνοπτικι ιςτορία τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ.
Ακολουκοφν ςυηιτθςθ και διάλογοσ ςε ςυγκεκριμζνα
κζματα ι παραδείγματα, όπωσ λ.χ. ο παιδοκεντριςμόσ, θ
προκετικότθτα τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ, το παιδίαναγνϊςτθσ, κ.ά. Χτο πρακτικό μζροσ παρουςιάηονται
κείμενα διαφόρων λογοτεχνικϊν ειδϊν, ϊςτε με τθν
πολφπλευρθ ανάγνωςι τουσ (μορφολογικι,
ςθμαςιολογικι, ςθμειολογικι, ιδεολογικι) να καταςτεί
φανερι θ ιδιαιτερότθτα και θ χρθςιμότθτά τουσ ςτα
παιδιά και τουσ νζουσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται.
Ακριτόπουλοσ, A. (1999). Άρκρα και μελετιματα για τθν
παιδικι λογοτεχνία. Κεςςαλονίκθ: Δ. Ρ. Χαλονικίδθσ.
Αναγνωςτόπουλοσ, Β. Δ. (1990). Τάςεισ και εξελίξεισ τθσ
παιδικισ λογοτεχνίασ. Εκδ. των Φίλων.
Βαςιλαράκθσ, Λ. Ρ. (2001). Γλϊςςα και πράξθ τθσ παιδικισ
λογοτεχνίασ. Ακινα: Gutenberg.
Ηερβοφ, Α. (1992). Λογοκριςία και αντιςτάςεισ ςτα κείμενα
των παιδικϊν μασ χρόνων. Ακινα: Σδυςςζασ.
Ξανατςοφλθ, Π. (1997). Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και κριτικι
τθσ παιδικισ Λογοτεχνίασ. U.S.P.
Παλαφάντθσ, Ξ. (2005). Θ παιδαγωγικι τθσ λογοτεχνίασ,
τόμοσ Αϋ, Βϋ. Ακινα: Γρθγόρθσ.
Ρodelman, P. (1992). The pleasures of children’s
Litterature. London: Longman.
Χακελλαρίου, Χ. (1984). Ιςτορία τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ,
Ελλθνικι και παγκόςμια. Ακινα: Φιλιππότθσ.
Χπικ, Ψη. (1989). Τα παιδιά ωσ αναγνϊςτεσ. Ακινα:
Ξαςτανιϊτθσ.
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Χαντ, Υ. (2001). Κριτικι, κεωρία και παιδικι λογοτεχνία,
μτφρ. Ευγ. Χακελλαριάδου, Πζνθ Ξανατςοφλθ. Ακινα:
Υατάκθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διάλεξθ- Υαρουςίαςθ κειμζνων
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ιςτορία: Αρχαιότθτα και Βυηάντιο
Ω208
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
2ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 30 ϊρεσ, εξετάςεισ 3
ϊρεσ.
Ανδρζασ Ρ. Ανδρζου
Ρα ειςαγάγει το φοιτθτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ
ςθμαντικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αρχαίασ και βυηαντινισ
ιςτορίασ και να παρουςιάςει τον επιςτθμονικό
προβλθματιςμό που ζχει αναπτυχκεί γφρω από το ηιτθμα
τθσ προςζγγιςθσ και ερμθνείασ ιςτορικϊν κεμάτων.
Λςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ: Από τθν Ξρθτομυκθναϊκι
εποχι ωσ το τζλοσ των κλαςικϊν χρόνων.
Βυηάντιο:Απόψεισ τθσ βυηαντινισ ηωισ. Σ ιδεατόσ κόςμοσ
του Βυηαντίου. Θ κλθρονομιά
Schuller, W. (2001). Λςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ. Ακινα:
Π.Λ Ε.Ψ.
Mango, C. (1999). Βυηάντιο. Θ αυτοκρατορία τθσ Ρζασ
Φϊμθσ. Ακινα: Π.Λ.Ε.Ψ.
Διαλζξεισ και ςυηιτθςθ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εργαςίεσ
Ελλθνικι
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Τίηλορ μαθήμαηορ ΙΣΤΟΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Κωδικόρ μαθήμαηορ Ω 211
Είδορ μαθήμαηορ Ωποχρεωτικό επιλογισ
Επίπεδο ηος Μαθήμαηορ Εμβάκυνςθσ κι ζρευνασ
Έηορ ζποςδών 4ο
Εξάμηνο Η’
Απιθμόρ ακαδημαϊκών 4 ECTS, 3 ΥΠ
μονάδων
Φόπηορ Επγαζίαρ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τισ διαλζξεισ 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τθν εργαςία και τισ εξετάςεισ 30
ϊρεσ, εξετάςεισ 1 ϊρα
Όνομα διδάζκονηα Αντρζασ Ρ. Ανδρζου
Σηόσορ ηος μαθήμαηορ Σ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εμβακφνει ο φοιτθτισ ςε
ηθτιματα Λςτορικισ Εκπαίδευςθσ και Υολιτιςμοφ, ςτο
πλαίςιο τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ξριτικι προςζγγιςθ
τθσ Λςτορικισ Γνϊςθσ και των Τψεων του Υολιτιςμοφ που
διαχζονται ςτθν Εκπαίδευςθ.
Πποαπαιηούμενα
Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ Θ Λςτορία και ο Υολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Επιςτθμονικά
ηθτιματα για τθν Λςτορικι Εκπαίδευςθ. Υολιτιςμόσ και
Ξουλτοφρα ςτθν Εκπαίδευςθ. Ζρευνα ςτο εκπαιδευτικό
υλικό τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για επιλεγμζνα
ηθτιματα Λςτορίασ και Υολιτιςμοφ. Χχολικά εγχειρίδια
Λςτορίασ. Σ Υολιτιςμόσ τθσ Ελλάδασ και οι Υολιτιςμοί του
κόςμου, κριτικζσ προςεγγίςεισ.
Ενδεικηική βιβλιογπαθία Peter Burke, 2008, Τι είναι πολιτιςμικι ιςτορία, Εκδόςεισ
Πεταίχμιο, Ακινα.
Αντϊνθσ Οιάκοσ, Ρϊσ το παρελκόν γίνεται ιςτορία;
Εκδόςεισ Υόλισ, Ακινα 2007
Mark Ferro, 2001, Ρωσ αφθγοφνται τθν Ιςτορία ςτα παιδιά
ςε ολόκλθρο τον Κόςμο, Εκδόςεισ Πεταίχμιο, Ακινα.
Μέθοδοι διδαζκαλίαρ Διαλζξεισ – Εργαςτιρια – Αςκιςεισ
Μέθοδοι αξιολόγηζηρ Εργαςία και προφορικζσ εξετάςεισ
Γλώζζα διδαζκαλίαρ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Εικαςτικά Εργαςτιρια
Ω 210
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
1ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Διδαςκαλία (κεωρθτικι κατάρτιςθ) 39 ϊρεσ,
κακοδθγοφμενεσ εργαςίεσ ςτο πανεπιςτθμιακό εικαςτικό
εργαςτιριο 45 ϊρεσ, προετοιμαςία εκτόσ πανεπιςτθμίου
35 ϊρεσ, υποςτιριξθ και παράδοςθ εργαςιϊν 1 ϊρα.
Πνομα διδάςκοντα Ζκτακτο Διδακτικό Ρροςωπικό
Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των κεωρθτικϊν και εργαςτθριακϊν
μακθμάτων, ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
να καταςκευάηει ςτοιχειϊδθ και ςφνκετα εικαςτικά ζργα
και να τα αξιολογεί
να κάνει επιτυχθμζνθ χριςθ υλικϊν και τεχνικϊν ςτα ζργα
του
να αναγνωρίηει τα μορφικά ςτοιχεία, που εκφράηουν
ιδζεσ, αξίεσ, απόψεισ ςε εικαςτικά ζργα διαφορετικϊν
πολιτιςμϊν
να αναλφει βαςικά κζματα που ανακφπτουν από τθν
κζαςθ των εικαςτικϊν ζργων
να ςυηθτά για τισ προκζςεισ του δθμιουργοφ για τισ
μεκόδουσ και τισ ζννοιεσ τθσ τζχνθσ, και
να ερμθνεφει και να αξιολογεί τισ καλλιτεχνικζσ επιλογζσ
ςχετικά με το περιεχόμενο, τθ δομι και τον τρόπο
παρουςίαςθσ τουσ.

Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ εικαςτικισ δθμιουργίασ. Ψο είναι και
το φαίνεςκαι ςτθν εικαςτικι διατφπωςθ. Ψο ςθμείο, θ
γραμμι, θ επιφάνεια, ο όγκοσ, το χρϊμα και θ υφι. Από
τισ κεωρίεσ του Kadinsky ςτα εκφραςτικά μζςα του
παιδιοφ.
Ειδικι χρωματολογία. Βαςικά και δευτερεφοντα χρϊματα.
Κερμά και ψυχρά. Ψονικζσ κλίμακεσ και αποχρϊςεισ. Θ
λειτουργία τουσ ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ. Από τον Moses
Harris ςτον Johannes Itten.
Σ εναλφαβθτιςμόσ τθσ ανάγνωςθσ τθσ εικόνασ. Θ παιδικι
αντίλθψθ και θ παιδικι εικαςτικι ζκφραςθ. Χτάδια και
παράγοντεσ εξζλιξθσ του παιδικοφ δθμιουργιματοσ. Θ
ανάπτυξθ τθσ εικαςτικισ προςωπικότθτασ του παιδιοφ και
θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ. Θ οδθγθτικι του δαςκάλου. Ψα
εικαςτικά Projects. Ανάλυςθ και διαδρομι των
μορφολογικϊν ςτοιχείων.
Θ οπτικι αντίλθψθ του χϊρου και θ εικαςτικι ςφνκεςθ. Σ
ςυμμετρικόσ και αςφμμετροσ χϊροσ. O γεωμετριςμόσ ςτθ
τζχνθ. Γεωμετρικζσ χαράξεισ και ςυνκετικι αρμονία.
Υλατωνικά ςτερεά και αναπτφγματα Θ ςυνκετικι του
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Matila Ghyka. Ψα fractals και οι ςειρζσ Fibonacci. Υαιδικά
τεχνουργιματα. Σ χρόνοσ, ο ρυκμόσ και το μζτρο ςτο
εικαςτικό παιδικό δθμιοφργθμα.
Ψα υλικά, τα μζςα και οι τεχνικζσ των εικαςτικϊν τεχνϊν.
Ψο ελεφκερο ςχζδιο. Θ κλίμακα του γκρι και θ διτονικι
εικαςτικι διατφπωςθ. Βαςικοί εμπειρικοί κανόνεσ τθσ
ςκιαγραφίασ. Ψο γραμμικό και το γεωμετρικό ςχζδιο.
Διακοςμθτικζσ φρίηεσ και απλζσ αρχιτεκτονικζσ
καταςκευζσ υπό κλίμακα.
Schirrmacher, Robert. Τζχνθ και Δθμιουργικι Ανάπτυξθ
των Ραιδιϊν (επιμ . Κουλοφρθ) Ακινα: Εκδόςεισ
«ΕΟΟΘΡ»
Ξοηάκου-Ψςιάρα, Τλγα (1988). Ειςαγωγι ςτθν εικαςτικι
γλϊςςα Ακινα: Gutenberg.
Ann S. Epstein, Ζλλθ Α. Ψρίμθ. Εικαςτικζσ τζχνεσ και μικρά
παιδιά. ΨΩΥΩΚΩΨΩ Γ. ΔΑΦΔΑΡΣΧ
Διαλζξεισ, ςεμινάρια και εργαςτιρια
Ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ Υαράδοςθ εργαςιϊν και
αξιολόγθςθ
Ελλθνικι
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Τποχρεωτικά Μαθήματα Θετικών Επιςτημών
Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Διδακτικι Μακθματικϊν
Ω301
Υποχρεωτικό
ειςαγωγικά και βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο
4ο
4 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 39 ϊρεσ προετοιμαςία για τθ
διδαςκαλία, 30 ϊρεσ προετοιμαςία για εξετάςεισ, 3 ϊρεσ
εξετάςεισ.
Χαράλαμποσ Λεμονίδθσ
Σι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να χειρίηονται κζματα
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των μακθματικϊν ςτο δθμοτικό
ςχολείο. Ρα ζχουν ζνα ςφγχρονο πνεφμα για τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν. Ρα ερμθνεφουν τισ
ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν ςτθ μάκθςθ των
μακθματικϊν.
Πακθματικά Λ και Πακθματικά ΛΛ.
Χφγχρονεσ κεωρίεσ για τθ διδαςκαλία των Πακθματικϊν.
Ψα Πακθματικά τθσ Φφςθσ και τθσ Ηωισ. Κεωρθτικά
κζματα τθσ διδακτικισ των μακθματικϊν. Θ μάκθςθ των
πρϊτων αρικμθτικϊν εννοιϊν. Υολυψιφιοι αρικμοί και
ςφςτθμα αρίκμθςθσ. Ροεροί υπολογιςμοί και οι
ςτρατθγικζσ των μακθτϊν. Αλγόρικμοι εκτζλεςθσ των
γραπτϊν πράξεων και τα λάκθ των μακθτϊν. Θ επίλυςθ
προβλθμάτων ωσ μζκοδοσ διδαςκαλίασ και ωσ
αντικείμενο. Ανάλυςθ και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων
προςκετικοφ και πολλαπλαςιαςτικοφ τφπου. Θ διδαςκαλία
των κλαςμάτων. Διδακτικι γεωμετρικϊν εννοιϊν.
Van de Walle, J. A. (2005). Μακθματικά για το Δθμοτικό
και το Γυμνάςιο. Μια εξελικτικι διδαςκαλία, Ψρ.
Ψριανταφυλλίδθσ (επιμ.), Α. Αλεξανδροποφλου & Β.
Ξομπορόηοσ (μετ.). Ακινα: Ψυπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ.
Οεμονίδθσ, Χ. (1994). Ρερίπατοσ ςτθ Μάκθςθ τθσ
Στοιχειϊδουσ Αρικμθτικισ. Κες/νίκθ: Αφοί Ξυριακίδθ.
Διαλζξεισ
Γραπτζσ εξετάςεισ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Εκπαιδευτικό Λογιςμικό
Ω302
Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
3ο
6ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, εργαςτιριο 39 ϊρεσ, προετοιμαςία
φοιτθτι & ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα 18 ϊρεσ,
προετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 18 ϊρεσ,
γραπτζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ραλαιγεωργίου

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ δομι, τθ χριςθ και τθν
εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και
να είναι ικανοί να δθμιουργοφν ςενάρια χριςθσ και
δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικά λογιςμικά, ςε διάφορα
γνωςτικά αντικείμενα.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Δομι, χριςθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν,
μακιματοσ αρχζσ ςχεδίαςθσ δραςτθριοτιτων και ςενάρια μακθμάτων
με ΨΥΕ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρία και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Κεωρία (γραπτά) και εξζταςθ ςτο εργαςτιριο
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Οι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ και οι Αναπαραςτάςεισ τουσ
Ω303
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
1ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, εργαςτιριο 24 ϊρεσ, προετοιμαςία
φοιτθτι & ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 40 ϊρεσ,
γραπτζσ εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Άννα Σπφρτου

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να
ερμθνεφουν ποιοτικά ζναν αρικμό φυςικϊν φαινομζνων
και να είναι ικανοί/ζσ να εκτελοφν μια ςειρά πειραματικϊν
δραςτθριοτιτων. Επιπλζον, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει
να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τισ κυριότερεσ
εναλλακτικζσ απόψεισ των μακθτϊν/τριϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Πθχανικι (Ρόμοι του Ρεφτωνα, Ενζργεια, Βαρφτθτα,
Σρμι), Λδιότθτεσ τθσ Ϊλθσ (Χτερεά, Ωγρά, Αζρια),
Κερμότθτα (Κερμοκραςία, Διαςτολι, Χυςτολι, Διάδοςθ
Κερμότθτασ, Αλλαγι Φάςθσ) Ιχοσ (Ψαλαντϊςεισ, Ξφματα),
Θλεκτριςμόσ (Θλεκτροςτατικι, Θλεκτρικό ρεφμα),
Παγνθτιςμόσ (Παγνθτικζσ δυνάμεισ, Παγνθτικό Υεδίο,
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ), Φωσ (Λδιότθτεσ του φωτόσ, Χρϊμα,
Ανάκλαςθ, Διάκλαςθ)
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Hewiit, P (2004). Οι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ. Φζκυμνο:
Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V.
(2000). Oικο-δομϊντασ τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν. Ακινα: Ψυπωκιτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Εργαςτιρια, Workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Κωδικόσ μακιματοσ Ω304
Είδοσ μακιματοσ Ωποχρεωτικό (4ο εξαμ.)
Επίπεδο του Μακιματοσ Bαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 2ο
Εξάμθνο 4ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS, 3 ΥΠ
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τισ διαλζξεισ 26 ϊρεσ,
προετοιμαςία για τθν Υρόοδο 20 ϊρεσ, εξζταςθ Υροόδου 2
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 30 ϊρεσ, γραπτζσ
εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Μαλανδράκθσ
Στόχοσ του μακιματοσ Σι φοιτιτριεσ/τζσ να:
 αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με περιβαλλοντικά
ηθτιματα όπωσ τθν παγκόςμια κζρμανςθ, τθν
εξαςκζνθςθ του ςτρϊματοσ του όηοντοσ, τθ ρφπανςθ
αζρα-εδάφουσ-νερϊν, κ.α.
 κατανοιςουν τθν ζννοια, τουσ πυλϊνεσ και τθσ αρχζσ τθσ
βιωςιμότθτασ,
 κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν
αειφορία, τα χαρακτθριςτικά τθσ, τουσ ςτόχουσ τθσ και
τισ βαςικζσ μεκοδολογικζσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ
τθσ,
 είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν, οργανϊνουν, εφαρμόηουν
και
αξιολογοφν
προγράμματα
περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ ςτο ςχολείο.
Ρροαπαιτοφμενα 
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Χφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα Λ: (α) Επιςτθμονικι
κατανόθςθ, (β) Ξοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντεσ που
τα προκαλοφν, (γ) Ψρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ – ο ρόλοσ τθσ
εκπαίδευςθσ . Ψο παράδειγμα τθσ Υαγκόςμιασ Κζρμανςθσ *
Χφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα ΛΛ: Εξαςκζνθςθ τθσ
ςτοιβάδασ του όηοντοσ, ρφπανςθ εδάφουσ, αζρα, νερϊν,
αλόγιςτεσ δαπάνεσ, υπερκατανάλωςθ, * Σικολογικό,
ενεργειακό αποτφπωμα, αποτφπωμα νεροφ * Αρχζσ και
φιλοςοφία τθσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ
«Εκπαίδευςθσ για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφορία» *
Διακεματικότθτα ςτθν ΥΕ * Επιλογι, ςχεδιαςμόσ, εφαρμογι
και
αξιολόγθςθ
προγραμμάτων
Υεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ / Εκπαίδευςθσ για Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ – Θ
μζκοδοσ Project – Υρακτικι Εφαρμογι * Ψυπικζσ και
Εξειδικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ ΥΕ - Υρακτικι εφαρμογι *
ΥΕ και φυςικζσ επιςτιμεσ * ΨΥΕ και ΥΕ * Υαιχνίδι ρόλων –
Λςτοριογραμμι * Δραςτθριότθτεσ Υεδίου περιβαλλοντικά
Υαιχνίδια * Εφαρμογι προγράμματοσ ΥΕ ςε ςυνεργαςία με
Ξζντρο Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΞΥΕ) * Υαρουςιάςεισ
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εργαςιϊν – Ανακεφαλαίωςθ
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Borucke, Michael, David Moore, Gemma Cranston, Kyle
Gracey, Katsunori Iha, Joy Larson, Elias Lazarus, Juan
Carlos Morales, Mathis Wackernagel, and Alessandro Galli.
(2013). Accounting for Demand and Supply of the
Biosphere’s Regenerative Capacity: The National Footprint
Accounts’ Underlying Methodology and Framework.”
Ecological
Indicators,
24:
518–533.
doi:10.1016/j.ecolind.2012.08.005.
UNESCO (2012). Education for Sustainability Source book.
Available
at
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e
.pdf , Accessed March 1, 2013
UNESCO (2006). Teaching and learning for a sustainable
future.
UNESCO.
Διακζςιμο
ςτο
http://www.unesco.org/education/tlsf , accessed March 1,
2013.
Γεωργόπουλοσ, Α. (2000). Γη: Ένασ μικρόσ και εύθραυςτοσ
πλανήτησ. Αθήνα: Gutenberg.
Γεωργόπουλοσ, Α., Τςαλίκη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική
Εκπαίδευςη. Αρχέσ- Φιλοςοφία – Μεθοδολογία, Παιχνίδια
& Αςκήςεισ. Αθήνα: Gutenberg. (Εύδοξοσ:31955)
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Περιβάλλον και την
Εκπαίδευςη για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2011).
Διαθέςιμο
ςτο
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php,
Υροςπελάκθκε 1 Παρτίου 2013
Ψι είναι θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Υφλθ Υαιδαγωγικοφ
Ωλικοφ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Διακζςιμο ςτο
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=166,
Υροςπελάκθκε 1 Παρτίου 2013.
Ψι

είναι το οικολογικό αποτφπωμα; Διακζςιμο ςτο
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-20-53/2009-0617-14-45-56/2009-06-17-14-48-33/750-2009-12-16-11-5150.html, προςπελάκθκε 1 Παρτίου 2013

Φζρμελθ, Γ., Φουςομουςτακάκθ – Κεοδωράκθ, Π.,
Χατηθκϊςτα, Ξ., Γκαίτλιχ, Π. (2009). Σδθγόσ Ανάπτυξθσ
Δραςτθριοτιτων Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ΩΥ.Ε.Υ.Κ.
Ακινα.
Διακζςιμο
ςτο
http://www.envedu.gr/ViewPack.aspx?id=42, Υροςπελάκθκε 1 Παρτίου
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2013.
Φλογαΐτθ, Ε., (2011). Εκπαίδευςθ για το περιβάλλον και τθν
αειφορία, Υεδίο, Ακινα, ς.248. ISBN 960-9552-26-9.
(Εφδοξοσ: 12405074)
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ - πρακτικι εξάςκθςθ – εφαρμογι ςτο πεδίο –
προςομοιϊςεισ – παιχνίδια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Υρόοδοσ (40%) και γραπτζσ εξετάςεισ (60%). Για να κεωρείται
επιτυχισ θ εξζταςθ κα πρζπει να ςυγκεντρωκεί τουλάχιςτον θ
βακμολογία πζντε (5) ακροιςτικά και από τισ δφο εξετάςεισ
(προόδου και γραπτϊν). Επίςθσ, υπάρχει και θ δυνατότθτα
για ανάλθψθ περιοριςμζνου αρικμοφ προςκετικϊν εργαςιϊν
(ατομικζσ ι μικρϊν ομάδων) θ οποίεσ αποςκοποφν ςτθν
εμβάκυνςθ ςε οριςμζνα κεματικζσ του μακιματοσ και
λαμβάνουν βακμολογία από μθδζν (0) ζωσ δφο (2) μονάδεσ.
Θ βακμολογία αυτι προςμετρείται επιπλζον τθσ ακροιςτικισ
βακμολογίασ ςε Υρόοδο και Γραπτζσ εξετάςεισ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ρλθροφορικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ω305
Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο
3ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, εργαςτιριο 39 ϊρεσ, προετοιμαςία
φοιτθτι & ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα 30 ϊρεσ, ϊρεσ
προετοιμαςίασ για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 35 ϊρεσ,
γραπτζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ραλαιγεωργίου

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ χριςθ και τθν εκπαιδευτικι
αξιοποίθςθ των οπτικοακουςτικϊν μζςων, των ψθφιακϊν
εργαλείων παρουςίαςθσ, τθν πορεία ειςαγωγισ των
τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ ςτθν
εκπαίδευςθ, τισ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και τισ
ςχετικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ. Επίςθσ, να αςκθκοφν ςτθν
παραγωγι εκπαιδευτικισ παρουςίαςθσ με τθ χριςθ
οπτικοακουςτικϊν μζςων και ψθφιακϊν εργαλείων, ςτθν
εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ λογιςμικϊν χάρτου εννοιϊν,
κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν δραςτθριοτιτων
αξιολόγθςθσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Λςτορικά ςτοιχεία τθσ ειςαγωγισ των ΨΥΕ ςτθν εκπαίδευςθ,
μακιματοσ οπτικοακουςτικά μζςα και ψθφιακά εργαλεία παρουςίαςθσ,
κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και ςχετικζσ κεωρίεσ
μάκθςθσ, καταςκευι εκπαιδευτικισ παρουςίαςθσ, χάρτθσ
εννοιϊν και ςχετικά λογιςμικά, ψθφιακά εργαλεία
ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων αξιολόγθςθσ.
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Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ω306
Υποχρεωτικό
ειςαγωγικά και βαςικισ κατάρτιςθσ ι εμβάκυνςθσ
1ο
2ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι & ςυνεργαςία
με τον διδάςκοντα 39 ϊρεσ, οργάνωςθ και διεξαγωγι
ζρευνασ 40 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 35 ϊρεσ,
εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Τςακιρίδου

Μακθςιακοί ςτόχοι α. θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με βαςικζσ ζννοιεσ ζρευνασ, β.
θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθν οργάνωςθ και το ςχεδιαςμό
ερευνϊν που αφοροφν τόςο τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
και πολιτικι όςο και κζματα παιδαγωγικισ, γ. θ εξοικείωςθ
με τον τρόπο παρουςίαςθσ και ςυγγραφισ των ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και ςτα ςτάδια μιασ ζρευνασ.
μακιματοσ Πζκοδοι ζρευνασ. Ψρόποι δειγματολθψίασ. Χυλλογι
δεδομζνων. Ερμθνεία αποτελεςμάτων και διεξαγωγι
ςυμπεραςμάτων. Ψρόποι παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων
μιασ ζρευνασ. Εφαρμογζσ ςε κζματα εκπαίδευςθσ παιδαγωγικισ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεκοδολογία εκπαιδευτικισ
ζρευνασ. Ακινα: Πεταίχμιο.
Verma, G. (2005). Εκπαιδευτικι Ζρευνα. Ακινα: Δαρδανόσ
Javeau, C. (2000). Θ ζρευνα με ερωτθματολόγιο. Ακινα:
Δαρδανόσ.
Υαππάσ, Κ. (2002). Θ μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ
ζρευνασ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. Ακινα:
Ξαρδαμίτςασ.
Ηαφειρόπουλοσ, Ξ. (2004). Ρωσ γίνεται μια επιςτθμονικι
εργαςία; Επιςτθμονικι ζρευνα και ςυγγραφι εργαςιϊν.
Ξριτικι.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρθτικζσ διαλζξεισ – πρακτικζσ εφαρμογζσ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Στατιςτικι
Ω307
Υποχρεωτικό
ειςαγωγικά και βαςικισ κατάρτιςθσ ι εμβάκυνςθσ
1ο
1ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τισ διαλζξεισ 36
ϊρεσ, εργαςτιριο Θ/Ω 40 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ 32 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Τςακιρίδου

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με βαςικζσ ζννοιεσ
ςτατιςτικισ και μεκόδουσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Βαςικζσ ζννοιεσ ςτατιςτικισ. Πζκοδοι δειγματολθψίασ.
Ξλίμακεσ μζτρθςθσ. Υεριγραφι ποιοτικϊν και ποςοτικϊν
δεδομζνων. Ξατανομζσ. Ξανονικι κατανομι. Ζλεγχοι
υποκζςεων. Ξριτιριο x2. Χφγκριςθ μζςων όρων (t - test –
ANOVA). Εφαρμογζσ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Φοφςςοσ, Ο. Υ. & Ψςαοφςθσ, Γ. (2002). Στατιςτικι
εφαρμοςμζνθ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Ακινα:
Ελλθνικά Γράμματα.
R. Lyman Ott, Michael T. Longnecker (2001). An
Introduction to Statistical Methods and Data Analysis
(5th Ed.).
Ψςουπάκθσ, Ε. (1996). Ειςαγωγικά μακιματα ςτατιςτικισ.
Κεςςαλονίκθ: Αrt of text.
Οουκάσ, Χ. (2003). Στατιςτικι. Ακινα: Ξριτικι.
Ξολυβά-Παχαίρα & Φ. Ππόρα-Χζντα, Ε. (1996) Στατιςτικι,
Θεωρία & εφαρμογζσ. Κεςςαλονίκθ: Ηιτθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρθτικζσ διαλζξεισ – χριςθ Θ/Ω
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ Μακιματοσ Στοιχεία Αρικμθτικισ και Θεωρίασ Αρικμϊν για τουσ
εκπαιδευτικοφσ
Κωδικόσ Μακιματοσ Ω308
Είδοσ Μακιματοσ
Επίπεδο Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
1ο
1ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία 39 ϊρεσ, προετοιμαςία
για εξετάςεισ 50 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα Διδάςκοντα Κωνςταντίνοσ Νικολαντωνάκθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ παρουςίαςθ και θ εμβάκυνςθ των μακθματικϊν εννοιϊν οι
οποίεσ παρουςιάηονται ςτθ διδαςκαλία του Δθμοτικοφ
Χχολείου
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Φυςικοί αρικμοί, ςφνολα, διμελείσ ςχζςεισ, ςυναρτιςεισ,
μακιματοσ πλθκάρικμοσ ςυνόλου. Σι τζςςερισ πράξεισ ςτουσ φυςικοφσ
αρικμοφσ. Χυςτιματα αρίκμθςθσ. Χτοιχεία κεωρίασ αρικμϊν:
διαιρετότθτα, κριτιρια διαιρετότθτασ, πρϊτοι αρικμοί,
ευκλείδεια διαίρεςθ, Πζγιςτοσ κοινόσ διαιρζτθσ (Π.Ξ.Δ.),
Ελάχιςτο κοινό πολλαπλάςιο (Ε.Ξ.Υ.).
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Van de Walle, J. A. (2005). Μακθματικά για το Δθμοτικό και το
Γυμνάςιο. Μια εξελικτικι διδαςκαλία, Ψρ.
Ψριανταφυλλίδθσ (επιμ.), Α. Αλεξανδροποφλου & Β.
Ξομπορόηοσ (μετ.). Ακινα: Ψυπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ.
Οεμονίδθσ, Χ. (2000). Στοιχεία Αρικμθτικισ και Θεωρίασ
Αρικμϊν για το Δάςκαλο. Ακινα: Υατάκθσ.
Ψριανταφυλλίδθσ, Ψρ. & Χδρόλιασ, Ξ. (2005). Βαςικζσ
μακθματικζσ ζννοιεσ για τον εκπαιδευτικό τθσ
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Ψυπωκιτω – Γ.
Δαρδανόσ.
Χαλάτςθσ, Α. (1999). Αρικμθτικι. Σφνολα – Συναρτιςεισ,
Θεωρία Αρικμϊν. Κεςςαλονίκθ: Ηιτθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Υαράδοςθ κεωρίασ από το διδάςκοντα και επίλυςθ αςκιςεων
από το διδάςκοντα και τουσ φοιτθτζσ ςε φροντιςτιριο και ςτο
ςπίτι.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Ψίτλοσ Πακιματοσ
Ξωδικόσ Πακιματοσ
Είδοσ Πακιματοσ
Επίπεδο Πακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Στοιχεία Γεωμετρίασ και Επίλυςθ Ρροβλθμάτων
Ω309
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικά
1ο
2ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία 39 ϊρεσ, προετοιμαςία
για εξετάςεισ 50 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Τνομα Διδάςκοντα Κωνςταντίνοσ Νικολαντωνάκθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ παρουςίαςθ και θ εμβάκυνςθ των μακθματικϊν εννοιϊν οι
οποίεσ παρουςιάηονται ςτθ διδαςκαλία του Δθμοτικοφ
Χχολείου
Υροαπαιτοφμενα Υεριεχόμενο του Σι βαςικζσ ζννοιεσ που παρουςιάηονται είναι: Αναλογίεσ,
μακιματοσ Ξλάςματα, Δεκαδικοί και Υοςοςτά. Κεμελίωςθ των Φθτϊν
αρικμϊν. Εξιςϊςεισ και Χυςτιματα. Οφςθ Υροβλθμάτων.
Πετριςεισ. Επίπεδα ςχιματα και ςτερεά ςϊματα και οι
ιδιότθτζσ τουσ. Τγκοι και Εμβαδά. Υυκαγόρειο κεϊρθμα.
Ξφκλοι. Γωνίεσ. Πεςοκάκετοσ. Σμοιότθτα και Κεϊρθμα του
Καλι. Γεωμετρικοί μεταςχθματιςμοί.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Van de Walle, J. A. (2005). Μακθματικά για το Δθμοτικό και το
Γυμνάςιο. Μια εξελικτικι διδαςκαλία, Ψρ.
Ψριανταφυλλίδθσ (επιμ.), Α. Αλεξανδροποφλου & Β.
Ξομπορόηοσ (μετ.). Ακινα: Ψυπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ.
Ξοφρκουλοσ, Π. (1999). Στοιχεία Θεωρίασ Αρικμϊν. Για τουσ
διδάςκοντεσ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ. Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ.
Οεμονίδθσ, Χ. (2000). Στοιχεία Αρικμθτικισ και Θεωρίασ
Αρικμϊν για το Δάςκαλο. Ακινα: Υατάκθσ.
Ψριανταφυλλίδθσ, Ψρ.& Χδρόλιασ, Ξ. (2005). Βαςικζσ
μακθματικζσ ζννοιεσ για τον εκπαιδευτικό τθσ
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Ψυπωκιτω – Γ.
Δαρδανόσ.
Χαλάτςθσ, Ακ. (1999). Γεωμετρία. Κεςςαλονίκθ: Ηιτθσ.
Πζκοδοι διδαςκαλίασ Υαράδοςθ κεωρίασ από το διδάςκοντα και επίλυςθ αςκιςεων
από το διδάςκοντα και τουσ φοιτθτζσ ςε φροντιςτιριο και ςτο
ςπίτι.
Πζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άςκηςη (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.)
Α΄ Φάςη: Ειςαγωγή ςτη θεωρία και πράξη του ςχολείου και τησ διδαςκαλίασ
Θ Αϋ Φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ πραγματοποιείται ςτο 3ο
εξάμθνο και καλφπτει 3 πιςτωτικζσ μονάδεσ ι 5 μονάδεσ ECTS.
Οργάνωςθ
Σι φοιτθτζσ παρακολουκοφν εναλλάξ κεωρθτικό μάκθμα ςτθ Σχολι (ειςιγθςθ και ςυηιτθςθ
ενόσ κζματοσ) και διδαςκαλία ςτισ τάξεισ του Υρότυπου Υειραματικοφ κυρίωσ, αλλά και άλλων
ςυνεργαηόμενων ςχολείων. Θ παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ γίνεται με ςυγκεκριμζνουσ κάκε
φορά ςτόχουσ, που ςχετίηονται με το εκάςτοτε κζμα του κεωρθτικοφ μακιματοσ (βλ.
Υεριεχόμενο). Σι φοιτθτζσ ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχα φφλλα παρατιρθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, με
άξονεσ τα κζματα αυτά. Ακολουκεί ςυηιτθςθ και ανάλυςθ τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ τισ
παρατθριςεισ των φοιτθτϊν. Θ ςυηιτθςθ γίνεται με τθν κακοδιγθςθ αποςπαςμζνων δαςκάλων
ςε μικρζσ ομάδεσ (ζωσ 15 φοιτθτζσ), ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ζκφραςθσ και θ
ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των φοιτθτϊν - μελϊν τθσ ομάδασ. Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όταν π.χ.
είναι αδφνατθ για διάφορουσ λόγουσ θ διά ηϊςθσ παρακολοφκθςθ ςτο ςχολείο, γίνεται
παρατιρθςθ και ανάλυςθ μαγνθτοςκοπθμζνων διδαςκαλιών. Θ ςυηιτθςθ και ανάλυςθ τθσ
διδαςκαλίασ ςτισ ομάδεσ και θ ανάπτυξθ του νζου κζματοσ ςτθν ολομζλεια του εξαμινου
διαρκοφν ςυνολικά τρεισ ϊρεσ. Θ παρακολοφκθςθ διδαςκαλίασ ςτα ςχολεία διαρκεί τουλάχιςτον
δφο διδακτικζσ ϊρεσ.
Για τθν αποτελεςματικι διεξαγωγι τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςθμαντικι κζςθ ζχουν οι «μζντορεσ»
των φοιτθτϊν, δθλαδι οι αποςπαςμζνοι ςτο Ψμιμα από τθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
δάςκαλοι, οι οποίοι υποςτθρίηουν τουσ υποψιφιουσ ςυναδζλφουσ τουσ κατά τθν προετοιμαςία
τουσ για το εκπαιδευτικό ζργο. Από τθν παρουςία των μεντόρων ςε όλεσ τθσ φάςεισ τθσ
ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α. και από τουσ απαιτθτικοφσ ρόλουσ που αναλαμβάνουν – οργάνωςθ των επιςκζψεων
των φοιτθτϊν ςτα ςχολεία, επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των φοιτθτϊν,
αξιολόγθςθ των διδακτικϊν αςκιςεων, «εταιρικι» υποςτιριξθ των δαςκάλων που ανοίγουν τισ
τάξεισ τουσ ςτουσ φοιτθτζσ και εν γζνει ςτιριξθ όλων των δράςεων που αναπτφςςονται για τθ
ςφηευξθ κεωρίασ και πράξθσ – εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό θ διαμόρφωςθ δφο απαραίτθτων για
τθν άςκθςθ των φοιτθτϊν ςυνκθκϊν:


θ αρμονικι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα ςχολεία και ςτο Ψμιμα ωσ ίδρυμα
εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν και



θ ανάπτυξθ κεωρθτικισ υποδομισ για τθ κεμελίωςθ και τθν επιτυχι οργάνωςθ
τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ.

Υποχρεϊςεισ του φοιτθτι
Σ φοιτθτισ ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ. Θ παρουςία του είναι
υποχρεωτικι. Ξάκε εβδομάδα παραδίδει ςυμπλθρωμζνο το ςχετικό φφλλο παρατιρθςθσ ςτον
αποςπαςμζνο δάςκαλο, υπεφκυνο τθσ ομάδασ του. Χτο τζλοσ του εξαμινου παραδίδει γραπτι
εργαςία (Ωπόμνθμα για τθν Αϋ Φάςθ τθσ ΔΛ.ΠΕ. Υ. Α.), τθσ οποίασ θ κεματικι αναφζρεται ςε ζνα
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από τα κζματα που αναπτφχκθκαν και ςυηθτικθκαν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, κακϊσ και
ςτθν αντίςτοιχθ παρατιρθςθ που ζκανε ο ίδιοσ ςε ςυγκεκριμζνθ τάξθ.

Αξιολόγθςθ του φοιτθτι
Για τθν αξιολόγθςθ του φοιτθτι ςυνεκτιμϊνται θ γραπτι εργαςία, τα ςυμπλθρωμζνα φφλλα
παρατιρθςθσ, θ ςυνζπεια και το ενδιαφζρον του, κακϊσ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι του ςτο
μάκθμα. Ψθν ευκφνθ του προγράμματοσ τθσ Αϋ φάςθσ ζχει παιδαγωγόσ, μζλοσ Δ.Ε.Υ., ςε
ςυνεργαςία με αποςπαςμζνουσ δαςκάλουσ (μζντορεσ).
Τίτλοσ μακιματοσ Αϋ Φάςθ: Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και πράξθ του ςχολείου
και τθσ διδαςκαλίασ
Κωδικόσ μακιματοσ Ω 401
Είδοσ μακιματοσ Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 2ο
Εξάμθνο 3ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 5 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ (παρακολοφκθςθ διαλζξεων,
ανακοίνωςθ ςυμπεραςμάτων και ςυηιτθςθ ςτθν
ολομζλεια) 39 ϊρεσ, παρακολοφκθςθ διδ/λιϊν ςτα
ςχολεία 24 ϊρεσ, ςυμπλιρωςθ Φφλλων Υαρατιρθςθσ 24
ϊρεσ, ςυνεργαςία με τουσ μζντορεσ 5, ςυηιτθςθ ςτθν
ομάδα 25 ϊρεσ, μελζτθ, προετοιμαςία και ςφνταξθ τελικισ
εργαςίασ 30 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Κατερίνα Δθμθτριάδου
Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ/τριεσ
κα πρζπει:
- να ζχουν κατανοιςει και να ζχουν βιϊςει τθ ςφνδεςθ τθσ
κεωρθτικισ γνϊςθσ με τθ ςχολικι εμπειρία, υπό τθ μορφι
παρακολοφκθςθσ διδαςκαλιϊν·
- να ζχουν αποκτιςει εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ
αγωγισ και μάκθςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ και το γενικότερο
ςχολικό περιβάλλον, από τθν προοπτικι του παρατθρθτι
και μελλοντικοφ δαςκάλου·
- να ζχουν αποκτιςει ςυςτθματικι επαφι με κζματα/
προβλιματα τθσ κεωρίασ τθσ διδαςκαλίασ και του
ςχολείου.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ειςαγωγι ςτθ κεματικι και τθ φιλοςοφία του μακιματοσ.
Κεςμικζσ προχποκζςεισ τθσ διδαςκαλίασ. Χχολικόσ χϊροσ
και μζκοδοι παρατιρθςθσ τθσ διδαςκαλίασ. Θ κεωρθτικι
βάςθ τθσ διδαςκαλίασ. Αναλυτικά Υρογράμματα – ΔΕΥΥΧ.
Χκοποί, ςτόχοι και περιεχόμενα τθσ διδαςκαλίασ.
Πζκοδοι, μορφζσ και μζςα διδαςκαλίασ. Αξιολόγθςθ και
περιβάλλοντα μάκθςθσ. Εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ
διδαςκαλία. Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ.
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ

Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Διαχείριςθ προβλθμάτων ςτθ ςχολικι τάξθ. Ξλίμα τθσ
ςχολικισ τάξθσ, πεικαρχία, επικοινωνία λεκτικι και μθ
λεκτικι. Ψφποι ςχολείων: Υολυκζςια\ Σλιγοκζςια,
Θμιθμεριςια\ Σλοιμερα, Διαπολιτιςμικά, Ειδικά Χχολεία.
Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ τθσ Αϋ Φάςθσ.
Χθμειϊνεται ότι το περιεχόμενο του μακιματοσ εν
πολλοίσ υπερβαίνει τα ςτενά όρια του δθμοτικοφ
ςχολείου, κακϊσ αναφζρεται και ςε θλικίεσ μεγαλφτερεσ
τθσ παιδικισ.
Kalantzis M. & Cope, B. (2013). Βαςικζσ αρχζσ για τθν
επιςτιμθ τθσ εκπαίδευςθσ (Πετάφρ. Γ. Χρθςτίδθσ).
Ακινα: Ξριτικι
Γκότοβοσ, Α. Ε. (2001). Θ λογικι του υπαρκτοφ ςχολείου.
Ακινα: Gutenberg.
Γκότοβοσ, Α. Ε. (2001). Ραιδαγωγικι Αλλθλεπίδραςθ.
Επικοινωνία και κοινωνικι μάκθςθ ςτο ςχολείο.
Ακινα: Gutenberg.
Ξαςςωτάκθσ, Π. & Φλουρισ, Γ. (2013). Μάκθςθ και
διδαςκαλία. Ακινα: Γρθγόρθ
Ξωνςταντίνου, Χ. (1998). Σχολικι Ρραγματικότθτα και
Κοινωνικοποίθςθ του μακθτι. Σκιαγράφθςθ των
Κοινωνικοποιθτικϊν Μθνυμάτων του Σχολείου και των
Εκπαιδευτικϊν. Ακινα: Gutenberg.
Πατςαγγοφρασ, Θ. (2003). Θ Σχολικι Τάξθ, Τόμοσ Αϋ.
Χϊροσ, Ομάδα, Ρεικαρχία, Μζκοδοσ. Ακινα:
αυτοζκδοςθ
Υαπαδοποφλου, Β. (1999). Ραρατιρθςθ Διδαςκαλίασ:
Θεωρθτικό πλαίςιο και εφαρμογζσ. Κεςςαλονίκθ:
Ξυριακίδθσ.
Χατηθγεωργίου, Γ. (χ.χ.). Γνϊκι το Curriculum. Γενικά και
ειδικά κζματα Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και
διδακτικισ. Ακινα: Ατραπόσ.
Διαλζξεισ, παρουςιάςεισ αποτελεςμάτων παρατιρθςθσ
των φοιτθτϊν, workshops.
Χυμπλιρωςθ Φφλλων Υαρατιρθςθσ, εκτίμθςθ τθσ
ςυμμετοχισ του φοιτθτι ςε όλα τα ςτάδια τθσ Αϋ Φάςθσ
(ςυνεχισ αξιολόγθςθ), ατομικι εργαςία.
Ελλθνικι
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Β΄ Φάςη: Διδακτική των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου
Θ Βϋ Φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ ολοκλθρϊνεται – ςφμφωνα με
το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν – ςε τζςςερα εξάμθνα: αρχίηει ςτο 4ο και τελειϊνει ςτο 7ο
εξάμθνο. Υεριλαμβάνει τθ διδακτικι εννζα (9) ςυνολικά μακθμάτων του Δθμοτικοφ Χχολείου.
Από τα εννζα μακιματα, τα τζςςερα – Διδακτικι τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ, Διδακτικι τθσ
Λςτορίασ, Διδακτικι των Πακθματικϊν και Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν – είναι
υποχρεωτικά και προςφζρονται από το τζταρτο (4ο) ωσ το ζβδομο (7ο) εξάμθνο. Από τα
υπόλοιπα πζντε – δθλαδι Διδακτικι των Κρθςκευτικϊν, Διδακτικι τθσ Πελζτθσ του
Υεριβάλλοντοσ, Διδακτικι των Εικαςτικϊν, Διδακτικι τθσ Πουςικισ και Διδακτικι τθσ Φυςικισ
Αγωγισ – ο φοιτθτισ υποχρεοφται να επιλζξει τα δφο, ςτο πζμπτο (5ο) και ζκτο (6ο) εξάμθνο τα
υπόλοιπα μπορεί, αν κζλει, να τα παρακολουκιςει ωσ μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ, όπωσ
ορίηεται από το Υρόγραμμα Χπουδϊν.
Σ αρικμόσ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ είναι περιοριςμζνοσ και ορίηεται
κάκε φορά από τθ Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ.
Χε κάκε Διδακτικι μακιματοσ αντιςτοιχοφν τρεισ πιςτωτικζσ μονάδεσ (3ΥΠ) ι 5 ECTS. Ζτςι, το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων τθσ δεφτερθσ φάςθσ είναι 6 x 3 ΥΠ = 18 ΥΠ ι 6 Χ 5 = 30 ECTS.
Υροχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του φοιτθτι ςτθ Διδακτικι ενόσ μακιματοσ είναι θ εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεϊν του ςτο αντίςτοιχο Ωποχρεωτικό μάκθμα. Εάν το Ωποχρεωτικό μάκθμα
περιλαμβάνει περιςςότερα του ενόσ μζρθ, τότε μπορεί ο κακθγθτισ να επιτρζψει ςτο φοιτθτι να
παρακολουκιςει παράλλθλα το τελευταίο μζροσ του Ωποχρεωτικοφ μακιματοσ και τθν
αντίςτοιχθ Διδακτικι. Γενικότερθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του φοιτθτι ςτθ Βϋ Φάςθ είναι
θ ολοκλιρωςθ τθσ Αϋ Φάςθσ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ.
Στόχοι
Θ Βϋ Φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ αποβλζπει:
-

ςτθ βαςικι κεωρθτικι κατάρτιςθ του φοιτθτι ςτθ Διδακτικι κάκε μακιματοσ και

-

ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του φοιτθτι να ςχεδιάηει, να διεξάγει και να
αξιολογεί μια οργανωμζνθ διδαςκαλία.

Οργάνωςθ και περιεχόμενα
Για τθ διεξαγωγι τθσ ΒϋΦάςθσ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ ζχουν
οριςτεί δφο θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Ξάκε Διδακτικι περιλαμβάνει δφο μζρθ: ζνα κεωρθτικό, που
πραγματοποιείται ςτθ Χχολι και διαρκεί τζςςερισ εβδομάδεσ (4 εβδομάδεσ x 1 τρίωρο τθν
εβδομάδα) και ζνα κυρίωσ πρακτικό μζροσ, με διδαςκαλίεσ τθν κακοριςμζνθ μζρα ςε Δθμοτικά
Χχολεία τθσ πόλθσ, κακϊσ και ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των διδαςκαλιϊν τθν επομζνθ.
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α. Κεωρθτικό μζροσ
Ψο κεωρθτικό μζροσ κάκε Διδακτικισ περιλαμβάνει:
 Βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ για τθ Διδακτικι του μακιματοσ.
 Αναγκαιότθτα και ςκοποί του μακιματοσ.
 Λςτορικι εξζλιξθ του μακιματοσ.
 Ψυχολογικζσ προχποκζςεισ του μακθτι.
 Αναλυτικό Υρόγραμμα του μακιματοσ, ςτόχοι και περιεχόμενα, ςχολικά εγχειρίδια κατά τάξθ.
 Πζκοδοσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ (διάρκρωςθ τθσ διδαςκαλίασ, μορφζσ
εργαςίασ και επικοινωνίασ).
 Πζςα διδαςκαλίασ του μακιματοσ και χριςθ τουσ.
 Ψρόποι αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν και ζλεγχοσ αποτελεςμάτων τθσ
διδαςκαλίασ.
 Υαρατιρθςθ και ανάλυςθ μαγνθτοςκοπθμζνων διδαςκαλιϊν.

β. Υρακτικό μζροσ
Ψο πρακτικό μζροσ κάκε Διδακτικισ περιλαμβάνει:


Δειγματικι διδαςκαλία του αποςπαςμζνου δαςκάλου ι μαγνθτοςκοπθμζνθ
διδαςκαλία:

Σ αποςπαςμζνοσ δάςκαλοσ παρουςιάηει ςτουσ φοιτθτζσ το ςχεδιαςμό μιασ διδακτικισ ενότθτασ,
τον οποίο ζχει ετοιμάςει ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο κακθγθτι, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει
γνωρίςει τθν τάξθ, ςτθν οποία κα διδάξει. Χτθ ςυνζχεια διδάςκει τθν ενότθτα ςτο ςχολείο. Ψθ
διδαςκαλία, θ οποία μαγνθτοςκοπείται, παρακολουκοφν οι φοιτθτζσ και ο υπεφκυνοσ
κακθγθτισ. Θ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ γίνεται ςτθ Χχολι από τον αποςπαςμζνο
δάςκαλο, τουσ φοιτθτζσ και τον υπεφκυνο κακθγθτι.


Διδαςκαλίεσ φοιτθτϊν:

Σ φοιτθτισ ςχεδιάηει μόνοσ του μια διδακτικι ενότθτα. Για το ςκοπό αυτό φροντίηει να
επιςκεφτεί προθγουμζνωσ τθν τάξθ ςτθν οποία κα διδάξει. Ζρχεται ςε επαφι με τουσ μακθτζσ,
γνωρίηει το δάςκαλο και παρακολουκεί τθ διδαςκαλία του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ από το δάςκαλο. Ξατ’ αυτόν τον τρόπο ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που κα χρειαςτεί για το
ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ του (γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν και περιπτϊςεισ παιδιϊν που
ζχουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτο μάκθμα αυτό, ςτιλ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, μζςα διδαςκαλίασ
τθσ τάξθσ ι του ςχολείου για τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κ.ά.). Αφοφ κακοριςτεί, ςε ςυνεργαςία
με το δάςκαλο τθσ τάξθσ, θ ενότθτα που κα διδάξει, ο φοιτθτισ προετοιμάηεται ωσ προσ το
περιεχόμενο τθσ ενότθτασ, κάνει τισ μεκοδολογικζσ επιλογζσ του και ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία
του. Για το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ του ο φοιτθτισ χρθςιμοποιεί τισ οδθγίεσ και το
υπόδειγμα ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ που δίνεται από τουσ υπεφκυνουσ τθσ Διδακτικισ του
ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Ψο υπόδειγμα του ςχεδιαςμοφ αποτελεί ζνα γενικό βοθκθτικό
διάγραμμα, που ζχει ςκοπό όχι να περιορίςει, αλλά να βοθκιςει το φοιτθτι παρζχοντάσ του
κάποιεσ βαςικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ του. Σ φοιτθτισ
παρουςιάηει το ςχεδιαςμό ςτον αποςπαςμζνο δάςκαλο και τον ςυηθτά μαηί του, ενδεχομζνωσ
105

τον τροποποιεί και τον ςυμπλθρϊνει, με ςκοπό τθν καλφτερθ προετοιμαςία του για τθ
διδαςκαλία.
Σ φοιτθτισ διδάςκει τθν ενότθτά του ςτο ςχολείο. Ψον παρακολουκοφν οι ςυμφοιτθτζσ τθσ
ομάδασ του, ο υπεφκυνοσ αποςπαςμζνοσ δάςκαλοσ και ο αρμόδιοσ κακθγθτισ. Τταν κρίνεται
αναγκαίο, γίνεται και μαγνθτοςκόπθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Θ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ
διδαςκαλίασ του φοιτθτι πραγματοποιείται ςτθ Χχολι από τον ίδιο, τουσ ςυμφοιτθτζσ που τον
παρακολοφκθςαν, τον αποςπαςμζνο δάςκαλο και τον υπεφκυνο κακθγθτι. Θ ανάλυςθ γίνεται
διαφοροποιθμζνα ωσ προσ τουσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο, τθ μζκοδο, τα μζςα κ.λπ. Πε αφορμι
προβλιματα και δυςκολίεσ που ςυναντοφν οι φοιτθτζσ κατά το ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι τθσ
διδαςκαλίασ τουσ, αναπτφςςονται από τον κακθγθτι και τουσ ςυνεργάτεσ του αποςπαςμζνουσ
εκπαιδευτικοφσ-μζντορεσ ενδεικτικά κζματα, τα οποία αναφζρονται τόςο ςτο περιεχόμενο όςο
και ςτθ μεκοδολογία του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Ζτςι, καλφπτονται κάποια κενά και
ςυμπλθρϊνεται θ κεωρθτικι κατάρτιςθ των φοιτθτϊν ςτθ Διδακτικι του μακιματοσ.


Αξιολόγθςθ του μακιματοσ:

Θ τελευταία ςυνάντθςθ του εξαμινου αφιερϊνεται ςτθν αποτίμθςθ των εργαςιϊν του εξαμινου
και ςτθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ του μακιματοσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και
ιδιαίτερα από τουσ φοιτθτζσ. Εκφράηονται οι κριτικζσ παρατθριςεισ για τουσ ςτόχουσ, τα
περιεχόμενα και τον τρόπο οργάνωςθσ του μακιματοσ, ςυνάγονται ςυμπεράςματα και γίνονται
προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του μακιματοσ.
Υποχρεϊςεισ του φοιτθτι
Σ φοιτθτισ ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Θ παρουςία του είναι υποχρεωτικι. Εάν
απουςιάςει πάνω από δφο φορζσ ςτα κεωρθτικά μακιματα ι από τθ δειγματικι διδαςκαλία του
δαςκάλου (παρουςίαςθ ςχεδιαςμοφ, διεξαγωγι, αξιολόγθςθ), επαναλαμβάνει το μάκθμα. Σ
φοιτθτι ςχεδιάηει και διεξάγει μία τουλάχιςτον διδαςκαλία ςε κάκε Διδακτικι μακιματοσ. Τταν
είναι εφικτό, από οργανωτικισ πλευράσ, μπορεί να ςχεδιάςει και να πραγματοποιιςει ςε
ςυνεργαςία με το δάςκαλο τθσ τάξθσ και μια δεφτερθ ι και περιςςότερεσ διδαςκαλίεσ, χωρίσ να
απαιτείται θ παρακολοφκθςθ από τον αρμόδιο κακθγθτι, τον αποςπαςμζνο δάςκαλο ι και τουσ
ςυμφοιτθτζσ του. Πια δεφτερθ διδαςκαλία πραγματοποιεί οπωςδιποτε, όταν δεν είναι είτε ο
ίδιοσ ικανοποιθμζνοσ είτε οι υπεφκυνοι του μακιματοσ από τθν πρϊτθ διδαςκαλία του.
Εάν ο φοιτθτισ δεν παρουςιάςει και δε ςυηθτιςει το ςχεδιαςμό του μακιματοσ που πρόκειται
να διδάξει με τον υπεφκυνο δάςκαλο, το αργότερο μία θμζρα πριν από τθ διδαςκαλία του, δεν
του επιτρζπεται να διδάξει. Εάν για οποιοδιποτε λόγο αδυνατεί να διδάξει, ενθμερϊνει
εγκαίρωσ το δάςκαλο τθσ τάξθσ και τον υπεφκυνο αποςπαςμζνο δάςκαλο. Δεν επιτρζπεται να
κάνει περιςςότερεσ από μία διδαςκαλίεσ τθν ίδια μζρα ςτα διαφορετικά μακιματα του κφκλου
που παρακολουκεί. Πετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ του παραδίδει γραπτι εργαςία,
ςτθν οποία περιλαμβάνονται ο ςχεδιαςμόσ και θ αξιολόγθςι τθσ.
Αξιολόγθςθ του φοιτθτι
Για τθν αξιολόγθςθ του φοιτθτι ςυνεκτιμϊνται:
 ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ του (κατοχι αντικειμζνου, διατφπωςθ ςτόχων,
μεκοδολογικζσ επιλογζσ κ.λπ.)
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θ διεξαγωγι και θ αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ του ςε ςχζςθ με τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ςχετικό φφλλο
αξιολόγθςθσ – ειδικό για κάκε μάκθμα
 θ γραπτι εργαςία του
 θ γραπτι ι προφορικι εξζταςθ ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ Διδακτικισ του
μακιματοσ και
 θ υπευκυνότθτα, το ενδιαφζρον και θ ενεργόσ ςυμμετοχι του ςτο μάκθμα.
Θ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ κακαυτισ δεν αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθ
βακμολόγθςθ του φοιτθτι, γιατί θ επιτυχισ διεξαγωγι τθσ πζρα από το ςχεδιαςμό εξαρτάται και
από πολλοφσ άλλουσ παράγοντεσ, για τουσ οποίουσ πικανϊσ δεν ευκφνεται ο φοιτθτισ. Θ
διδαςκαλία δεν γίνεται για να βακμολογθκεί ο φοιτθτισ, αλλά για να δοκιμάςει τισ δυνάμεισ
του, να ςυγκρίνει τισ πικανζσ διαφορζσ μεταξφ του ςχεδιαςμοφ και τθσ διεξαγωγισ διδαςκαλίασ,
να προβλθματιςτεί και να ςυηθτιςει με τουσ ςυμφοιτθτζσ του και τουσ υπευκφνουσ του
μακιματοσ επιμζρουσ κζματα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, να διαμορφϊςει κριτικι ςυνείδθςθ
και ςτάςθ.
Ψθν ευκφνθ τθσ Διδακτικισ κάκε μακιματοσ ζχει ο αρμόδιοσ κακθγθτισ Διδακτικισ ςε
ςυνεργαςία με αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ. Τςα περιγράφονται ςτο παραπάνω ςχιμα
(Κεωρθτικό Πζροσ, Υρακτικό Πζροσ και Αξιολόγθςθ) είναι ενδεικτικά και όχι δεςμευτικά κάκε
διδακτικολόγοσ μπορεί να τα προςαρμόηει ςτισ ανάγκεσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου που
διδάςκει προκρίνοντασ και άλλεσ μεκοδολογικζσ επιλογζσ, ςφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ
οργάνωςθσ του Υρογράμματοσ.

Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του
Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Βϋ Φάςθ: Διδακτικι τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ
Ω402
Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο
5ο ι 6 ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39 ϊρεσ, προετοιμαςία και ςυνεργαςία των
φοιτθτϊν για τθ διδαςκαλία ςτισ τάξεισ 10 ϊρεσ, παρακολοφκθςθ
διδαςκαλιϊν των ςυμφοιτθτϊν τουσ 10 ϊρεσ, ςυνεργαςία με τουσ
μζντορεσ 2 ϊρεσ, διδαςκαλία (πρακτικι) 2 ϊρεσ, ϊρεσ προετοιμαςίασ
για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 21, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.

Πνομα διδάςκοντα Σταφροσ Καμαροφδθσ/Αγγελικι Σακελλαρίου
Μακθςιακοί ςτόχοι ΣΛ φοιτθτζσ πρζπει να μάκουν τισ βαςικζσ μεκόδουσ γλωςςικισ
διδαςκαλίασ (τθν παραδοςιακι, τθ δομιςτικι, τθν επικοινωνιακι),
τρόπουσ για να προάγουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν
τουσ, πϊσ να ςχεδιάηουν ζνα γλωςςικό μάκθμα και πϊσ να το
εφαρμόηουν ςτθν τάξθ.
Ρροαπαιτοφμενα Θ ελλθνικι γλϊςςα και θ γραμματικι τθσ Ω203
Ω 201 Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ
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Ρεριεχόμενο του Ψο μάκθμα ςυνίςταται ςε 6 εβδομάδεσ ειςαγωγικϊν μακθμάτων και
μακιματοσ ςε 7 εβδομάδεσ πρακτικισ των φοιτθτϊν ςτα ςχολεία. Ψα 5 πρϊτα
ειςαγωγικά μακιματα είναι αφιερωμζνα ςτισ μεκόδουσ γλωςςικισ
διδαςκαλίασ, ςτουσ τρόπουσ προαγωγισ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων
(κατανόθςθσ και παραγωγισ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου), ςτισ
διαφορζσ μεταξφ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου και ςτισ ςυνζπειεσ
που αυτζσ ζχουν ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία. Γίνεται επίςθσ ειςαγωγι
ςτο Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν για τθ γλϊςςα, ςτουσ ςτόχουσ
και τθ φιλοςοφία του και υποδεικνφονται τρόποι ςχεδιαςμοφ του
μακιματοσ. Ψθν 6θ εβδομάδα ζνα καλό μάκθμα ςυμφοιτθτϊν τουσ
περαςμζνων ετϊν παρουςιάηεται ςτο αμφικζατρο και χρθςιμεφει ωσ
ζναυςμα για ςυηιτθςθ. Ψισ επόμενεσ 7 εβδομάδεσ οι φοιτθτζσ
διδάςκουν τα ελλθνικά ωσ πρϊτθ/ μθτρικι γλϊςςα ςτα Δθμοτικά
ςχολεία, ενϊ ο κακθγθτισ/ θ κακθγιτρια (Ξαμαροφδθσ/ Χακελλαρίου)
τουσ παρατθροφν μαηί με τουσ μζντορεσ και τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ
που ςυμπλθρϊνουν ζνα φυλλάδιο ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και το
περιεχόμενο του μακιματοσ, τισ μεκόδουσ που εφαρμόςτθκαν, τον
βακμό εκπλιρωςθσ των ςτόχων κλπ. Ψο μάκθμα που δίδαξαν οι
φοιτθτζσ ςυηθτείται μετά ςτο αμφικζατρο και γίνονται προτάςεισ για
τθ βελτίωςι του.
Ενδεικτικι Χαραλαμπόπουλοσ, Α. & Χατηθςαββίδθσ, Χ. (1997). Θ λειτουργικι
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εκπαίδευςθ: Ζννοιεσ και όροι.
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/default.ht
m.
Ong, W.J. 1997. Ρροφορικότθτα και Εγγραμματοςφνθ. Θ
Εκτεχνολόγθςθ του Λόγου. (Πετάφρ. Ξ. Χατηθκυριάκου).
Θράκλειο: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. (Ψίτλοσ
πρωτοτφπου Οrality and Literacy).
Υολίτθσ, Υ. 2008. Θ προτεραιότθτα του προφορικοφ λόγου.
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_a10/a_10_
k_1.htm.

Φοντάρι, Ψ. 2003. H Γραμματικι τθσ Φανταςίασ. Ειςαγωγι ςτθν
Τζχνθ να Επινοείσ Ιςτορίεσ. Ακινα: Πεταίχμιο.
Χακελλαρίου, A. 2009. Θ εφαρμογι τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ
ςτο γλωςςικό μάκθμα. Φιλολογικι 106: 60-4.
Ψςοπάνογλου, Α. Σι ςτόχοι ωσ πυρινασ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
Χτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/default.h
tm
Bailey, K.M. 2006. Language Teacher Supervision. Cambridge
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University Press.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, παρουςιάςεισ από τουσ φοιτθτζσ και ςχετικι ςυηιτθςθ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Αξιολόγθςθ του μακιματοσ που διδάςκεται ςτο ςχολείο και γραπτζσ
εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά
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Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Βϋ Φάςθ: Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ
Ω403
Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο ι 4ο
4ο ι 7ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 30, προετοιμαςία και ςυνεργαςία για
τισ εργαςίεσ 60 ϊρεσ, παρακολοφκθςθ διδαςκαλιϊν
(πρακτικι) 5 ϊρεσ, προετοιμαςία διδαςκαλίασ (πρακτικι)
8 ϊρεσ, ςυνεργαςία με τουσ μζντορεσ 2 ϊρεσ, διδαςκαλία
(πρακτικι) 1 ϊρα, προετοιμαςία για τθν τελικι εργαςία
(ζρευνα ςτο διαδίκτυο) 15 ϊρεσ, ϊρεσ προετοιμαςίασ για
ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 21, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Κωνςταντίνοσ Καςβίκθσ
Ρα ειςαγάγει το φοιτθτι ςτθν κριτικι ιςτορικι
εκπαίδευςθ, ςτθ διδακτικι τθσ Λςτορίασ ςτο Δθμοτικό
Χχολείο. Υαρουςίαςθ νζων μορφϊν επεξεργαςίασ και
προςζγγιςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ (τοπικι ιςτορία, νζεσ
τεχνολογίεσ, δραςτθριότθτεσ ενςυναίςκθςθσ, μουςεία,
πολλαπλζσ αναγνϊςεισ και ερμθνείεσ του παρελκόντοσ).
Δφο τουλάχιςτον από τα μακιματα: Λςτορία: Αρχαιότθτα
και Βυηάντιο, Ελλθνικι Λςτορία Λ και ΛΛ
Κεωρθτικό και πρακτικό. Χε κεωρθτικό επίπεδο
παρουςιάηονται ηθτιματα ιςτοριογραφίασ (θ διάςταςθ
μεταξφ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ ςχολικισ
ιςτορίασ), θ ςυηιτθςθ και ο προςανατολιςμόσ τθσ Ρζασ
Λςτορίασ. Θ ιςτορία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ ςτο
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ ζρευνα γφρω από τα
ςχολικά εγχειρίδια τθσ ιςτορίασ. Ρζεσ τάςεισ ςτθ
Διδακτικι τθσ Λςτορίασ, μζκοδοι διδαςκαλίασ και χριςθ
πθγϊν και εποπτικϊν μζςων.
Υρακτικό μζροσ :Διδαςκαλία των φοιτθτϊν ςε ςχολεία με
τθν υποςτιριξθ ςυνεργαηόμενων εκπαιδευτικϊν.
Οεοντςίνθσ, Γ. Ρ. (1996) Ιςτορία-περιβάλλον και θ
διδακτικι τουσ. Ακινα
Φεποφςθ, Π. (2004) . Μακιματα ιςτορίασ. Από τθν ιςτορία
ςτθν ιςτορικι εκπαίδευςθ. Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ.
Ξόκκινοσ Γ.- Ράκου Ε. (επιμ). (2006). Ρροςεγγίηοντασ τθν
ιςτορικι εκπαίδευςθ ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα.
Ακινα: Πεταίχμιο.
Διαλζξεισ , ςυηιτθςθ, δειγματικζσ διδαςκαλίεσ,
μικροδιδαςκαλίεσ, αςκιςεισ.
Γραπτζσ εξετάςεισ, εργαςίεσ και διδαςκαλία
Ελλθνικι
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Β’ Φάςθ. Διδακτικι των Μακθματικϊν
Ω404
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
3ο
5ο ι 6ο
5 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 50 ϊρεσ προετοιμαςία για τθ
διδαςκαλία, 50 ϊρεσ προετοιμαςία εξετάςεων και
διόρκωςθ εργαςιϊν, 3 ϊρεσ εξετάςεισ
Πνομα διδάςκοντα Χαράλαμποσ Λεμονίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ κα αςκθκοφν, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, να
ςχεδιάηουν και να πραγματοποιοφν διδαςκαλίεσ ςτα
Πακθματικά.
Ρροαπαιτοφμενα Πακθματικά Λ, ΛΛ και Διδακτικι Πακθματικϊν.
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χε ζνα πρϊτο μζροσ κα πραγματοποιθκοφν κεωρθτικά
μακιματα ςχετικά με τθ ςφγχρονθ κεωρία τθσ διδακτικισ
των Πακθματικϊν και τθ διδακτικι κάποιων μακθματικϊν
εννοιϊν. Σι φοιτθτζσ κα αςκθκοφν ςτθ διδαςκαλία των
μακθματικϊν ςτο «ψθφιακό εργαςτιριο τθσ διδακτικισ
των μακθματικϊν».
Χτο δεφτερο μζροσ οι φοιτθτζσ κα κακοδθγθκοφν για να
ςχεδιάςουν μια διδαςκαλία ςτα Πακθματικά τθν οποία
και κα πραγματοποιιςουν ςτα ςχολεία. Χτθ ςυνζχεια κα
γίνει αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ αυτισ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Οεμονίδθσ, Χ. (2003). Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ των
Μακθματικϊν ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ
Σχολείου. Εκδόςεισ Υατάκθ. Ακινα.
Van de Walle, J. A. (2005). Μακθματικά για το Δθμοτικό
και το Γυμνάςιο. Μια εξελικτικι διδαςκαλία, Ψρ.
Ψριανταφυλλίδθσ (επιμ.), Α. Αλεξανδροποφλου & Β.
Ξομπορόηοσ (μετ.). Ακινα: Ψυπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ. Εργαςτιριο Θ/Ω. Διδαςκαλία ςτθν τάξθ.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Διδαςκαλία ςτθν τάξθ. Γραπτι εργαςία. Υροφορικζσ
εξετάςεισ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Βϋ Φάςθ: Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν
Ω405
Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο ι 4ο
4ο ι 7ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39 ϊρεσ, ςχεδιαςμόσ και προετοιμαςία
μακιματοσ 60 ϊρεσ, ςυνεργαςία με τουσ μζντορεσ 2 ϊρεσ,
παρακολοφκθςθ διδαςκαλιϊν (πρακτικι) 5 ϊρεσ,
αναςτοχαςμόσ διδαςκαλίασ 2 ϊρεσ, ϊρεσ προετοιμαςίασ
για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 20, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Άννα Σπφρτου

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ να γνωρίςουν τα κυριότερα διδακτικά
μοντζλα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και να μποροφν να
εφαρμόηουν ζνα ςυγκεκριμζνο εργαλείο για να αναλφουν
τα μοντζλα αυτά. Επιπλζον να μποροφν να ςχεδιάηουν
διδαςκαλίεσ των ενοτιτων των ςχολικϊν εγχειριδίων τθσ
Εϋ και ΧΨϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ με βάςθ αυτά τα διδακτικά
μοντζλα. Ρα είναι ικανοί/ζσ να αναγνωρίηουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτον ωριαίο
διδακτικό τουσ ςχεδιαςμό και ςτθ διδαςκαλία που
υλοποίθςαν κατά τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ. Ψζλοσ, να
μποροφν να διακρίνουν χαρακτθριςτικά των μοντζλων
ωριαίασ διδαςκαλίασ που ςχεδιάςτθκαν και
υλοποιικθκαν από τουσ/τισ ςυμφοιτθτζσ/τριεσ τουσ.
Ρροαπαιτοφμενα Σι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ και οι Αναπαραςτάςεισ τουσ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Διδακτικά Ποντζλα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Πεταφοράσ,
Ανακάλυψθσ, Εποικοδόμθςθσ). Ειςαγωγι όρων διδακτικισ
μεκοδολογίασ (Ποντζλο Ωριαίασ Διδαςκαλίασ, Αρχζσ
Αντίδραςθσ, Χτρατθγικζσ, Φάςεισ, Διδακτικά Επειςόδια).
Υεριγραφι και ανάλυςθ ενόσ πίνακα ανάλυςθσ Ποντζλων
Ωριαίασ Διδαςκαλίασ (Υίνακασ Ανάλυςθσ Ωριαίασ
Διδαςκαλίασ-Υ.Α.Ω.Δ.).
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ξαριϊτογλου, Υ. (2006). Ραιδαγωγικι Γνϊςθ
Ρεριεχομζνου ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Κεςςαλονίκθ:
ΓΦΑΦΘΠΑ.
Spyrtou, A., Psillos, D., & Kariotoglou, P. (2003).
Investigating teachers’ conceptions on science
teaching: Issues and tools. In D. Krnel, (Eds),
Proceedings of the sixth Esera (European Science
Education Research Education) Summer-school.
Ljubliana.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Βϋ Φάςθ: Διδακτικι τθσ Mελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ431
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
ο
Ζτοσ ςπουδϊν 3
ο
ο
Εξάμθνο 5 ι 6

Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων 5 ECTS, 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, παρακολοφκθςθ διδαςκαλιϊν 5 ϊρεσ,
προετοιμαςία για τθν πρακτικι άςκθςθ και τισ διδαςκαλίεσ
ςε ςυνεργαηόμενα ςχολεία 45 ϊρεσ, αυτοαξιολόγθςθ και
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 60 ϊρεσ, εξετάςεισ 1 ϊρα.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Μαλανδράκθσ
Στόχοσ του μακιματοσ Σι φοιτθτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν,
οργανϊνουν, πραγματοποιοφν και αξιολογοφν διδαςκαλία
ςτο μάκθμα τθσ Πελζτθσ του Υεριβάλλοντοσ με βάςθ το
εκάςτοτε Υρόγραμμα Χπουδϊν και χωρίσ απαραίτθτα τθ
χριςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ χριςθ
ομάδων
εργαςίασ
και
ανοικτϊν,
διαδραςτικϊν,
ςυνεργατικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ βαςιςμζνων ςτον
κοινωνικό εποικοδομιςμό (social constructivism) και τθν
κοινωνικό-πολιτιςμικι (socio-cultural) προςζγγιςθ.
Ρροαπαιτοφμενα 
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Γνωριμία με το μάκθμα ‘Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ’ (ΠτΥ) *
ΔΕΥΥΧ, ΑΥΧ, Ρζα Υρογράμματα Χπουδϊν * Βαςικζσ αρχζσ
επικοδομιςμοφ και κοινονικο-πολιτιςμικισ κεωρίασ *
Υορεία – φάςεισ μονόωρθσ διδαςκαλίασ * Χφγχρονοι
μζκοδοι διδαςκαλίασ * Διδαςκαλία με βάςθ το Αναλυτικό
Υρόγραμμα * Χχεδιαςμόσ και πραγματοποίςθ διδαςκαλίασ
ενοτιτων από τθ ΠτΥ από ομάδεσ φοιτθτριϊν/τϊν *
Οεκτικι επικοινωνία ςτθν τάξθ – Ερωτιςεισ εκπαιδευτικοφ
* Διδαςκαλία με χάρτεσ εννοιϊν * Υαιχνίδι ρόλων *
Δραςτθριότθτεσ ευζλικτθσ ηϊνθσ * Υρακτικι άςκθςθ *
Αξιολόγθςθ διδαςκαλιϊν * Βαςικζσ ζννοιεσ Γεωγραφίασ *
Διδαςκαλία Ενοτιτων Γεωγραφίασ * Υαιχνίδια εςωτερικοφ
και εξωτερικοφ χϊρου για τθ διδαςκαλία εννοιϊν ςτθν
Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ * Σργάνωςθ και πραγματοποίθςθ
διδακτικϊν μακθςιακϊν ακολουκιϊν (ΔΠΑ) ςε χϊρουσ
κοινωνικοφ, επιςτθμονικοφ, οικονομικοφ και πολιτιςτικοφ
ενδιαφζροντοσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (2011). Ρζο πρόγραμμα
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Χπουδϊν για τθν Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ.
Διακζςιμο
ςτο
http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php,
προςπελάκθκε 17 Ροεμβρίου 2013.
Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (2011). Ρζο πρόγραμμα
Χπουδϊν για τθν Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ – Σδθγόσ
Εκπαιδευτικοφ.
Διακζςιμο
ςτο
http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προςπελάκθκε 17
Ροεμβρίου 2013.
Ψαρατόρθ Ελζνθ (2007). Θ Μζκοδοσ Project ςτθ Θεωρία και
Ρράξθ. Κεςςαλονίκθ: Αφοί Ξυριακίδθ. (Εφδοξοσ:6392)
Ξοφςουλασ Φϊτθσ (2004). Χχεδιαςμόσ και εφαρμογι
διακεματικισ
διδαςκαλίασ.
Ξ.
ΠΥΑΠΥΑΟΘΧ
ΠΣΡΣΥΦΣΧΩΥΘ ΕΥΕ. (Εφδοξοσ:12266747)
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ,
προςομοιϊςεισ,
μικροδιδαςκαλίεσ,
παρακολοφκθςθ διδαςκαλίϊν με χριςθ πρωτοκόλλου
παρατιρθςθσ, διδαςκαλίεσ ςε πραγματικζσ τάξεισ,
ετεροαξιολόγθςθ, αυτοαξιολόγθςθ, παιχνίδι
ρόλων,
παιχνίδια εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Χυμμετοχι
ςτο
μάκθμα
(30%),
ςχεδιαςμόσ
πραγματοποίθςθ και αξιολόγθςθ ατομικισ διδαςκαλίασ ςε
πραγματικι τάξθ (30%), παρακολοφκθςθ διδαςκαλιϊν με
χριςθ πρωτοκόλλου παρατιρθςθσ - αξιολόγθςθ άλλων
διδαςκαλιϊν (10%), απομαγνθτοφϊνθςθ, ανάλυςθ και
αξιολόγθςθ ατομικισ διδαςκαλίασ (30%).
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Βϋ Φάςθ: Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν
ΩΕ432
Κατ’ Επιλογιν υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο
5ο & 6ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για
το μάκθμα (μελζτθ άρκρων/βιβλίων, προετοιμαςία
εργαςιϊν) 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για διδαςκαλία 14 ϊρεσ, διεξαγωγι διδαςκαλίασ 1 ϊρα, αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ 21 ϊρεσ, προετοιμαςία για εξετάςεισ 30 ϊρεσ, γραπτι
εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα π. Ειρθναίοσ Χατηθεφραιμίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ βαςικι κεωρθτικι κατάρτιςθ του φοιτθτι ςτθ Διδακτικι
του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν και θ ανάπτυξθ τθσ
ικανότθτάσ του να ςχεδιάηει, να διεξάγει και να αξιολογεί
μια οργανωμζνθ διδαςκαλία.
Ρροαπαιτοφμενα Σρκοδοξία και πολιτιςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ To M.Κ. ςτθν Εκπαίδευςθ. Ξφριοι παράγοντεσ ςτο Π.Κ.
Αναλυτικά Υρογράμματα. Σ ςκοπόσ του Π.Κ. Ψο
περιεχόμενο του Π.Κ. Σι βαςικότερεσ αρχζσ ςτο Π.Κ.
Πζκοδοι διδαςκαλίασ ςτο Π.Κ. Πορφζσ διδαςκαλίασ ςτο
Π.Κ. Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ και το Π.Κ.
Χχεδιαςμόσ, διάρκρωςθ και διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ
του Π.Κ. Διδακτζα φλθ του Π.Κ. Αξιολόγθςθ και μζτρθςθ
τθσ ςχολικισ επίδοςθσ των μακθτϊν ςτο Π.Κ. Αξιολόγθςθ
τθσ διδαςκαλίασ ςτο Π.Κ. Υαρατιρθςθ και ανάλυςθ
μαγνθτοςκοπθμζνων
διδαςκαλιϊν.
Δειγματικι
διδαςκαλία του αποςπαςμζνου δαςκάλου και αξιολόγθςι
τθσ. Διδαςκαλίεσ φοιτθτϊν και αξιολόγθςι τουσ.
Αξιολόγθςθ του μακιματοσ γενικϊσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Βαςιλόπουλοσ, Χρ. (2002). Διδακτικι των Κρθςκευτικϊν
(3θ ζκδ). Κεςςαλονίκθ.
Δελθκωςταντισ, Ξ. (1996). Χχολικι κρθςκευτικι αγωγι και
κριτικι κρθςκευτικότθτα, Χτο Αγωγι ελευκερίασ: Θ
πρόταςθ τθσ Ορκόδοξθσ αγωγισ ςτον ςφγχρονο
κόςμο. Ακινα: Αρμόσ.
Ξογκοφλθσ, Λ. (2003). Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν ςτθν
Αϋκμια και Βϋκμια εκπαίδευςθ. Κεςςαλονίκθ:
Ξυριακίδθσ.
Υνευματικόσ, Δ. (1998). Θ ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ
ςκζψθσ ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία.
Κεςςαλονίκθ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Βϋ Φάςθ: Διδακτικι των Εικαςτικϊν
ΩΕ 433
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο ι 4ο
4ο ι 7ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ 26ϊρεσ, προετοιμαςία και
ςυνεργαςία για τισ εργαςίεσ 60 ϊρεσ, παρακολοφκθςθ
διδαςκαλιϊν (πρακτικι) 5 ϊρεσ, προετοιμαςία
διδαςκαλίασ (πρακτικι) 8 ϊρεσ, ςυνεργαςία με τον
κακθγθτι 2 ϊρεσ, διδαςκαλία (πρακτικι) 1 ϊρα, ζρευνα
ςτο διαδίκτυο 15 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 30,
εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ να γνωρίςουν τα κυριότερα διδακτικά
μοντζλα των εικαςτικϊν τεχνϊν και να μποροφν να τα
εφαρμόηουν εναλλακτικά ςτθ ςχολικι τάξθ. Ρα μποροφν
να οργανϊνουν διδαςκαλίεσ με βάςθ τα ενδιαφζροντα
των μακθτϊν και τθν παιδαγωγικι καταλλθλότθτα. Ρα
ςυνδζουν τισ εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ με τα άλλα
μακιματα και δθμιουργοφν ενδιαφζροντα διακεματικά
projects αλλά και αυτόνομεσ δράςεισ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο Ενιαίο Υλαίςιο Υρογράμματοσ Χπουδϊν Εικαςτικισ
Αγωγισ. Διδακτικά μοντζλα των εικαςτικϊν τεχνϊν.
Αυτόνομο και διακεματικό παιδικό δθμιοφργθμα. Σι
ατομικζσ και οι ομαδικζσ εργαςίεσ. Θ παραγοντοποίθςθ
του ςχεδιαςμοφ και θ γραμμικι διδαςκαλία. Ψριμεριςμόσ
τθσ διδακτικισ πορείασ (παρατιρθςθ φφςθσ, εικαςτικι
δραςτθριοποίθςθ, μουςειακι πιςτοποίθςθ). Ψα όρια τθσ
εμπλοκισ του διδάςκοντα. Αιςκθτικι ανάλυςθ και
αξιολόγθςθ. Ψα παιδαγωγικά εικαςτικά ιςοδφναμα. Ψα
υλικά οι τεχνικζσ και οι κίνδυνοι. Ξριτικι, αυτοκριτικι και
ετερο-κριτικι. Ψο παιδικό ζργο τζχνθσ ωσ ζκκεμα τάξθσ.
Οογικι ανάλυςθ και απόλαυςθ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Chapman, Laura. Διδακτικι τθσ τζχνθσ (προςεγγίςεισ ςτθν
καλλιτεχνικι αγωγι) .Ακινα Ρεφζλθ 1993
Ardouin, Isabelle. Θ καλλιτεχνικι αγωγι ςτο ςχολείο.
Ακινα ,Ρεφζλθ, 2000.
Atkinson, Dennis.Art in education identity and practice
Boston Kluwer Academic Publishers 2002
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Βϋ Φάςθ: Διδακτικι τθσ Μουςικισ
ΩΕ434
Κατϋ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ και εμβάκυνςθσ
3ο
5ο ι 6ο
5 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ για κεωρθτικά- εργαςτθριακά μακιματα, 14 ϊρεσ
για αξιολόγθςθ, 30 ϊρεσ για προετοιμαςία ςχεδιαςμοφ
και εκμάκθςθ ςε μελωδικό όργανο κακϊσ και φωνθτικι
απόδοςθ τραγουδιϊν, 6 ϊρεσ για παρακολοφκθςθ
προαιρετικϊν φροντιςτθρίων και 3 ϊρεσ για τακτικζσ
ςυνεργαςίεσ με το διδάςκοντα και τον αποςπαςμζνο
εκπαιδευτικό. Επίςθσ 1 ϊρα εφαρμογι τθσ διδαςκαλίασ
τθσ μουςικισ ςε τάξθ για κάκε φοιτθτι το εξάμθνο και 12
ϊρεσ παρακολοφκθςθ άλλων διδαςκαλιϊν, 35 ϊρεσ για
προετοιμαςία γραπτισ τελικισ εργαςίασ.
Πνομα διδάςκοντα Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό

Μακθςιακοί ςτόχοι Αποςκοπεί ςτθν εμπζδωςθ των προθγοφμενων μουςικϊν
και μουςικοπαιδαγωγικϊν γνϊςεων από τουσ φοιτθτζσ
και κυρίωσ ςτθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ για οργάνωςθ
δθμιουργικϊν προγραμμάτων μουςικισ αγωγισ ςτο
ςχολείο. Δίδεται ζμφαςθ ςε μουςικζσ και διακεματικζσ
εφαρμογζσ ςτισ μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου.
Ρροαπαιτοφμενα Πουςικι κεωρία και πράξθ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χτα κεωρθτικά μακιματα γίνεται ανακεφαλαίωςθ και
ςυμπλιρωςθ ςε Πουςικοπαιδαγωγικά κζματα, με
ζμφαςθ ςτθ διδακτικι του τραγουδιοφ και των μουςικϊν
εννοιϊν, με δθμιουργικζσ και διακεματικζσ προεκτάςεισ.
Επίςθσ δίνονται κατευκφνςεισ για το ςχεδιαςμό του
θμεριςιου μακιματοσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ. Πετά
τθν προετοιμαςία και τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ
ακολουκεί γραπτι και προφορικι αξιολόγθςθ και τζλοσ
γραπτι τελικι εργαςία.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ανδροφτςοσ, Υ. Υ. (1995). Μζκοδοι Διδαςκαλίασ τθσ
Μουςικισ - Ραρουςίαςθ και κριτικι κεϊρθςθ των
μεκόδων Orff και Dalcroze. Ακινα: Orpheus, Χ. και Π.
Ρικολαΐδθ.
Γκανά, Γ., Ηθςοποφλου Ε., Κεοδωρίδθσ, Ρ., Ξαραχάλιου, Ξ.,
Ξοκκίδου, Π., & Χατηθκαμάρθ, Υ. (2004). Το ςχολείο εργαςτιρι τζχνθσ και δθμιουργίασ, 3θ ζκδ.
Κεςςαλονίκθ: Λνςτιτοφτο Ρεοελλθνικϊν Χπουδϊν ΑΥΚ
(Μδρυμα Πανόλθ Ψριανταφυλλίδθ).
Οιάτςου-Ξαραδιμου, Υ. (2003). Θ μουςικοπαιδαγωγικι
τον 20ό αιϊνα. Ακινα: Orpheus
Οιάτςου-Ξαραδιμου, Υ. (2001). Από τθν ακοι ςτθν
ακρόαςθ. Ακινα: Orpheus
Υαπαηαρισ, Α. Χ. (1991). Θ μουςικι ςτθν εκπαιδευτικι
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διαδικαςία - Θζματα παιδαγωγικισ τθσ μουςικισ, διδακτικισ και μάκθςθσ. Ξατερίνθ: Ψζρτιοσ.
Ψςαφταρίδθσ, Ρ. (1995). Αυτοςχζδια Μουςικά Πργανα,
Καταςκευζσ. Ακινα: Orpheus, Χ. και Π. Ρικολαΐδθ.
Storms, G. (1989). 100 Μουςικά Ραιχνίδια (τίτλοσ
πρωτοτφπου Handbook of Music Games, 1979), επιμ.μτφρ. Π. Ψόμπλερ. Ακινα: Ρικολαΐδθσ.
Wheway David- Thomson Shelagh (2002). Εξερευνϊντασ τθ
Μουςικι (επιμ. Ρ. Ψςαφταρίδθσ, μετφ. Ζφθ
Πακροποφλου). Ακινα: Ριςοσ.
Χθμειϊςεισ των μακθμάτων μουςικισ των προθγοφμενων
εξαμινων.
ΦΕΞ 303, 304/13-3-2003 , ΔΕΥΥΧ.
ΦΕΞ 1376/ 18-10-2001, τ. 2, άρκρο 6, Διακεματικό Ενιαίο
Ρλαίςιο ςπουδϊν.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Χυνδυαςμόσ Κεωρίασ και πράξθσ ςτα κεωρθτικά
μακιματα. Υροετοιμαςία, ςυνεργαςία και ζλεγχοσ πλάνου
διδαςκαλίασ από το διδάςκοντα και τον αποςπαςμζνο
εκπαιδευτικό, διεξαγωγι, ςυμπλιρωςθ φφλλου
αξιολόγθςθσ από κάκε φοιτθτι και προφορικι αξιολόγθςθ
των διδαςκαλιϊν. Υαράδοςθ γραπτισ ςυνολικισ εργαςίασ
από το φοιτθτι.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Βακμολόγθςθ του ςταδίου προετοιμαςίασ και των
φφλλων αξιολόγθςθσ και προφορικισ αξιολόγθςθσ, κακϊσ
και τθσ γραπτισ εργαςίασ κάκε φοιτθτι/ τριασ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ εργαςίασ

Βϋ Φάςθ: Διδακτικι τθσ Φυςικισ Αγωγισ
ΩΕ435
Κατ’ επιλογι υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο
5ο & 6ο
5 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 6, ϊρεσ γυμναςτθρίου 30, ϊρεσ
προετοιμαςίασ για το μάκθμα 36, ϊρεσ ςυνεργαςίασ 6,
εκπόνθςθ εργαςίασ- προετοιμαςία για τθ διδακτικι ςτο
ςχολείο 20 ϊρεσ, ϊρεσ παρακολοφκθςθσ διδακτικϊν 12,
αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ 21 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Κλεονίκθ Σζμογλου
Μακθςιακοί ςτόχοι Πετά το πζρασ τθσ παρακολοφκθςθσ του μακιματοσ οι
φοιτθτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να προετοιμάςουν, να
οργανϊςουν και να διδάξουν ζνα μάκθμα Φ.Α. ςτισ πρϊτεσ
τάξεισ του Δθμοτικοφ Χχολείου.
Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του Χωματικι, ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ. Αντιλθπτικο-κινθτικζσ
μακιματοσ δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ. Θ διδαςκαλία των δεξιοτιτων. Θ
οργάνωςθ ενόσ μακιματοσ Φ.Α. Βαςικι ορολογία. Χκοποί και
ςτόχοι τθσ Φ.Α. ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Διακεματικι
διδαςκαλία. Υρογραμματιςμόσ. Υαιδαγωγικά παιχνίδια: θ
διδαςκαλία και θ οργάνωςθ του χϊρου. Πζκοδοι
διδαςκαλίασ. Είδθ παιχνιδιϊν. Αςκιςεισ μφθςθσ ςτθν
τεχνικι των ακλοπαιδιϊν και του ςτίβου. Υροετοιμαςία
θμεριςιου μακιματοσ διδαςκαλίασ Φ.Α. Διδαςκαλία ςτο
ςχολείο.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Δζρρθ Β. (2007). Θ φυςικι αγωγι ςτθν αρχι του 21ου αιϊνα
(πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ). Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ
Χριςτοδουλίδθ.
Διγγελίδθσ, Ρ., Υαπαϊωάννου, Α. (2002). Για ζνα ενδιαφζρον
μάκθμα φυςικισ αγωγισ. Κεςςαλονίκθ:
Χριςτοδουλίδθσ.
Pangrazi R. (1999). Διδαςκαλία τθσ Φυςικισ Αγωγισ ςτθν
Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Κεςςαλονίκθ: University
Studio Press.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, πρακτικι άςκθςθ, μικροδιδαςκαλίεσ, διδαςκαλίεσ
των φοιτθτϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εκπόνθςθ εργαςίασ - αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Γϋ Φάςθ: Ανάλθψθ παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ ζργου ςε ςχολικι τάξθ επί τρεισ εβδομάδεσ
με κεωρθτικι προετοιμαςία και ανατροφοδότθςθ
Θ Γϋ Φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ πραγματοποιείται ςτο 8ο
εξάμθνο.
Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει:



κεωρθτικι ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των φοιτθτϊν ςτθ Χχολι,
πρακτικι άςκθςθ ςε δθμοτικά ςχολεία τθσ πόλθσ και των κοινοτιτων τθσ περιοχισ,
μιάμιςθ (1,5) εβδομάδα ςε πολυκζςιο και μιάμιςθ (1,5) εβδομάδα ςε ολιγοκζςιο
ςχολείο (γνωριμία με τθν τάξθ, βακμιαία ζνταξθ ςτο θμεριςιο πρόγραμμα
εργαςίασ, ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ τθσ τάξθσ και διδαςκαλία όλων των μακθμάτων
του θμερθςίου προγράμματοσ),
 ςυναντιςεισ ςτθ Χχολι για ςυηιτθςθ των εμπειριϊν από τθν πρακτικι άςκθςθ και
ανάλυςθ παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν προβλθμάτων που αντιμετϊπιςαν οι
φοιτθτζσ κατά τθ διδαςκαλία τουσ.
Υροχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του φοιτθτι ςτθν τρίτθ φάςθ είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ Βϋ Φάςθσ.
Χτθν τρίτθ φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ αντιςτοιχοφν ζξι
πιςτωτικζσ μονάδεσ (6 ΥΠ).

Στόχοι
Χτόχοι τθσ τρίτθσ φάςθσ είναι:










να αποκτιςει ο φοιτθτισ άμεςθ εμπειρία τθσ κακθμερινισ εργαςίασ και ηωισ ςτο
ςχολείο
να αναπτφξει τθν ικανότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ κάτω από πραγματικζσ
ςυνκικεσ εργαςίασ, αξιοποιϊντασ γνϊςεισ από τισ προθγοφμενεσ φάςεισ τθσ
Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ, από τα υπόλοιπα μακιματα
του προγράμματοσ ςπουδϊν αλλά και τθν προςωπικι εμπειρία και κατάρτιςι του
να αναπτφξει τθν ικανότθτα υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ με
μεκοδικότθτα, αποτελεςματικότθτα, αλλά και ευελιξία
να αναπτφξει τθν ικανότθτα παιδαγωγικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που
προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ
να αναπτφξει τθν ικανότθτα τθσ εξατομικευμζνθσ αντιμετϊπιςθσ παιδιϊν που
παρουςιάηουν ιδιαίτερα προβλιματα μάκθςθσ ι ςυμπεριφοράσ
να αναπτφξει τθν ικανότθτα αυτοαξιολόγθςθσ του ζργου του
να ςυνειδθτοποιιςει τθ μεγάλθ παιδαγωγικι ευκφνθ του δαςκάλου απζναντι ςτο
παιδί, τισ δυςκολίεσ αλλά και τισ ευχάριςτεσ πλευρζσ του ζργου του
να διευρφνει τον προςωπικό του ορίηοντα κατανόθςθσ τθσ παιδαγωγικισ και
διδακτικισ διαδικαςίασ

Οργάνωςθ
Σι φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν τρίτθ φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ
Άςκθςθσ κατανζμονται ςε ομάδεσ των 20 - 25 ατόμων. Ψο πρόγραμμα κάκε ομάδασ
πραγματοποιείται μζςα ςε διαφορετικά χρονικά διαςτιματα (για λόγουσ πρακτικοφσ και
διδακτικοφσ) και περιλαμβάνει τα εξισ:
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α. Συναντιςεισ ςτθ Σχολι
Αρχικά πραγματοποιοφνται δφο τρίωρεσ ςυναντιςεισ ςτθ Χχολι. Σι υπεφκυνοι κακθγθτζσ και οι
αποςπαςμζνοι δάςκαλοι παρουςιάηουν το πρόγραμμα τθσ τρίτθσ φάςθσ. Ενθμερϊνουν τουσ
φοιτθτζσ ςχετικά με κζματα διοίκθςθσ και λειτουργίασ του δθμοτικοφ ςχολείου (διεφκυνςθ,
ςφλλογοσ διδαςκόντων, υπθρεςιακά κακικοντα, ςχζςθ με το ςχολικό ςφμβουλο, ςχζςθ με τθ
Διεφκυνςθ τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςχζςθ με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςχζςθ με τουσ
γονείσ, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.). Ωπενκυμίηουν τουσ τρόπουσ ςυλλογισ ςτοιχείων και
πλθροφοριϊν για τθν τάξθ ωσ ομάδα, αλλά και για κάκε παιδί ατομικά (παρατιρθςθ, ςυνομιλία
με το δάςκαλο τθσ τάξθσ και με το παιδί, «ζλεγχοσ προόδου» κάκε παιδιοφ, παίηοντασ με τα
παιδιά ςτο διάλειμμα κ.ά.). Ενθμερϊνουν τουσ φοιτθτζσ ςχετικά με τον προγραμματιςμό τθσ
διδαςκαλίασ ςε μακροεπίπεδο (ετιςιοσ προγραμματιςμόσ, τριμθνιαίοσ προγραμματιςμόσ). Χτα
πλαίςια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ οι φοιτθτζσ μποροφν να αςκθκοφν ςτθν κατάρτιςθ μόνον
εβδομαδιαίου προγράμματοσ. Σ προγραμματιςμόσ αυτόσ μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει εκτόσ των
άλλων και τθ διοργάνωςθ ςχολικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ λ.χ. τθν επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο, ςε μια
ζκκεςθ, ςτο εργαςτιριο ενόσ καλλιτζχνθ, ςε μια βιοτεχνία ι ςε ζνα εργοςτάςιο, ςυναντιςεισ με
τουσ γονείσ κ.λπ. Ξατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ γίνεται επίςθσ και θ κλιρωςθ των τάξεων ςτισ
οποίεσ κα διδάξει κάκε φοιτθτισ και οριςτικοποιείται το πρόγραμμα. Αμοιβαίεσ αλλαγζσ
επιτρζπονται, μόνον εφόςον δεν δθμιουργοφν οργανωτικά προβλιματα.
β. Γνωριμία με τθν τάξθ
Σ φοιτθτισ επιςκζπτεται τθν τάξθ του πολυκζςιου ςχολείου ςτθν οποία κα διδάξει και επιδιϊκει
τθν βακμιαία ζνταξι του ςτο ςχολικό θμεριςιο πρόγραμμα εργαςίασ. Ψθν πρϊτθ μζρα
παρακολουκεί τθ διδαςκαλία των μακθμάτων από το δάςκαλο τθσ τάξθσ και ςυγκεντρϊνει
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που κα του χρειαςτοφν για το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ του.
Ψθ δεφτερθ μζρα διδάςκει, φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον δάςκαλο τθσ τάξθσ, μία ενότθτα ενόσ
μακιματοσ τθσ επιλογισ του, παρακολουκεί τα υπόλοιπα μακιματα και ςε οριςμζνεσ φάςεισ τθσ
διδακτικισ διαδικαςίασ μπορεί – αφοφ ζχει ςυνεννοθκεί με το δάςκαλο τθσ τάξθσ – να
ςυμμετζχει ςε αυτιν. Τταν τα παιδιά εργάηονται ατομικά, μπορεί να κακίςει δίπλα ςε ζναν
αδφνατο μακθτι και να τον βοθκά, π.χ. κατά τθ διάρκεια του «ςκζφτομαι και γράφω» ι ςτθν
επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ςτα Πακθματικά. Τταν τα παιδιά εργάηονται ςε ομάδεσ, μπορεί να
ςυμμετζχει διακριτικά ςτισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ ωσ μζλοσ τθσ.
Ψθν τρίτθ μζρα διδάςκει δφο μακιματα τθσ επιλογισ του και τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ παρακολουκεί
και ςυμμετζχει όπωσ τθν προθγοφμενθ θμζρα.
γ. Ανάλθψθ διδακτικοφ ζργου για μιάμιςθ εβδομάδα ςε πολυκζςιο ςχολείο
Σ φοιτθτισ καταρτίηει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα (ενότθτεσ που κα διδάξει ςε κάκε μάκθμα και
λοιπζσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ). Πε βάςθ αυτό ςχεδιάηει, πραγματοποιεί και αξιολογεί τθ
διδαςκαλία των μακθμάτων κάκε θμζρασ.
δ. Συναντιςεισ ςτθ Σχολι
Ακολουκοφν δφο τρίωρεσ ςυναντιςεισ ςτθ Χχολι. Φοιτθτζσ, αποςπαςμζνοι δάςκαλοι και
παιδαγωγοί κακθγθτζσ ςυηθτοφν τισ εμπειρίεσ των φοιτθτϊν από τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο
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πολυκζςιο ςχολείο, ανακοινϊνουν τισ παρατθριςεισ τουσ και αναλφουν τα παιδαγωγικά και
διδακτικά προβλιματα που προζκυψαν κατά τθν διδαςκαλία. Επίςθσ γίνεται θ ενθμζρωςθ των
φοιτθτϊν για τθ λειτουργία και τισ ιδιαιτερότθτεσ των ολιγοκζςιων ςχολείων και δίνονται
οδθγίεσ για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε αυτά.
ε. Γνωριμία με τισ τάξεισ του ολιγοκζςιου ςχολείου ςτισ οποίεσ κα διδάξει ο φοιτθτισ και
βακμιαία ζνταξι του ςτο θμεριςιο πρόγραμμα εργαςίασ.
Ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία όπωσ και ςτο πολυκζςιο ςχολείο.
ςτ. Ανάλθψθ του διδακτικοφ ζργου επί μιάμιςθ εβδομάδα ςε ολιγοκζςιο ςχολείο.
Ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία όπωσ και ςτο πολυκζςιο ςχολείο.
η. Συναντιςεισ ςτθ Σχολι
Ακολουκοφν δφο τρίωρεσ ςυναντιςεισ ςτθ Χχολι. Χυηθτιοφνται οι εμπειρίεσ και τα προβλιματα
από τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο ολιγοκζςιο ςχολείο. Χτθν τελευταία ςυνάντθςθ καλοφνται για
ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ και οι δάςκαλοι των ςυνεργαηόμενων ςχολείων. Ψο πρόγραμμα τθσ
τρίτθσ φάςθσ διαρκεί για κάκε ομάδα φοιτθτϊν τρεισ ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ. Ξατά τθ διάρκεια
των τριϊν εβδομάδων διδαςκαλίασ οι φοιτθτζσ απαλλάςςονται από τθν παρακολοφκθςθ των
μακθμάτων ςτθ Χχολι. Σι υπεφκυνοι κακθγθτζσ και οι αποςπαςμζνοι δάςκαλοι κατά τθ
διάρκεια των τριϊν εβδομάδων διδαςκαλίασ επιςκζπτονται τισ τάξεισ, ςτισ οποίεσ αςκοφνται οι
φοιτθτζσ, παρακολουκοφν τθ διδαςκαλία τουσ, ςυηθτοφν ςτα διαλείμματα τα διάφορα
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι φοιτθτζσ, τουσ ςυμβουλεφουν και τουσ ςυμπαρίςτανται.
Επίςθσ διαπιςτϊνουν τυχόν ελλείψεισ ςτθν κατάρτιςθ των φοιτθτϊν με ςκοπό τθν
ανατροφοδότθςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ, αλλά και άλλων
μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν. Ξάκε φοιτθτισ παρακολουκείται μια μζρα
τουλάχιςτον ςτο πολυκζςιο και μια μζρα ςτο ολιγοκζςιο ςχολείο από – άλλον κάκε φορά –
αποςπαςμζνο δάςκαλο. Σ αποςπαςμζνοσ δάςκαλοσ παραμζνει ςτθν τάξθ του αςκοφμενου
φοιτθτι και προςφζρει τθ βοικειά του κακόλθ τθ διάρκεια του θμεριςιου προγράμματοσ.
Υποχρεϊςεισ του φοιτθτι
Σ φοιτθτισ ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ. Ψθρεί θμερολόγιο
Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ, ςτο οποίο καταγράφει ςθμειϊςεισ από τισ
ςυναντιςεισ ςτθ Χχολι, παρατθριςεισ και πλθροφορίεσ από τισ θμζρεσ παρακολοφκθςθσ και
γνωριμίασ με τθν τάξθ, το ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ του ζργου του (ςχεδιαςμόσ
διδαςκαλίασ των μακθμάτων μιασ θμζρασ, εβδομαδιαίοσ προγραμματιςμόσ) και οτιδιποτε ζχει
ςχζςθ άμεςθ ι ζμμεςθ με τθν τρίτθ φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ.
Υαραδίδει γραπτι εργαςία (όχι το θμερολόγιο!), θ οποία περιλαμβάνει: 1. ζναν εβδομαδιαίο
προγραμματιςμό, 2. το ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τριϊν διδαςκαλιϊν (μιασ από κάκε κφκλο
μακθμάτων), 3. τισ εμπειρίεσ από τθν πρακτικι άςκθςθ και 4. κριτικζσ παρατθριςεισ και
προτάςεισ για τθ Γϋ Φάςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και Υρακτικισ Άςκθςθσ.
Αξιολόγθςθ του φοιτθτι
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Θ αξιολόγθςθ του φοιτθτι γίνεται με βάςθ: τθ διδαςκαλία ςτθ ςχολικι τάξθ (ςχεδιαςμόσ και
διεξαγωγι), τθ γραπτι εργαςία, κακϊσ και το ενδιαφζρον και τθ ςυμμετοχι του ςτισ
ςυναντιςεισ ςτθ Χχολι. Ψθν ευκφνθ τθσ τρίτθσ φάςθσ ζχουν παιδαγωγοί κακθγθτζσ ςε
ςυνεργαςία με αποςπαςμζνουσ δαςκάλουσ.

Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

ΔΙ.ΜΕ.Ρ.Α. Γϋ Φάςθ
Ω407
Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
4ο
8ο
6 ECTS
6 ΥΠ
Ειςθγιςεισ 6 ϊρεσ, ομαδικζσ ςυμβουλευτικζσ
ςυναντιςεισ, ανατροφοδότθςθ 9 ϊρεσ, προετοιμαςία του
φοιτθτι για τθ διεξαγωγι των διδαςκαλιϊν 50 ϊρεσ,
παρακολοφκθςθ και διεξαγωγι διδαςκαλιϊν ςε
πολυκζςια και ολιγοκζςια ςχολεία 90 ϊρεσ, ςυνεργαςία
με τθ διδάςκουςα και τουσ αποςπαςμζνουσ
εκπαιδευτικοφσ 12 ϊρεσ, εκπόνθςθ τελικισ γραπτισ
εργαςίασ 13 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Βαςιλικι Ραπαδοποφλου
& Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό

Μακθςιακοί ςτόχοι Πετά τθν ΓϋΦάςθ τθσ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α. οι φοιτθτζσ κα πρζπει:
-να ζχουν αποκτιςει άμεςθ εμπειρία τθσ κακθμερινισ
εργαςίασ και ηωισ ςτο ςχολείο
-να ζχουν τθν ικανότθτα να ςχεδιάηουν τθ διδαςκαλία
κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ,
-να εφαρμόηουν το ςχεδιαςμό διδαςκαλίασ με
μεκοδικότθτα, αποτελεςματικότθτα και ευελιξία
-να αντιμετωπίηουν με παιδαγωγικό τρόπο τα
προβλιματα που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ
διδαςκαλίασ
-να αντιμετωπίηουν με αποτελεςματικότθτα
εξατομικευμζνα προβλιματα μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ
-να είναι ςε κζςθ να αυτοαξιολογοφν το ζργο τουσ
-να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τθ μεγάλθ παιδαγωγικι
ευκφνθ του δαςκάλου απζναντι ςτο παιδί
-να ζχουν διευρφνει τον προςωπικό τουσ ορίηοντα
κατανόθςθσ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ
διαδιακαςίασ
Ρροαπαιτοφμενα ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α. Αϋ και Βϋ Φάςθ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο πρόγραμμα τθσ Γϋ Φάςθσ τθσ ΔΛ.ΠΕ.Υ.Α. διαρκρϊνεται
ωσ εξισ:
Α. Συναντιςεισ ςτθ Σχολι
Αρχικά πραγματοποιείται μία τρίωρθ ςυνάντθςθ ςτθ
Χχολι. Θ υπεφκυνθ διδάςκουςα και οι αποςπαςμζνοι
δάςκαλοι παρουςιάηουν το πρόγραμμα τθσ τρίτθσ Φάςθσ,
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ενθμερϊνουν τουσ φοιτθτζσ ςχετικά με κζματα διοίκθςθσ
και λειτουργίασ του δθμοτικοφ ςχολείου, υπενκυμίηουν
τουσ τρόπουσ ςυλλογισ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για
τθν τάξθ. Ενθμερϊνουν τουσ φοιτθτζσ ςχετικά με τον
προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ και γίνεται κλιρωςθ
των τάξεων ςτισ οποίεσ κα διδάξουν οι φοιτθτζσ και οι
φοιτιτριεσ.
Β. Γνωριμία με τισ τάξεισ του πολυκζςιου ςχολείου
Σ φοιτθτισ επιςκζπτεται τθν τάξθ του πολυκζςιου
ςχολείου επιδιϊκοντασ τθ βακμιαία ζνταξι του ςτο
ςχολικό πρόγραμμα εργαςίασ. Ψθν πρϊτθ μζρα
παρακολουκεί τθ διδαςκαλία και ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία
και πλθροφορίεσ που κα του χρειαςτοφν για το ςχεδιαςμό
τθσ διδαςκαλίασ του.
Ψθ δεφτερθ μζρα διδάςκει, φςτερα από ςυνεννόθςθ με
τον δάςκαλο τθσ τάξθσ, μία ενότθτα ενόσ μακιματοσ τθσ
επιλογισ του, παρακολουκεί τα υπόλοιπα μακιματα και
ςε οριςμζνεσ φάςεισ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ μπορεί αφοφ ζχει ςυνεννοθκεί με το δάςκαλο τθσ τάξθσ - να
ςυμμετζχει ςε αυτιν.
Ψθν τρίτθ μζρα διδάςκει δφο μακιματα τθσ επιλογισ του
και τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ παρακολουκεί και ςυμμετζχει
όπωσ τθν προθγοφμενθ θμζρα.
Γ. Ανάλθψθ διδακτικοφ ζργου για μιάμιςθ εβδομάδα ςε
πολυκζςιο ςχολείο.
Σ φοιτθτισ καταρτίηει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
(ενότθτεσ που κα διδάξει ςε κάκε μάκθμα και λοιπζσ
ςχολικζσ εκδθλϊςεισ). Πε βάςθ αυτό ςχεδιάηει, πραγματοποιεί και αξιολογεί τθ διδαςκαλία των μακθμάτων κάκε
θμζρασ.
Δ. Συναντιςεισ ςτθ Σχολι.
Ακολουκεί μία τρίωρθ ςυνάντθςθ ςτθ Χχολι. Φοιτθτζσ,
αποςπαςμζνοι δάςκαλοι και παιδαγωγοί κακθγθτζσ
ςυηθτοφν τισ εμπειρίεσ των φοιτθτϊν από τθν πρακτικι
άςκθςθ ςτο πολυκζςιο ςχολείο, ανακοινϊνουν τισ
παρατθριςεισ τουσ και αναλφουν τα παιδαγωγικά και
διδακτικά προβλιματα που προζκυψαν κατά τθν
διδαςκαλία. Επίςθσ γίνεται θ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν
για τθ λειτουργία και τισ ιδιαιτερότθτεσ των ολιγοκζςιων
ςχολείων.
Ε. Γνωριμία με τισ τάξεισ του ολιγοκζςιου ςχολείου
Ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία όπωσ και ςτο πολυκζςιο
ςχολείο.
ΣΤ. Ανάλθψθ του διδακτικοφ ζργου επί μιάμιςθ εβδομάδα
ςε ολιγοκζςιο ςχολείο.
Ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία όπωσ και ςτο πολυκζςιο
ςχολείο.
Η. Συναντιςεισ ςτθ Σχολι.
Ακολουκεί μία τρίωρθ ςυνάντθςθ ςτθ Χχολι.
Χυηθτιοφνται οι εμπειρίεσ και τα προβλιματα από τθν
πρακτικι άςκθςθ ςτο ολιγοκζςιο ςχολείο. Χτθν τελευταία
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

ςυνάντθςθ καλοφνται για ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ και οι
δάςκαλοι των ςυνεργαηόμενων ςχολείων.
Ψο πρόγραμμα τθσ τρίτθσ φάςθσ διαρκεί για κάκε ομάδα
φοιτθτϊν τρεισ ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ. Ξατά τθ διάρκεια
των τριϊν εβδομάδων διδαςκαλίασ οι φοιτθτζσ
απαλλάςςονται από τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων
ςτθ Χχολι. Σι υπεφκυνοι κακθγθτζσ και οι αποςπαςμζνοι
δάςκαλοι κατά τθ διάρκεια των τριϊν εβδομάδων
διδαςκαλίασ επιςκζπτονται τισ τάξεισ, ςτισ οποίεσ
αςκοφνται οι φοιτθτζσ, παρακολουκοφν τθ διδαςκαλία
τουσ, ςυηθτοφν ςτα διαλείμματα τα διάφορα προβλιματα
που αντιμετωπίηουν οι φοιτθτζσ, τουσ ςυμβουλεφουν και
τουσ ςυμπαρίςτανται. Επίςθσ διαπιςτϊνουν τυχόν
ελλείψεισ ςτθν κατάρτιςθ των φοιτθτϊν με ςκοπό τθν
ανατροφοδότθςθ τθσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ και
Υρακτικισ Άςκθςθσ, αλλά και άλλων μακθμάτων του
προγράμματοσ ςπουδϊν. Ξάκε φοιτθτισ παρακολουκείται
μια μζρα τουλάχιςτον ςτο πολυκζςιο και μια μζρα ςτο
ολιγοκζςιο ςχολείο από - άλλον κάκε φορά αποςπαςμζνο δάςκαλο. Σ αποςπαςμζνοσ δάςκαλοσ
παραμζνει ςτθν τάξθ του αςκοφμενου φοιτθτι και
προςφζρει τθ βοικειά του κακόλθ τθ διάρκεια του
θμεριςιου προγράμματοσ.
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Υθγιάκθ, Υ. (1998). Ρροετοιμαςία, Σχεδιαςμόσ και
Αξιολόγθςθ
τθσ
Διδαςκαλίασ.
Διδακτικι
Μεκοδολογία. Ακινα: Γρθγόρθσ
Φλουρισ, Γ. (1995). Θ Αρχιτεκτονικι τθσ Διδαςκαλίασ και θ
Διαδικαςία τθσ Μάκθςθσ. Ακινα: Γρθγόρθσ
Χατηθγεωργίου, Γ.(χ.χ.) Γνϊκι το Curriculum. Γενικά και
ειδικά κζματα Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και
Διδακτικισ. Ακινα: Ατραπόσ.
Ειςθγιςεισ, ομαδικζσ ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ,
παρατιρθςθ διδαςκαλίασ
Φφλλο παρατιρθςθσ διδαςκαλίασ, τιρθςθ θμερολογίου,
τελικι γραπτι εργαςία
Ελλθνικι
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Μαθήματα επιλογήσ Φειμερινού εξαμήνου
Μαθήματα Επιςτημών τησ Αγωγήσ
Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Αναλυτικά Ρρογράμματα
ΩΕ 131
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
5ο, 7ο
4 ΕCTS
3 ΥΠ
Υαρακολοφκθςθ ειςθγιςεων 12 ϊρεσ, προετοιμαςία
εργαςιϊν, αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ, ζρευνα, ςφνταξθ
εργαςιϊν 70 ϊρεσ, παρουςίαςθ εργαςιϊν 24 ϊρεσ,
ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα 4 ϊρεσ, ανατροφοδότθςθ,
τελικι ςφνταξθ τθσ εργαςίασ 10 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Βαςιλικι Ραπαδοποφλου

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ, αφοφ ζχουν παρακολουκιςει το μάκθμα,
κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
- να γνωρίηουν τουσ οριςμοφσ γφρω από το Αναλυτικό
Υρόγραμμα και τα δομικά του ςτοιχεία,
- να αναφζρουν τα είδθ του Α.Υ.
- να διακρίνουν τθ λειτουργία του «κρυφοφ» αναλυτικοφ
προγράμματοσ μζςα από τθν αναφορά ςυγκεκριμζνων
παραδειγμάτων
- να αναφζρουν τα μοντζλα ςχεδιαςμοφ των Α.Υ.
- να ςυςχετίηουν τα Α.Υ. με τα ςχολικά εγχειρίδια
- να γνωρίηουν το νζο ΔΕΥΥΧ και τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά που το διακρίνουν από τα προθγοφμενα
Αναλυτικά Υρογράμματα.
Ρροαπαιτοφμενα Υαιδαγωγικι
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Σριςμόσ Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ. Πορφζσ
αναλυτικϊν προγραμμάτων. Θ λειτουργία του «κρυφοφ»
αναλυτικοφ προγράμματοσ . Ποντζλα ςχεδιαςμοφ και
ανάπτυξθσ Α.Υ. Ψο πρόβλθμα τθσ εγκυρότθτασ και
νομιμότθτασ. Αναλυτικά Υρογράμματα και ςχολικά
εγχειρίδια. Ψο νζο Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο
Υρογράμματοσ Χπουδϊν (ΔΕΥΥΧ) για τθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ: κριτικι παρουςίαςθ
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Βρεττόσ, Λ. & Ξαψάλθσ, Α. (1990). Αναλυτικά
Ρρογράμματα. Θεωρία και τεχνογνωςία ςχεδιαςμοφ
και αναμόρφωςθσ. Κεςςαλονίκθ
Χατηθγεωργίου, Γ. (χ.χ.) Γνϊκι το Curriculum. Γενικά και
ειδικά κζματα Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και
Διδακτικισ. Ακινα: Ατραπόσ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Ειςθγιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εργαςίεσ ατομικζσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
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Διδακτικι τθσ Ρρϊτθσ Ανάγνωςθσ και Γραφισ
ΩΕ 132
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ (παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων,
workshops, παρουςίαςθ εργαςιϊν) 39 ϊρεσ,
προετοιμαςία εργαςιϊν, ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων
(βιβλιογραφίασ – πεδίου) 45 ϊρεσ, προετοιμαςία για
γραπτι εξζταςθ 30 ϊρεσ, ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα 1
ϊρα, γραπτι εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Κατερίνα Δθμθτριάδου

Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα
πρζπει:
- να ζχουν αποκτιςει εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ κεωρίεσ
που αναφζρονται ςτθ γλωςςικι ικανότθτα του παιδιοφ και
ςτουσ παράγοντεσ που τθν κακορίηουν (ςε επίπεδο
φωνολογικό, μορφολογικό, ςυντακτικό και
ςθμαςιολογικό)·
- να μποροφν να διαμορφϊνουν περιςτάςεισ γλωςςικισ
επικοινωνίασ που ευνοοφν τον αναδυόμενο γραμματιςμό·
- να είναι ςε κζςθ να αναπτφςςουν ςφγχρονεσ διδακτικζσ
προςεγγίςεισ για τθν εκμάκθςθ τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ
και γραφισ·
- να μποροφν να εφαρμόηουν ςτθ διδακτικι πράξθ τα
δεδομζνα τθσ νεότερθσ παιδαγωγικισ ζρευνασ που
αςχολείται με τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο δθμοτικό
ςχολείο.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ γλωςςικι ανάπτυξθ του παιδιοφ: φωνολογικι,
ςυντακτικι, ςθμαςιολογικι. Υαράγοντεσ που ςυμβάλλουν
ςτθ ςυντακτικι και ςθμαςιολογικι γλωςςικι ανάπτυξθ.
Ερμθνεία τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ. Θ κεωρία του
Bernstein. Χφγκριςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου. Σ
αναδυόμενοσ γραμματιςμόσ και τα χαρακτθριςτικά του.
Υροβλιματα ςτθν κατάκτθςθ του αλφαβθτιςμοφ. Ζννοια
και οριςμοί τθσ ανάγνωςθσ. Θ λειτουργία και θ ανάπτυξι
τθσ. Δεξιότθτεσ για τθν κατάκτθςι τθσ. Φωνολογικι
ςυνειδθτοποίθςθ και ανάγνωςθ. Γράμματα, λζξεισ, ςτίξθ.
Θ διαδικαςία εκμάκθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ γραφισ. Σ
δάςκαλοσ ωσ γραφζασ-μοντζλο. Υαραδοςιακζσ μζκοδοι
διδαςκαλίασ τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ και γραφισ:
αλφαβθτικι, φωνθτικι, φωνομιμθτικι, ολικι-αναλυτικι,
αναλυτικοςυνκετικι, μζκοδοσ του Υαιδαγωγικοφ
Λνςτιτοφτου, μζκοδοσ Montessori. Χφγχρονεσ προςεγγίςεισ
ςτθ διδαςκαλία τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ και γραφισ: ολικι
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ, διδαςκαλία ολόκλθρων λζξεων,
δομθτικι προςζγγιςθ, κεωρία τθσ «γνωςτικισ
κακαρότθτασ».
Σικογενειακζσ πρακτικζσ για τθ ςχολικι υποςτιριξθ τθσ
ανάγνωςθσ και γραφισ. Ψα κοινωνικά γραπτά.
Διδακτικζσ εφαρμογζσ: ιςτορίεσ, ποιιματα, τραγοφδια,
λεκτικά παιχνίδια. Υαροχι ευκαιριϊν ανάγνωςθσ και
γραφισ: κακθμερινζσ πράξεισ, ςυμβολικό παιχνίδι,
λογοτεχνία. Γραφι και ανάγνωςθ ςτθν εποχι τθσ
Υλθροφορικισ.
Ασ ςθμειωκεί ότι ςτο μάκθμα γίνονται ςυχνά αναφορζσ
και ςτθν εκμάκθςθ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ από ενιλικεσ.
Αϊδίνθσ, Α. (2012). Γραμματιςμόσ ςτθν πρϊτθ ςχολικι
θλικία. Ακινα: Γ. Δαρδανόσ κ Χία
Ψάφα, Ε. & Πανωλίτςθσ, Γ. (2009) (Επιμ.). Αναδυόμενοσ
Γραμματιςμόσ. Ζρευνα και εφαρμογζσ. Ακινα:
πεδίο
Γιαννικοποφλου, Α. Α. (1998). Από τθν προανάγνωςθ ςτθν
ανάγνωςθ. Οδθγόσ για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ.
Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ.
Ξουτςουβάνου, Ευ. (2001). Ρρϊτθ ανάγνωςθ και γραφι.
Στρατθγικζσ διδακτικισ. Ακινα: Σδυςςζασ
Ποφςιου-Πυλωνά, Τ. (2004). Γλωςςοπαιδαγωγικι και
Διδαςκαλία τθσ Ρρϊτθσ Ανάγνωςθσ και Γραφισ. Τάςεισ
και ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν. Κεςαλονίκθ:
Χταμοφλθσ.
Riley, J. (2002). The Teaching of Reading. The Development
of Literacy in the Early Years of School. London: Paul
Chapman Publishing.
Χεμινάρια, workshops, ζρευνα βιβλιογραφικι και πεδίου,
παρουςιάςεισ εργαςιϊν των φοιτθτϊν
Ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ (ςυνεχισ αξιολόγθςθ),
γραπτι εξζταςθ
Ελλθνικι
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Ραιδαγωγικι του ελεφκερου χρόνου
ΩΕ 133
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για
το μάκθμα (μελζτθ άρκρων/ βιβλίων) 26 ϊρεσ,
διεξαγωγι ομαδικισ ζρευνασ (προετοιμαςία και ςυλλογι
ερευνθτικϊν δεδομζνων) 13 ϊρεσ, προετοιμαςία για
εξετάςεισ 30 ϊρεσ, γραπτι εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ιωάννθσ Δ. Θωίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ βαςικϊν εννοιϊν και
προβλθματιςμϊν τθσ Υαιδαγωγικισ του ελεφκερου
χρόνου, κακϊσ και θ εμπειρικι διερεφνθςθ επιμζρουσ
πτυχϊν του ελεφκερου χρόνου των μακθτϊν ςτο ςχολικό
και εξωςχολικό χϊρο.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χρόνοσ – εννοιολογικι αποςαφινιςθ – χρονικά
ςυςτιματα. Ελεφκεροσ χρόνοσ – ιςτορικι εξζλιξθ – ο
ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Υαιδαγωγικι
του ελεφκερου χρόνου – ιςτορικι εξζλιξθ – ςφγχρονθ
πραγματικότθτα. Διδακτικζσ διαςτάςεισ του ελεφκερου
χρόνου – εμψφχωςθ – εμψυχωτικι διδακτικι –
εκπαιδευτικά
προγράμματα
ελεφκερου
χρόνου.
Ελεφκεροσ χρόνοσ και παιδικι θλικία – ςφγχρονεσ
αντιλιψεισ για τθν παιδικι θλικία. Χχολείο και ελεφκεροσ
χρόνοσ – ςχολικόσ και εξωςχολικόσ ελεφκεροσ χρόνοσ – το
Σλοιμερο ςχολείο ωσ ςχολείο ελεφκερου χρόνου.
Εκπαιδευτικόσ και ελεφκεροσ χρόνοσ. Εκπαίδευςθ
ελεφκερου χρόνου – άτυπθ μάκθςθ – δυναμικοποίθςθ
των χϊρων και των μορφϊν μάκθςθσ, ευελιξία των
χρόνων μάκθςθσ. Δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ τθσ άτυπθσ
μάκθςθσ ςτθν περιοχι του εξωςχολικοφ ελεφκερου
χρόνου – βιωματικά προςανατολιςμζνοι χϊροι μάκθςθσ.
Υαιδαγωγικι ζρευνα ελεφκερου χρόνου.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Κωίδθσ Λ. (2000). Σχολείο και ελεφκεροσ χρόνοσ. Συμβολι
ςτθν προβλθματικι του ελεφκερου χρόνου ςτα
πλαίςια λειτουργίασ των ςχολείων πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Διδακτορικι διατριβι, Φλϊρινα.
Κωίδθσ, Λ. (2003). Θ «επαναςφνδεςθ» τθσ παιδικισ θλικίασ
με τθν κοινωνία των ενθλίκων: ο καταλυτικόσ ρόλοσ
του ελεφκερου χρόνου. Κίνθτρο, 5, 35-44.
Ξορωναίου, Α. (2001). Εκπαιδεφοντασ εκτόσ ςχολείου.
Ακινα: Πεταίχμιο.
Ξορωναίου, Α. (1996). Κοινωνιολογία του ελεφκερου
χρόνου. Ακινα: Ριςοσ.
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Harris, D. (2011). Ελεφκεροσ χρόνοσ: Κεωρία και πράξθ.
Ακινα: Ο. ΦΛΡΣΥΣΩΟΣΧ & ΧΛΑ Ε.Ε. Ο. ΦΛΡΣΥΣΩΟΣΧ &
ΧΛΑ Ε.Ε.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Χεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτι εξζταςθ, αξιολόγθςθ ατομικϊν ι ομαδικϊν
εργαςιϊν (ζρευνα βιβλιογραφικι και πεδίου)
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Οργάνωςθ και Λειτουργία Σχολικισ Μονάδασ
ΩΕ 134
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο , 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18 ϊρεσ,
ςυνεργαςία των φοιτθτϊν με το διδάςκοντα και
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι
εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
23 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ιορδανίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ εμβάκυνςθ ςε ηθτιματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν
Ελλάδα μζςω τθσ εξζταςθσ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ αλλά και εξειδικευμζνων φορζων και
κεςμικϊν οργάνων που λειτουργοφν ςε επίπεδο ςχολικισ
μονάδασ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ ςχολικι μονάδα ωσ δθμόςιοσ οργανιςμόσ, ο κεςμόσ του
διευκυντι ςχολικισ μονάδασ, ο κεςμόσ και ο ρόλοσ του
ςυλλόγου διδαςκόντων, θ ςχολικι επιτροπι και το
ςχολικό ςυμβοφλιο.
Ηθτιματα λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, διαχείριςθσ
υλικϊν πόρων, επαφισ και διαχείριςθσ ςχζςεων με το
εξωτερικό περιβάλλον του ςχολείου.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Dubrin, A.J. (1998). ‘Βαςικζσ Αρχζσ Μάνατημεντ / επιμ.
Χαρρισ Ρίκοσ’. Ακινα : ΕΟΟΘΡ.
Aνδρζου, Α. & Υαπακωνςταντίνου, Γ. (1990). Οργάνωςθ
και διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Ακινα : εκδ. Εξάντασ.
Ανδρζου, Α. και Υαπακωνςταντίνου, Γ. (1994). Εξουςία και
οργάνωςθ - διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ. Ακινα : εκδ. Ρζα Χφνορα - Α.Α.
Οιβάνθ.
Ανδρζου, Α. (1998). Ηθτιματα Διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Ακινα : Βιβλιογονία.
Ηαβλανόσ, Π. (1984). Οργάνωςθ και διοίκθςθ. τόμοσ Α’,
Ακινα : εκδ. Ζλλθν.
Ηαβλανόσ, Π. (1987). Οργάνωςθ και διοίκθςθ. τόμοσ Β’,
Ακινα : εκδ. Ζλλθν.
Λορδανίδθσ, Γ. (2002). Ο ρόλοσ του Ρροϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ
και
Γραφείου
Εκπαίδευςθσ.
Κεςςαλονίκθ : Ξυριακίδθσ.
Ξωτςίκθσ, Ε. (1993). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : εκδ. Ζλλθν.
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Ξωτςίκθσ, Ε. (2001). Εκπαιδευτικά ςυςτιματα-Οργάνωςθ
και Διοίκθςθ. Ακινα : Ζλλθν.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (1993). Θ εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ
οργανωτικισ κεωρίασ. Ακινα : Αυτοζκδοςθ.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (1994). Νομικό πλαίςιο και κεςμοί τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : Αυτοζκδοςθ.
Πιχόπουλοσ, Β.Α. (2002). Εκπαιδευτικό Δίκαιο. Ακινα :
Αυτοζκδοςθ.
Υαςιαρδισ, Υ. (2004). Εκπαιδευτικι θγεςία. Ακινα :
Πεταίχμιο.
Χαϊτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ. Ακινα : Ατραπόσ.
Χαΐτθσ, Χ. (2002). Ο διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο.
Ακινα : Ατραπόσ.
Χαΐτθσ, Χ. (2005). Οργάνωςθ και λειτουργία των ςχολικϊν
μονάδων. Ακινα : Ατραπόσ.
Χατηθπαναγιϊτου, Υ. (2003). Θ διοίκθςθ του ςχολείου και
θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων. Κεςςαλονίκθ : Ξυριακίδθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι

132

Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα

Iςτορία τθσ Αγωγισ
ΩΕ 135
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
3ο, 4ο (προςφζρεται και ωσ Ωποχρεωτικό για τουσ φοιτθτζσ
παλαιοτζρων ετϊν που το οφείλουν)
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18 ϊρεσ,
ςυνεργαςία των φοιτθτϊν με το διδάςκοντα και
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι
εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
23 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου

Μακθςιακοί ςτόχοι Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εξοικειϊςει τουσ
ςπουδαςτζσ με τα αρχαία, τα βυηαντινά και τα δυτικά
παιδαγωγικά ρεφματα ςτον ευρφτερο ευρωπαϊκό χϊρο.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτισ κεωρίεσ τθσ αγωγισ
και παράλλθλα αποςκοπεί ςε μια ιςτορικι-διαχρονικι
κεϊρθςθ των κυριότερων παιδαγωγικϊν μοντζλων που
επικράτθςαν τόςο ςτο επίπεδο τθσ κεωρίασ, όςο και ςε
αυτό τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Βακμολογία εργαςιϊν & εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Εννοιολογικι Ανάπτυξθ
EΕ 136
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
5ο , 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 21
ϊρεσ, προετοιμαςία και ςυγγραφι εργαςίασ 50 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Δθμιτρθσ Ρνευματικόσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να
γνωρίηουν τισ κεωρίεσ για τθν αναπαράςταςθ, οργάνωςθ
και αναδιοργάνωςθ των γνϊςεων, να είναι ςε κζςθ να
περιγράψουν και να προβλζψουν τισ δυςκολίεσ που
ανακφπτουν κατά τθν μάκθςθ ςυγκεκριμζνων εννοιϊν και
να ςχεδιάςουν μία διδακτικι ακολουκία για τθν
κατανόθςθ μίασ ζννοιασ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθν απόκτθςθ εννοιϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ γνϊςθ και πϊσ αναπαρίςταται. Σργάνωςθ των
γνϊςεων. Θ μάκθςθ ωσ αλλαγι ςυμβολικϊν
αναπαραςτάςεων και διαδικαςιϊν. Κεωρίεσ και
μθχανιςμοί αναδιοργάνωςθσ των γνϊςεων. Περικι και
ριηικι αναδιοργάνωςθ των γνϊςεων. Αναλογικι
αναπαράςταςθ και νοθτικά μοντζλα. Εννοιολογικι
αλλαγι. Κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ
εννοιολογικισ αλλαγισ. Σ ρόλοσ των οντολογικϊν και των
επιςτθμολογικϊν προχποκζςεων. Εννοιολογικι αλλαγι
ςτισ ζννοιεσ των Πακθματικϊν, τθσ Φυςικισ, τθσ
Αςτρονομίασ, τθσ Βιολογίασ και των Κρθςκευτικϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Βοςνιάδου, Χ. (1998). Γνωςιακι Ψυχολογία: Ψυχολογικζσ
μελζτεσ και δοκίμια. Ακινα: Δαρδανόσ. *31172+
Βοςνιάδου, Χ. & Ψφλοσ, Χ. (Επμ.) (2008). Ζννοιεσ και
εννοιολογικι αλλαγι, κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ.
Νόθςισ, 3. [32320]
Παριδάκθ-Ξαςςωτάκθ, Α. (2002). Θ διαμόρφωςθ
ςυγκεκριμζνων εννοιϊν: Ψυχολογικι προςζγγιςθ.
Ακινα: Γρθγόρθσ. *22290+
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ & εργαςτιρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Χυνεχισ αξιολόγθςθ και ςυγγραφι εργαςίασ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Αξιολόγθςθ και Αντιμετϊπιςθ Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν
και Ρροβλθμάτων Συμπεριφοράσ
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 137
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο , 4ο
Εξάμθνο 5ο , 7ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 30, workshops 9 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τθ παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, ςυλλογι
ερευνθτικϊν δεδομζνων 12 ϊρεσ, ςυγγραφι εργαςίασ 25
ϊρεσ, ςυνεργαςία με διδάςκοντα 2 ϊρεσ, προετοιμαςία
για εξζταςθ 20 ϊρεσ, εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Δθμιτριοσ Αναςταςίου
Μακθςιακοί ςτόχοι Θ κατανόθςθ των διαφόρων πλευρϊν που ςχετίηονται με
το ςφνκετο ζργο τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ
παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι/και
προβλιματα ςυμπεριφοράσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Πζκοδοι και τεχνικζσ για τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν
δυςκολιϊν και των προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ. Ψεχνικά
προαπαιτοφμενα για τθν κατανόθςθ των μεκόδων
μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ. Αξιολόγθςθ ςχολικϊν
δεξιοτιτων. Ξλίμακεσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ.
Υλεονεκτιματα και περιοριςμοί των διαφόρων μεκόδων
μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ. Ξζντρα και Ωπθρεςίεσ
Διάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Ωποςτιριξθσ. Σι ςυνζπειεσ
τθσ διάγνωςθσ. Ρομικά και θκικά ηθτιματα. Διάγνωςθ και
παρζμβαςθ. Χτρατθγικζσ και μζκοδοι παρζμβαςθσ.
Εξατομικευμζνα Εκπαιδευτικά Υρογράμματα. Διδαςκαλία
ανάγνωςθσ και γραφισ ςε παιδιά με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ και προβλιματα ςυμπεριφοράσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αναςταςίου, Δ. (1998). Δυςλεξία: Θεωρία και ζρευνα,
όψεισ πρακτικισ. Τόμοσ 1: Θεωρθτικά, διαγνωςτικά και
ερευνθτικά ηθτιματα. Ακινα: Ατραπόσ.
Υαντελιάδου, Χ. (2000). Μακθςιακζσ δυςκολίεσ και
εκπαιδευτικι πράξθ. Τι και γιατί. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Παρκοβίτθσ, Π. & Ψηουριάδου, Π. (1991). Πακθςιακζσ
Δυςκολίεσ: Κεωρία και Υράξθ. Κεςςαλονίκθ:
Υρομθκεφσ.
McLoughlin, J.A., & Lewis, R.B. (2001). Assessing Students
with Special Needs (5th ed.). Colombus, Ohio: Merrill
Publishing Co.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, Workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ, Εργαςία
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι

135

Μαθήματα Ανθρωπιςτικών Επιςτημών
Τίτλοσ μακιματοσ O Ελλθνιςμόσ τθσ ωςίασ και τθσ πρϊθν Σοβιετικισ
Ζνωςθσ
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 231
Είδοσ μακιματοσ Κατ Επιλογιν υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Ειςαγωγικά και βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο, 4ο
Εξάμθνο 5ο , 7ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ 39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 45 ϊρεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ ιςτορικοφ και ερευνθτικοφ υλικοφ, 20 ϊρεσ
προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ, 3 ϊρεσ εξετάςεισ.
Πνομα διδάςκοντα Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ
με τθν ιςτορία των Ελλινων τθσ Φωςίασ
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα επιχειρεί να περιγράψει τθν κατάςταςθ του
Ελλθνιςμοφ τθσ Φωςίασ
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Φωτιάδθσ, Ξ. (2001). Ο Ελλθνιςμόσ τθσ ωςίασ και τθσ
πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ. Κεςςαλονίκθ: Θρόδοτοσ
1999.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Βακμολογία εργαςιϊν & εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Νεοελλθνικι Ροίθςθ-Ραιδικι Ροίθςθ
ΩΕ 232
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για το μάκθμα 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3
ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Αλζξανδροσ Ν. Ακριτόπουλοσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα είναι ςε κζςθ οι φοιτθτζσ να γνωρίηουν τθν ιςτορία τθσ
νεοελλθνικισ ποίθςθσ και ειδικότερα τθσ παιδικισ
ποίθςθσ. Ρα γνωρίηουν τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ τθσ
ποίθςθσ, λ.χ. ςτιχουργικι, κεματικι ανάλυςθ, κλπ. και να
παρακολουκοφν τα ρεφματα και τισ τεχνοτροπίεσ τθσ
ποίθςθσ και μάλιςτα τθσ παιδικισ ποίθςθσ. Ρα μάκουν να
ερευνοφν βιβλιογραφικά το ζργο ενόσ ποιθτι και να το
παρουςιάηουν ςε μια επιςτθμονικι εργαςία, δίνοντασ
ζμφαςθ και ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ του ζργου.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε κεωρθτικι και πρακτικι βάςθ.
Χτο κεωρθτικό μζροσ με διαλζξεισ και ειςθγιςεισ εκτίκεται
θ ιςτορία, θ κεωρία και κριτικι τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ
και ειδικότερα τθσ παιδικισ ποίθςθσ. Αναπτφςςεται
διάλογοσ ςε κζματα ανάλυςθσ και ερμθνείασ, όπωσ θ
παραδοςιακι και θ νεωτερικι ποίθςθ, τα ποιθτικά
ρεφματα, οι ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ ποίθςθσ για παιδιά και
νζουσ.
Χτο πρακτικό μζροσ παρουςιάηονται ποιιματα διαφόρων
ποιθτϊν τθσ ςφγχρονθσ κυρίωσ ποίθςθσ και τθσ παιδικισ
ποίθςθσ ειδικότερα, όπωσ ςονζτα, λθρολογιματα,
αφθγθματικά και λυρικά ποιιματα. Αναλφονται
μορφολογικά και ςθμαςιολογικά, ερμθνευτικά και
προτείνονται ςφγχρονοι τρόποι διδαςκαλίασ τουσ ςτο
ςχολείο. Θ παρουςίαςθ ςυνδζεται και με τθν εκπόνθςθ
εργαςίασ των φοιτθτϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ακριτόπουλοσ, Α. Ρ. (1993). Θ ποίθςθ για παιδιά και νζουσ.
Κεςςαλονίκθ: Θρόδοτοσ.
Ξαρακίτςιοσ, Α. (2002). Θ ςφγχρονθ παιδικι ποίθςθ.
Ακινα: Χφγχρονοι Σρίηοντεσ.
Υολίτθσ, Ο. (1989). Ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ.
Ακινα: ΠΛΕΨ.
Θ ελλθνικι ποίθςθ, Ανκολογία, Γραμματολογία, Χοκόλθσ,
1990.
Βρεττάκοσ, Ρ. (1980). Ανκολογία για παιδιά και νζουσ.
Ακινα.
Ξοκκίνθσ, Χ. (1986). Ροιθτικι ανκολογία ειρινθσ. Ακινα:
Gutenberg.
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Gouvard, G.-N. (2001). L’analyse de la poesie. Que sais-je?
Paris: PUF.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διάλεξθ-Φροντιςτιριο
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εκπόνθςθ και προφορικι παρουςίαςθ eργαςίασ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Μουςειακι Εκπαίδευςθ (ΥΕ 234 )
ΩΕ 267
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο , 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, εργαςτιριο 16 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τθ διδαςκαλία 30 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ
30 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ανδρζασ Ρ. Ανδρζου

Μακθςιακοί ςτόχοι Πουςείο και Ρζα Πουςειολογία. Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία
και τθν εξζλιξθ των μουςείων (παραδείγματα
παραδοςιακϊν, παλαιοφ τφπου, «μοντζρνων» και
«μεταμοντζρνων» μουςείων). Πουςεία ςτθν Ελλάδα.
Ποντζλα επικοινωνίασ. Εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ (θ κεωρία
του κονςτρουκτιβιςμοφ, θ κεωρία των πολλαπλϊν
ευφυϊϊν). Πουςεία, πολιτιςμικι κλθρονομιά και νζεσ
τεχνολογίεσ. Χριςθ των Ρζεων Ψεχνολογιϊν και των
υπθρεςιϊν του Διαδικτφου.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χτοιχεία μουςειακισ αγωγισ. Εκπαιδευτικά Υρογράμματα
μουςείων για τα ςχολεία. Εκπαιδευτικά προγράμματα
ςχολείων για τα μουςεία. Πουςειακζσ επιςκζψεισ –
αςκιςεισ ςε διαςφνδεςθ με το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, τθσ
Αιςκθτικισ Υαιδείασ και των Ρζων Ψεχνολογιϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ξόκκινοσ, Γ.- Αλεξάκθ, Ε. (επιμ). (2002). Διεπιςτθμονικζσ
προςεγγίςεισ ςτθ μουςειακι αγωγι. Ακινα:
Πεταίχμιο.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ , ςυηιτθςθ, αςκιςεισ, επιςκζψεισ ςε μουςεία
και ιςτορικοφσ χϊρουσ, εργαςτιριο υπολογιςτϊν.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ, εργαςίεσ, δθμιουργία μικρϊν
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του
μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ραραδοςιακοί χοροί
ΩΕ 239
Κατ’ επιλογι υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
3ο , 4ο
5ο , 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 6, ϊρεσ γυμναςτθρίου 30, ϊρεσ
προετοιμαςίασ για τθ διδαςκαλία 24, ϊρεσ ςυνεργαςίασ 3,
ϊρεσ προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ 24, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Κλεονίκθ Σζμογλου
Σι φοιτθτζσ/τριεσ αποκτοφν ςτοιχειϊςεισ γνϊςεισ τθσ
μουςικοχορευτικισ ελλθνικισ παράδοςθσ και τθσ
διδαςκαλίασ των παραδοςιακϊν χορϊν, χορεφουν τουσ
χοροφσ που διδάςκονται ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, κακϊσ και τοπικοφσ
χοροφσ.
Ψι είναι χορόσ. Θ διδακτικι των παραδοςιακϊν χορϊν.
Ξαλαματιανόσ, Ψοπικόσ χορόσ, Ξαραγκοφνα, Ψςάμικοσ,
Χυρτόσ ςτα τρία, Γριγορο χαςάπικο, Υαλαμάκια, Υοδαράκι,
Χυρτόσ νθςιϊτικοσ, Ψςακϊνικοσ, Ηωναράδικοσ, Υεντοηάλθσ,
Ουτόσ, Ηάραμο, Ζντεκα, Αλωνιϊτικοσ.
Υραντςίδθσ Γ. (2006). Ο χορόσ ςτθν ελλθνικι παράδοςθ και θ
διδαςκαλία του. Κεςςαλονίκθ: Χάλτο.
Φάφτθσ, Α. (1995). Εγκυκλοπαίδεια του Ελλθνικοφ Χοροφ.
Ακινα: Ψρόποσ Ηωισ.
Διαλζξεισ, πρακτικι άςκθςθ
Υροφορικζσ εξετάςεισ – αξιολόγθςθ πρακτικισ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Μζτρθςθ
και
αξιολόγθςθ
αντιλθπτικο-κινθτικϊν
ικανοτιτων και δεξιοτιτων
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 240
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Eπιλογιν υποχρεωτικό
Επίπεδο του μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο ι 4ο
Εξάμθνο 5ο ι 7ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 39
ϊρεσ, ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα 3 ϊρεσ, ςυλλογι
δεδομζνων-ςυγγραφι εργαςίασ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Κλεονίκθ Σζμογλου
Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν εξοικειωκεί με τα ςφγχρονα μζςα
καταγραφισ, μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ των αντιλθπτικοκινθτικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων και κα γνωρίηουν τον
τρόπο που διενεργείται μία πειραματικι ζρευνα.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Αντιλθπτικοκινθτικζσ δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ. Θ φφςθ και
μακιματοσ ανάπτυξι τουσ. Αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ. Πθχανζσ
αναηιτθςθσ και βάςεισ δεδομζνων ςτο δίκτυο. Θ χριςθ του
υπολογιςτι ςτθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ. Ερευνθτικζσ
μζκοδοι. Υεριγραφικζσ μζκοδοι και πειράματα.
Υοιοτικζσ/ποςοτικζσ μετριςεισ. Ατομικζσ διαφορζσ.
Υλευρίωςθ. Υροτίμθςθ χεριοφ-ποδιοφ-ματιοφ.
Ερωτθματολόγια και μετριςεισ εκτζλεςθσ. Υροςοχι. Πνιμθ.
Γραφοκινθτικζσ δεξιότθτεσ. Ανατροφοδότθςθ. Χρόνοσ
αντίδραςθσ. Χυγγραφι εργαςίασ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Gallahue, D. (2002). Αναπτυξιακι φυςικι αγωγι για τα
ςθμερινά παιδιά. Κεςςαλονίκθ: University Studio Press.
Βλάχοσ, Φ. (1998). Αριςτεροχειρία: μφκοι και
πραγματικότθτα. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.
Δράκοσ, Γ. & Ππινιάσ Ρ. (2005). Ψυχοκινθτικι αγωγι. Ακινα:
Υατάκθσ.
Ψραυλόσ, Α. (1998). Ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ παιδιϊν θλικίασ.
Ακινα: Χαββάλασ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ και εργαςτιρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Χυγγραφι και παρουςίαςθ εργαςίασ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Στρατθγικζσ γλωςςικισ εκμάκθςθσ και επικοινωνίασ
ΩΕ 256
Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
3ο, 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 24, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
10, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 20.
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Γρίβα

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα ειςαγάγει ςτουσ φοιτθτζσ βαςικζσ αρχζσ εκμάκθςθσ
των γλωςςϊν και να τουσ εξοικειϊςει με τισ τεχνικζσ
ανάπτυξθσ γλωςςικϊν ςτρατθγικϊν, ϊςτε να τισ
εφαρμόςουν ςτθν τάξθ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Κεωρίεσ και αρχζσ εκμάκθςθσ των γλωςςϊν.
Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ των γλωςςικϊν
ςτρατθγικϊν.
Χαρακτθριςτικά των γλωςςικϊν ςτρατθγικϊν.
Ψαξινομίεσ των ςτρατθγικϊν γλωςςικισ εκμάκθςθσ και
επικοινωνίασ.
Ψαξινομία τθσ Oxford: Άμεςεσ και ζμμεςεσ ςτρατθγικζσ για
τθν παραγωγι και πρόςλθψθ προφορικοφ και γραπτοφ
λόγου.
Διδακτικζσ τεχνικζσ ενδυνάμωςθσ των γλωςςικϊν
ςτρατθγικϊν.
Υρακτικι εξάςκθςθ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία -Χθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ
-Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What
Every Teacher should know. New York: Newbury House
Publishers.
-O’Malley, J.M. and Chamot, A.U. (1990), Learning
Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge:
Cambridge University Press.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ , Εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ)
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ειςαγωγι ςτθ διγλωςςία – Διγλωςςία και εκπαίδευςθ
ΩΕ 257
Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
2o, 3ο, 4ο
4ο , 6ο , 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 24, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
10, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 20.
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Γρίβα

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα ενθμερωκοφν οι φοιτθτζσ για τα χαρακτθριςτικά και το
προφίλ του δίγλωςςου μακθτι ϊςτε να μποροφν να
εφαρμόςουν τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ τεχνικζσ ςε
αλλόγλωςςουσ μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τθσ διγλωςςίασ. Ξοινωνικι
και ατομικι διγλωςςία. Ψφποι παιδικισ διγλωςςίασ
(ταυτόχρονθ – διαδοχικι διγλωςςία). Σ δίγλωςςοσ
μακθτισ. Χαρακτθριςτικά του λόγου του δίγλωςςου
μακθτι: Υαρεμβολι, εναλλαγι γλωςςικϊν κωδίκων,
γλωςςικά δάνεια. Ψο γλωςςικό προφίλ του δίγλωςςου
μακθτι. Σ αλλόγλωςςοσ μακθτισ και ςχολικι «αποτυχία».
Διδακτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ για τθν ενδυνάμωςθ των
γλωςςικϊν δεξιοτιτων του δίγλωςςου/ αλλόγλωςςου
μακθτι.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Baker, C. (2001). Ειςαγωγι ςτθ Διγλωςςία και τθ Δίγλωςςθ
Εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg.
Cummins, J. (1999). Ταυτότθτεσ υπό Διαπραγμάτευςθ –
Εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν Ενδυνάμωςθ ςε μια Κοινωνία
τθσ Ετερότθτασ, (επιμ. Χκοφρτου, Ε, μτφρ. Αργφρθ, Χ.).
Ακινα: Gutenberg.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ , Εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ)
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ των γλωςςικϊν
δεξιοτιτων
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 258
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Ειςαγωγικό
Ζτοσ ςπουδϊν 2o, 3ο, 4ο
Εξάμθνο 5ο, 7ο,
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 36, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 24, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
10, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 20.
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Γρίβα
Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα ειςάγει ςτουσ φοιτθτζσ βαςικζσ εναλλακτικζσ μορφζσ
αξιολόγθςθσ ϊςτε να μποροφν να τισ εφαρμόςουν ςτθ
διδακτικι πρακτικι
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Πορφζσ αξιολόγθςθσ.
Ψυπικζσ μορφζσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ των
παραγωγικϊν και προςλθπτικϊν δεξιοτιτων.
Εννοιολογικι οριοκζτθςθ τθσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ
Εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ που οδθγοφν ςτθ
μάκθςθ θ οποία εςτιάηεται ςτθ διαδικαςία γλωςςικισ
ανάπτυξθσ (process-oriented language learning).
portfolio γλϊςςασ
Ευρωπαικό portfolio γλωςςϊν
Θμερολόγια
Δραματοποίθςθ – αφιγθςθ ιςτοριϊν
Υρωτόκολλα
Υροφορικζσ εξωτερικεφςεισ (think-aloud process)
Σ ρόλοσ του μακθτι και ο ρόλοσ του δαςκάλου.
Υλεονεκτιματα.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία - Χθμειϊςεισ τθσ διδάςκουςασ
- Χυλλογι από άρκρα ςχετικά με τθ κεματικι του
μακιματοσ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ , Εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ)
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ

Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ και Διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ

Κωδικόσ μακιματοσ

ΩΕ261

Είδοσ μακιματοσ

Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό

Επίπεδο του Μακιματοσ

Εμβάκυνςθσ

Ζτοσ ςπουδϊν

3ο ι 4ο

Εξάμθνο

5ο ι 7ο

Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ (παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων,
παρουςίαςθ εργαςιϊν) 39 ϊρεσ, προετοιμαςία εργαςιϊν,
ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων (βιβλιογραφίασ –
ζρευνα πεδίου) 45 ϊρεσ, προετοιμαςία για γραπτι
εξζταςθ 30 ϊρεσ, ςυνεργαςία με το διδάςκοντα 1 ϊρα,
γραπτι εξζταςθ 3 ϊρεσ.

Πνομα διδάςκοντα

Κϊςτασ Καςβίκθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρα εμβακφνει ο φοιτθτισ ςε ηθτιματα αναφορικά με τθν
επιςτιμθ τθσ Λςτορίασ και τθσ Διδακτικισ τθσ αλλά και θ
εξοικείωςι με τισ δυνατότθτεσ για πολλαπλζσ
προςεγγίςεισ, αναγνϊςεισ και ερμθνείεσ και του
παρελκόντοσ.
Δφο τουλάχιςτον από τα μακιματα: Λςτορία: Αρχαιότθτα
και Βυηάντιο, Ελλθνικι Λςτορία Λ και ΛΛ
Χφντομθ αναςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ ωσ επιςτιμθσ από τθν
αρχαιότθτα ωσ τισ μζρεσ μασ, τα ιςτορικά χαρακτθριςτικά
διαμόρφωςθσ τθσ ιςτορικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα,
Αναλυτικά Υρογράμματα και ςτόχοι για το μάκθμα τθσ
Λςτορίασ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, θ ςυμβολι των
ςχολικϊν εγχειριδίων ςτθν ιςτορικι εκπαίδευςθ και θ
ζρευνά τουσ, ςυγκρότθςθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και
ςυνείδθςθσ, ψυχολογικζσ και παιδαγωγικζσ κεωρίεσ και
ζρευνεσ για τθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ, ενςυναίςκθςθ –
ιςτορικι φανταςία, εναλλακτικά περιβάλλοντα ιςτορικισ
εκπαίδευςθσ (μουςείο, Ρζεσ Ψεχνολογίεσ, ιςτορικό τοπίο),
τοπικι ιςτορία και ζρευνά τθσ.

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Ανδρζου, Α.Υ. (2008) Θ διδακτικι τθσ ιςτορίασ ςτθν
Ελλάδα και θ ζρευνα ςτα ςχολικά εγχειρίδια.
Πεταίχμιο: Ακινα
Ανδρζου, Α. Υ. (1996) Ιςτορία, Μουςείο και Σχολείο.
Εκδόςεισ Γ. Δεδοφςθ, Κες/νίκθ
Βαϊνά, Π. (1997) κεωρθτικό πλαίςιο διδακτικισ τθσ
τοπικισ ιςτορίασ για τον 21ο αιϊνα. Gutemberg:
Ακινα.
Ξόκκινοσ Γ.- Ράκου Ε. (επιμ). (2006). Ρροςεγγίηοντασ τθν
ιςτορικι εκπαίδευςθ ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα.
Ακινα: Πεταίχμιο.
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Ξόκκινοσ, Γ., Παυροςκοφφθσ, Δ. Ξ., Γατςωτισ, Υ,
Οεμονίδου, Ε. (2010) Τα ςυγκρουςιακά κζματα ςτθ
διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ. Ροόγραμμα: Ακινα.
Ξόκκινοσ, Γ. – Ράκου, Ει. επιμ.(2006) Ρροςεγγίηοντασ τθν
ιςτορικι εκπαίδευςθ τον 21ο αιϊνα. Πεταίχμιο:
Ακινα.
Οεοντςίνθσ, Γ. Ρ. (1999) Ιςτορία – περιβάλλον και θ
διδακτικι τουσ. Ακινα.
Παυροςκοφφθσ, Δθμ. Ξ. (2005) Αναηθτϊντασ τα ίχνθ τθσ
ιςτορίασ. Ιςτοριογραφία, διδακτικι μεκοδολογία και
ιςτορικζσ πθγζσ. Αφοί Ξυριακίδθ: Κεςςαλονίκθ.
Ράκου, Ειρινθ (2010) Μουςεία, Ιςτορίεσ και Ιςτορία.
Ριςοσ: Ακινα.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ

Διαλζξεισ , ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ εργαςιϊν και ερευνϊν.

Μζκοδοι αξιολόγθςθσ

Γραπτζσ εξετάςεισ, εργαςίεσ.

Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Το λεξιλόγιο: περιγραφι και διδαςκαλία του
ΩΕ 265
Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικό

2o, 3ο, 4ο
3ο, 5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Διδαςκαλία 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για τθν
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τθ γραπτι εξζταςθ 33 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Αγγελικι Σακελλαρίου

Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτιτριεσ/-ζσ κα
πρζπει να μποροφν να:
- διδάςκουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ
παραγωγισ και τθσ ςφνκεςθσ λζξεων.
- διακρίνουν τισ ςυμφράςεισ, τισ ςτερεότυπεσ
εκφράςεισ και τα χαρακτθριςτικά των
παροιμιϊν.
- διακρίνουν τισ βαςικζσ ςθμαςιολογικζσ
λεξιλογικζσ ςχζςεισ, να ξεχωρίηουν τισ
ομϊνυμεσ από τισ πολφςθμεσ λζξεισ.
- αναλφουν τον ρόλο τθσ μεταφοράσ ςτον λόγο.
- διδάςκουν τθ χριςθ λεξικοφ ςτο μακθτικό
κοινό.
- καταςκευάηουν λεξιλογικζσ αςκιςεισ.
- αναγνωρίηουν το επίπεδο φφουσ των κειμζνων
λαμβάνοντασ υπόψθ το λεξιλόγιό τουσ.
- αξιοποιοφν τα θλεκτρονικά ςϊματα κειμζνων
ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία.
- διδάςκουν κειμενοκεντρικά το λεξιλόγιο των
μακθμάτων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ
- Χτοιχεία διαχρονικισ μελζτθσ του λεξιλογίου.
- Χτοιχεία ετυμολογίασ και ορκογραφίασ.
- Ειςαγωγι ςτισ λεξιλογικζσ κεωρίεσ.
- Υαραγωγι και ςφνκεςθ.
- Ψρόποι ςυνδυαςμοφ των λζξεων: ςυμφράςεισ,
ςτερεότυπεσ εκφράςεισ, παροιμίεσ.
- Χθμαςιολογικζσ λεξιλογικζσ ςχζςεισ:
υπϊνυμα- υπερϊνυμα, αντίκετα, ςυνϊνυμα.
- Σμωνυμία, πολυςθμία.
- Πεταφορά.
- Είδθ και χριςεισ λεξικϊν.
Αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν ςωμάτων κειμζνων ςτθ
γλωςςικι διδαςκαλία.
Ξειμενοκεντρικι διδαςκαλία του λεξιλογίου.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Πότςιου, Βικτωρία. 2006. Στοιχεία λεξικολογίασ: ειςαγωγι
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ςτθν ελλθνικι λεξικολογία. Ακινα: Εκδ. Ρεφζλθ.
υδόπουλοσ, Γιϊργοσ. 2008. Λεξικολογία. Ειςαγωγι ςτθν
ανάλυςθ τθσ λζξθσ και του λεξικοφ. Ακινα:
Υατάκθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, χριςθ αςκιςεων (αντλοφμενων κυρίωσ από
διδακτικά εγχειρίδια), χριςθ θλεκτρονικϊν ςωμάτων
κειμζνων, κακϊσ και θλεκτρονικϊν και ςυμβατικϊν
λεξικϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Υροφορικζσ ι γραπτζσ εξετάςεισ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Το λεξιλόγιο: περιγραφι και διδαςκαλία του
ΩΕ 265
Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικό

2o, 3ο, 4ο
3ο, 5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Διδαςκαλία 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για τθν
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τθ γραπτι εξζταςθ 33 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Αγγελικι Σακελλαρίου

Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτιτριεσ/-ζσ κα
πρζπει να μποροφν να:
- διδάςκουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ
παραγωγισ και τθσ ςφνκεςθσ λζξεων.
- διακρίνουν τισ ςυμφράςεισ, τισ ςτερεότυπεσ
εκφράςεισ και τα χαρακτθριςτικά των
παροιμιϊν.
- διακρίνουν τισ βαςικζσ ςθμαςιολογικζσ
λεξιλογικζσ ςχζςεισ, να ξεχωρίηουν τισ
ομϊνυμεσ από τισ πολφςθμεσ λζξεισ.
- αναλφουν τον ρόλο τθσ μεταφοράσ ςτον λόγο.
- διδάςκουν τθ χριςθ λεξικοφ ςτο μακθτικό
κοινό.
- καταςκευάηουν λεξιλογικζσ αςκιςεισ.
- αναγνωρίηουν το επίπεδο φφουσ των κειμζνων
λαμβάνοντασ υπόψθ το λεξιλόγιό τουσ.
- αξιοποιοφν τα θλεκτρονικά ςϊματα κειμζνων
ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία.
- διδάςκουν κειμενοκεντρικά το λεξιλόγιο των
μακθμάτων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ
- Χτοιχεία διαχρονικισ μελζτθσ του λεξιλογίου.
- Ειςαγωγι ςτισ λεξιλογικζσ κεωρίεσ.
- Υαραγωγι και ςφνκεςθ.
- Ψρόποι ςυνδυαςμοφ των λζξεων: ςυμφράςεισ,
ςτερεότυπεσ εκφράςεισ, παροιμίεσ.
- Χθμαςιολογικζσ λεξιλογικζσ ςχζςεισ:
υπϊνυμα- υπερϊνυμα, αντίκετα, ςυνϊνυμα.
- Σμωνυμία, πολυςθμία.
- Πεταφορά.
- Είδθ και χριςεισ λεξικϊν.
Αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν ςωμάτων κειμζνων ςτθ
γλωςςικι διδαςκαλία.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Πότςιου, Βικτωρία. 2006. Στοιχεία λεξικολογίασ: ειςαγωγι
ςτθν ελλθνικι λεξικολογία. Ακινα: Εκδ. Ρεφζλθ.
υδόπουλοσ, Γιϊργοσ. 2008. Λεξικολογία. Ειςαγωγι ςτθν
ανάλυςθ τθσ λζξθσ και του λεξικοφ. Ακινα:
Υατάκθσ.
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, χριςθ αςκιςεων (αντλοφμενων κυρίωσ από
διδακτικά εγχειρίδια), χριςθ θλεκτρονικϊν ςωμάτων
κειμζνων, κακϊσ και θλεκτρονικϊν και ςυμβατικϊν
λεξικϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Υροφορικζσ εξετάςεισ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Μαθήματα Θετικών Επιςτημών
Τίτλοσ μακιματοσ Καταςκευι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα Μακθματικά με
χριςθ των TΡE
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 331
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο ι 4ο
Εξάμθνο 5ο ι 7ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΔΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ 36 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 40 ϊρεσ προετοιμαςία για τθ
διδαςκαλία, 40 ϊρεσ ςυνεργαςίασ, κακοδιγθςθσ
εργαςιϊν και διόρκωςθ εργαςιϊν.
Πνομα διδάςκοντα Χαράλαμποσ Λεμονίδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να καταςκευάηουν και να
τροποποιοφν εκπαιδευτικό υλικό που κα χρθςιμοποιοφν
ςτθ διδακτικι τουσ πράξθ.
Ρροαπαιτοφμενα Διδακτικι Πακθματικϊν. Β’ φάςθ πρακτικι άςκθςθ ςτα
Πακθματικά.
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Πακθςιακοί ςτόχοι αυτοφ κα είναι να αςκιςει τουσ
φοιτθτζσ ςτθν καταςκευι διδακτικϊν δραςτθριοτιτων και
γενικότερα εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα μακθματικά με τθ
βοικεια τθσ νζασ τεχνολογίασ. Ψο μάκθμα κα
περιλαμβάνει ζνα κεωρθτικό μζροσ το οποίο κα
αναφζρεται ςε ηθτιματα δραςτθριοτιτων και διδακτικισ
ςτα μακθματικά και ζνα εμπειρικό μζροσ ςτο οποίο οι
φοιτθτζσ κα αςκοφνται ςτθν καταςκευι δραςτθριότθτων
με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Ψα προγράμματα που μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ είναι το
ςχεδιαςτικό του word, το CorelDrow, το πολυμεςικό
πρόγραμμα Mediator, το Director, κτλ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Streefland, L. (1991). Φεαλιςτικά Πακθματικά ςτθν
Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, Ειςαγωγι-Επιμζλεια Ε. Ξολζηα,
Εκδόςεισ Leader Books, Ακινα.
Van de Walle J. (2005). Μακθματικά για το Δθμοτικό και το
Γυμνάςιο. Μια εξελικτικι διδαςκαλία. Επιμελθτισ:
Ψριανταφυλλίδθσ Ψριαντάφυλλοσ. Εκδόςεισ: Ψυπωκιτω.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ. Εργαςτιριο Θ/Ω.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ Μακιματοσ Επιςτθμολογία
Κωδικόσ Μακιματοσ ΩΕ 332
Είδοσ Μακιματοσ
Επίπεδο Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Κατ’ Επιλογι Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικά
3ο ι 4ο
5ο ι 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία 24 ϊρεσ, ςυνεργαςία με
τον διδάςκοντα 14, ςυγγραφι εργαςίασ 36 ϊρεσ.
Πνομα Διδάςκοντα Κωνςταντίνοσ Νικολαντωνάκθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ παρουςίαςθ εννοιϊν από τθν Λςτορία των Επιςτθμϊν και τθσ
Ψεχνολογίασ που ςχετίηονται με ζννοιεσ οι οποίεσ
παρουςιάηονται ςτθ διδαςκαλία του Δθμοτικοφ Χχολείου κατά
τθ διάρκεια των μακθμάτων τθσ Λςτορίασ, τθσ Πελζτθσ
Υεριβάλλοντοσ, κακϊσ και των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ζνα
μζροσ των μακθμάτων ςχετίηεται με τθ χριςθ
επιςτθμολογικϊν προςεγγίςεων ςε επιςτθμονικά πεδία των
ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Υαρουςίαςθ ςτοιχείων από τθν Λςτορία των Επιςτθμϊν και τθσ
μακιματοσ Ψεχνολογίασ από τθν αρχαιότθτα μζχρι τισ μζρεσ μασ. Κα
γίνουν ιδιαίτερεσ αναφορζσ ςτθ ςυμβολι των Χουμζριων,
Αιγυπτίων και του Αρχαίου Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Θ ςυμβολι
των Αράβων και των Ξινζηων. Θ τεχνολογία του Πεςαίωνα. Θ
Υερίοδοσ τθσ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ. Θ βιομθχανικι
επανάςταςθ. Θ εποχι τθσ πλθροφορικισ, των
τθλεπικοινωνιϊν και των μεταφορϊν. Σ Οογικόσ κετικιςμόσ,
Κεωρίεσ των Ππαςελάρ, Υόππερ, Ξουν, Οάκατοσ,
Φεγιεράμπεντ. Ψο νζο Υαράδειγμα τθσ ςυςτθμικισ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Bruno, J. (1992). Συνοπτικι Ιςτορία των Τεχνικϊν. Ακινα:
Μδρυμα ΕΨΒΑ.
Daumas, Π. (1962). Histoire Generale des Techniques, Vol. I, II,
III, IV, V. Paris: PUF.
Taton, R. (1965). Histoire Generale des Sciences, Vol. I, II, III, IV,
V. Paris: PUF.
http://www.fordham.edu/Halsall/science/sciencesbook.html
http://www2.lib.udel.edu/subj/hsci/internet.htm
McNeil, Ian, ed. An Encyclopaedia of the History of
Technology. New York: Routledge, 1990.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διδαςκαλία
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Χυγγραφι εργαςίασ και εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι
ΩΕ 333
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ και εμβάκυνςθσ
3ο ι 4ο
5ο ι 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τισ διαλζξεισ 25
ϊρεσ, εργαςτιριο Θ/Ω 25 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ 25 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Τςακιρίδου

Μακθςιακοί ςτόχοι Θ εφαρμογι ςτατιςτικϊν μεκόδων επεξεργαςίασ
δεδομζνων για τθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςε ζρευνεσ
που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ
Ρροαπαιτοφμενα Χτατιςτικι, Πεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Χτατιςτικι Χυμπεραςματολογία. Ζλεγχοι υποκζςεων.
Εφαρμογζσ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Φοφςςοσ, Ο. Υ. & Ψςαοφςθσ, Γ. (2002). Χτατιςτικι
εφαρμοςμζνθ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
R. Lyman Ott, Michael T. Longnecker (2001). An
Introduction to Statistical Methods and Data Analysis 5th
Edition.
Οουκάσ, Χ. (2003). Χτατιςτικι, Ακινα: Ξριτικι.
Ξολυβά-Παχαίρα, Φ. & Ππόρα-Χζντα, Ε. (1996).
Χτατιςτικι, Κεωρία & εφαρμογζσ. Κεςςαλονίκθ: εκδ.
Ηιτθ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Εργαςτθριακά μακιματα – πρακτικζσ εφαρμογζσ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ – γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Σχεδίαςθ και Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ
ΩΕ 335
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, εργαςτιριο 30 ϊρεσ, ςυνεργαςία με
το διδάςκοντα 9 ϊρεσ, εργαςία 30 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ραλαιγεωργίου

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα είναι ικανοί οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να
ςυμμετάςχουν ςε ομάδα ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, κακϊσ και να ςχεδιάηουν και
να αναπτφςςουν οι ίδιοι λογιςμικό και να οργανϊνουν
εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. θλεκτρονικά βιβλία) με βαςικά
εργαλεία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Αρχζσ ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, ανάπτυξθ
λογιςμικοφ με τθ χριςθ βαςικϊν εργαλείων ανάπτυξθσ,
κανόνεσ αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ,
οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ πολυμεςικοφ υλικοφ ςε
θλεκτρονικι μορφι (θλεκτρονικά βιβλία).
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρία και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςία - project
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Εφαρμογζσ Ρρογραμμάτων για τθν αειφορία ςτο Δθμοτικό
ςχολείο
Κωδικόσ μακιματοσ YE 349, EE 349
Είδοσ μακιματοσ Ωποχρεωτικισ επιλογισ (5ο εξαμ.) - Ελεφκερθσ επιλογισ (7ο
εξαμ.)
Επίπεδο του Μακιματοσ Bαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο / 4ο
Εξάμθνο 5ο / 7ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS,
μονάδων
3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, επίςκεψθ πεδίου 3 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τισ εργαςίεσ, δράςεισ και καταςκευζσ 50 ϊρεσ,
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 25 ϊρεσ, παρουςίαςθ
εκκεμάτων 2 ϊρεσ, εξετάςεισ 1 ϊρα.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Μαλανδράκθσ
Στόχοσ του μακιματοσ Σι φοιτιτριεσ/τζσ να είναι ςε κζςθ, μόνοι τουσ ι/και ςε
ςυνεργαςία με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, να ςχεδιάςουν, να
οργανϊςουν, να εφαρμόςουν και να αξιολογιςουν ςχολικά
προγράμματα για τθν αειφορία κατάλλθλα για παιδιά θλικίασ 6
ζωσ 12 ετϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Ψο Ωποχρεωτικό Πάκθμα «Υ304 - Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ».
Πζγιςτοσ αρικμόσ φοιτθτριϊν/των: 25
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Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Γενικζσ αρχζσ και φιλοςοφία των προγραμμάτων ΥΕ * Χκοποί
και ςτόχοι τουσ * Σμάδα διεξαγωγισ του προγράμματοσ –
Υαιδαγωγικι ομάδα * Πζκοδοσ project * Υαιχνίδι ρόλων *
Υρακτικι άςκθςθ ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ
προγράμματοσ ΥΕ από τισ ομάδεσ εργαςίασ των
φοιτθτριϊν/τϊν * Επιλογι κζματοσ * Ξαταμεριςμόσ εργαςίων *
Ανάλθψθ επιμζρουσ κζματοσ * Χυλλογι και επεξεργαςία
πλθροφοριϊν * Χχεδιαςμόσ και πραγματοποίθςθ δράςθσ *
Επίςκεψθ ςε δθμόςιο φορζα για ενθμζρωςθ και παρουςίαςθ
προτάςεων * Δθμιουργία ολιγόλεπτου τθλεοπτικοφ και
ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ * Δθμόςια παρουςίαςι τουσ ςε
ζκκεςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (2011). Ρζο πρόγραμμα
Χπουδϊν για το Υεριβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ.
Διακζςιμο ςτο http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php,
προςπελάκθκε 17 Ροεμβρίου 2013.
Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (2011). Ρζο πρόγραμμα
Χπουδϊν για το Υεριβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ –
Σδθγόσ ΕΞπαιδευτικοφ. Διακζςιμο ςτο
http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php, προςπελάκθκε 17
Ροεμβρίου 2013.
Αναςταςία Δθμθτρίου (2009). Θ περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ:
περιβάλλον αειφορία, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-214-3.
(κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 15129)
Shallcross Tony, Robinson John, Pace Paul, Wals Arjen, Bezzina
Christopher, Niiranen - Niittya Hanna, McDonnell Pat, Almeida
Fatima Matos (2009). Δθμιουργϊντασ βιϊςιμα ςχολικά
περιβάλλοντα, Ακινα, Επίκεντρο Α.Ε.. (κωδικόσ ςτον Εφδοξο:
14921)
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, προςομοιϊςεισ, επιςκζψεισ πεδίου, πραγματοποίθςθ
δράςεων εκτόσ Υανεπιςτθμίου.
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Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Χυμμετοχι ςτο μάκθμα (20%),
Υαραδοτζα εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου (40%),
Υραγματοποίθςθ δράςθσ (30%),
Aνάπτυξθ και καταςκευι ολιγόλεπτου βίντεο (10%), δθμόςια
ζκκεςθ και υποςτιριξθ δράςεων και καταςκευϊν ςτο τζλοσ του
εξαμινου.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι
ΩΕ345
Υποχρεωτικό Επιλογισ
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
3ο , 4ο
5ο, 7ο
4 ECTS
3 ΔΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18 ϊρεσ,
ςυνεργαςία των φοιτθτϊν με το διδάςκοντα και
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι
εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
23 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΙΔΟΥ

Μακθςιακοί ςτόχοι Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκοφν οι φοιτθτζσ
με τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ και παράλλθλα να
εξοικειωκοφν με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι και οικονομικι
πραγματικότθτα του επιχειρείν και να αναπτφξουν
αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ δθμιουργικότθτασ, επικοινωνίασ
και θγεςίασ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα, εςτιάηει ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα, τισ υποχρεϊςεισ
μιασ επιχείρθςθσ, τθν ανάλυςθ κοινωνικϊν αναγκϊν και
τάςεων, τθ διερεφνθςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν, τθν
ανάπτυξθ καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν αλλά και
μεκόδων δθμιουργικισ ςκζψθσ. Υιο ςυγκεκριμζνα οι
βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθν ίδρυςθ, λειτουργία και
διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με
αςκιςεισ, εφαρμογζσ, εργαςτιρια και μελζτεσ ανάλυςθσ
περιπτϊςεων.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ξαραγιάννθσ, Γ. Ππακοφροσ, Λ. (2010). Ξαινοτομία και
Επιχειρθματικότθτα: Κεωρία και Υράξθ, εκδ. "Χοφία Α.Ε.",
Κεςςαλονίκθ.
Ξζφθσ, Β. Υαπαηαχαρίου, Υ. (2009). Ψο επιχειρθματικό
όραμα ςε Business Plan, εκδ. Ξριτικι, Ακινα.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ,
ςυηθτιςεισ,
εργαςτθριακά
μακιματα,
παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Μαθήματα επιλογήσ Εαρινού εξαμήνου
Μαθήματα Επιςτημών τησ Αγωγήσ
Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ
ΩΕ 140
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο, 4ο
6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Υαρακολοφκθςθ ειςθγιςεων 10 ϊρεσ, προετοιμαςία
εργαςιϊν, αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ, ζρευνα και ςφνταξθ
των εργαςιϊν 70 ϊρεσ, παρουςίαςθ των εργαςιϊν 10
ϊρεσ,
ςυμμετοχι ςτο βιωματικό εργαςτιριο 6 ϊρεσ, ςυνεργαςία
με τθ διδάςκουςα 4 ϊρεσ, ανατροφοδότθςθ και τελικι
ςφνταξθ τθσ εργαςίασ 10 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Βαςιλικι Ραπαδοποφλου

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ, αφοφ ζχουν παρακολουκιςει το μάκθμα, κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ:
- να εννοιολογοφν τουσ όρουσ: Διαπολιτιςμικι
Υαιδαγωγικι, διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικι
αγωγι, μειονοτικι εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικότθτα
/πολυπολιτιςμικότθτα·
- να διακρίνουν και να αναφζρουν τα μοντζλα
εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ τθσ
πολιτιςμικισ ετερότθτασ (αφομοιωτικό, ενςωμάτωςθσ,
πολυπολιτιςμικό, αντιρατςιςτικό, διαπολιτιςμικό)·
- να γνωρίηουν τισ κατθγορίεσ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ
ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα (μειονοτικι
εκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ τςιγγανοπαίδων, εκπαίδευςθ
αλλοδαπϊν και παλλινοςτοφντων)·
- να αναγνωρίηουν τον εκνοκεντριςμό ςτισ διάφορεσ
ςχολικζσ εκφάνςεισ του (ςχολικά εγχειρίδια).
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Εννοιολόγθςθ των τεχνικϊν όρων (Διαπολιτιςμικι
Υαιδαγωγικι, διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικι
αγωγι, μειονοτικι εκπαίδευςθ, διαπολιτιςμικότθτα
/πολυπολιτιςμικότθτα). Πετανάςτευςθ, μεταναςτευτικι
πολιτικι και μειονότθτεσ ςτθν Ελλάδα. Ποντζλα
εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ τθσ
πολιτιςμικισ ετερότθτασ (αφομοιωτικό, ενςωμάτωςθσ,
πολυπολιτιςμικό, αντιρατςιςτικό, διαπολιτιςμικό).
Ξατθγορίεσ και διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ
ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα (μειονοτικι
εκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ τςιγγανοπαίδων, εκπαίδευςθ
αλλοδαπϊν και παλλινοςτοφντων). Εκνοκεντριςμόσ,
ξενοφοβία, ρατςιςμόσ και εκπαίδευςθ. Θ εικόνα του
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

εκνικοφ εαυτοφ και του «άλλου» ςτα ςχολικά εγχειρίδια.
Θ εκπαίδευςθ του παροικιακοφ ελλθνιςμοφ: ιςτορία,
προβλιματα και προοπτικζσ. Από τθ διαπολιτιςμικι
εκπαίδευςθ ςτθ διαπολιτιςμικι μάκθςθ: βιωματικό
εργαςτιριο για τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ
δεξιότθτασ.
Γεωργογιάννθσ, Υ. (1999). Ηθτιματα διαπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ. Ακινα: Gutenberg.
Γκόβαρθσ, Χ. (2001). Ειςαγωγι ςτθ Διαπολιτιςμικι
Εκπαίδευςθ. Ακινα: Ατραπόσ.
Γκότοβοσ, Α. (2002). Εκπαίδευςθ και Ετερότθτα. Ηθτιματα
Διαπολιτιςμικισ Ραιδαγωγικισ. Ακινα: Πεταίχμιο.
Δαμανάκθσ Π. (επιμ.) (2001). Θ Εκπαίδευςθ των
Ραλιννοςτοφντων και Αλλοδαπϊν Μακθτϊν ςτθν
Ελλάδα.
Διαπολιτιςμικι
Ρροςζγγιςθ.
Ακινα:
Gutenberg.
Ξανακίδου, (1994). Θ Εκπαίδευςθ ςτθ μουςουλμανικι
μειονότθτα τθσ Δυτικισ Κράκθσ., Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Ξαψάλθσ, Α., Ππονίδθσ, Ξ. & Χιπθτάνου, Α. (2000). Θ
εικόνα του «άλλου»/γείτονα ςτα βιβλία των
βαλκανικϊν χωρϊν. Ρρακτικά Διεκνοφσ Συνεδρίου.
Κεςςαλονίκθ 16-18 Σκτωβρίου 1998. Ακινα:
Ψυπωκιτω - Γ. Δαρδανόσ
Πάρκου, Γ. (1997). Ειςαγωγι ςτθ Διαπολιτιςμικι
Εκπαίδευςθ. Ελλθνικι και Διεκνισ Εμπειρία. Ακινα:
Θλεκτρονικζσ Εκδόςεισ (αυτοζκδοςθ)
Ψςιάκαλοσ,
Γ.
(2000).
Οδθγόσ
Αντιρατςιςτικισ
Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα
Ρικολάου, Γ. (2000). Ζνταξθ και Εκπαίδευςθ των
Αλλοδαπϊν Μακθτϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Από τθν
«ομοιογζνεια» ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. Ακινα:
Ελλθνικά Γράμματα.
Φραγκουδάκθ, Α. & Δραγϊνα, Κ. (επιμ.) (1997). «Τι είν’ θ
πατρίδα μασ;». Εκνοκεντριςμόσ ςτθν Εκπαίδευςθ.
Ακινα: Αλεξάνδρεια.
Ειςθγιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν, ςυμμετοχι ςτο
βιωματικό εργαςτιριο
Γραπτι εργαςία, ςυμμετοχι ςτο βιωματικό εργαςτιριο
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ολοιμερο ςχολείο. Θεωρία και πράξθ
ΩΕ 142
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο, 3ο , 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για
το μάκθμα (μελζτθ άρκρων/ βιβλίων, προετοιμαςία
εργαςιϊν) 26 ϊρεσ, επιςκζψεισ ςε ολοιμερα ςχολεία και
ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων 13 ϊρεσ, προετοιμαςία
για εξετάςεισ 30 ϊρεσ, γραπτι εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ιωάννθσ Δ. Θωίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σ βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι
φοιτθτζσ/τριεσ και αυριανοί εκπαιδευτικοί το ολοιμερο
ςχολείο και τθν ολοιμερθ εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό
όςο και ςε πρακτικό επίπεδο.
Υιο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα αποςκοπεί α) ςτθν
κριτικι παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ υπόβακρου (αρχζσ,
ςκοποφσ, φιλοςοφία) του ολοιμερου ςχολείου, β) ςτθν
παρουςίαςθ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου και γ)
ςτθν παρουςίαςθ και αποτίμθςθ τθσ πρακτικισ του
εφαρμογισ, όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από ςχετικζσ
μελζτεσ και ζρευνεσ.
Υαράλλθλα με τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ επιδιϊκεται –
όπου αυτό είναι δυνατόν – θ ζμπρακτθ «ςυνάντθςθ» του
φοιτθτι με το ολοιμερο ςχολείο και με προγράμματα
ολοιμερθσ εκπαίδευςθσ μζςα από επιτόπου επιςκζψεισ
ςε ολοιμερα ςχολεία, παρακολοφκθςθ προγραμμάτων,
ςυηθτιςεισ με το διδακτικό προςωπικό, Χχολικό
Χφμβουλο, μακθτζσ κ.ά., κακϊσ και θ διερεφνθςθ
επιμζρουσ κεμάτων που άπτονται τθσ εφαρμογισ και
λειτουργίασ του νζου κεςμοφ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Σλοιμερθ εκπαίδευςθ.
Σλοιμερο Χχολείο:
Λςτορικι επιςκόπθςθ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ
Υαιδαγωγικι και κοινωνιολογικι κεμελίωςθ
Ψφποι και μοντζλα ολοιμερθσ εκπαίδευςθσ και
ολοιμερων ςχολείων ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Ελλάδα
(Υιλοτικά Σλοιμερα, Ψμιματα Διευρυμζνου Ωραρίου,
Ψμιματα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Γονζων και
Ξθδεμόνων)
Διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ (ςχζδια
εργαςίασ, κατ’ οίκον εργαςίεσ, δραςτθριότθτεσ ελεφκερου
χρόνου, μεςθμεριανό γεφμα, νζα γνωςτικά αντικείμενα)
Χωρικζσ διευκετιςεισ
Σ ρόλοσ του δαςκάλου
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Υροβλιματα και προοπτικζσ
Εμπειρικι διερεφνθςθ επιμζρουσ κεμάτων του ολοιμερου
ςχολείου.
Βιτςιλάκθ, Χ. (2007). Ξοινωνιολογικι, γνωςτικι και
εκπαιδευτικι κεμελίωςθ του κεςμοφ του ολοιμερου
ςχολείου. Ελλθνικι και διεκνισ εμπειρία.
Κεςςαλονίκθ: Αφοί Ξυριακίδθ.
Κωίδθσ, Λ., & Χανιωτάκθσ, Ρ. (2012). Σλοιμερο ςχολείο.
Υαιδαγωγικζσ και Ξοινωνικζσ διςτάςεισ. Κεςςαλονίκθ:
Αφοί Ξυριακίδθ.
Υυργιωτάκθσ, Λ.Ε. επιμ. (2002). Ολοιμερο ςχολείο:
Λειτουργία και Ρροοπτικζσ. Ακινα: Υ.Λ., Σ.Ε.Δ.Β.
Ξυρίδθσ, Α., Ψςακιρίδου, Ε. & Αρβανίτθ, Λ. (επιμ.) (2006).
Το ολοιμερο δθμοτικό ςχολείο ςτθν Ελλάδα.. Ακινα:
Ψυπωκιτω – Γ. Δαρδανόσ.
Χεμινάρια
Γραπτι εξζταςθ, αξιολόγθςθ ατομικϊν ι ομαδικϊν
εργαςιϊν (ζρευνα βιβλιογραφικι και πεδίου)
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Iςτορία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Μακεδονία
ΩΕ 144
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο, 3o, 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 39 ϊρεσ προετοιμαςίασ, 10 ϊρεσ
ςυλλογισ δεδομζνων, 4 ϊρεσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ,
24 ϊρεσ προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ
Πνομα διδάςκοντα Σοφία Ηλιάδου-Τάχου

Μακθςιακοί ςτόχοι Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εξοικειϊςει τουσ
ςπουδαςτζσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ του
ευρφτερου μακεδονικοφ χϊρου τθν περίοδο τθσ
οκωμανοκρατίασ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα είναι μια προςπάκεια να προςδιοριςτοφν οι
ιδιαιτερότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ του ευρφτερου
μακεδονικοφ χϊρου τθν περίοδο τθσ οκωμανοκρατίασ.
Αποπειράται ακόμα να καταγράψει τισ διαδικαςίεσ
προςαρμογισ των δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ αυτισ ςτθν
εκπαίδευςθ του ελλθνικοφ κράτουσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Χ. Θλιάδου-Ψάχου (2000). Θ εκπαίδευςθ ςτθ Δυτικι και
Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Κεςςαλονίκθ:
Θρόδοτοσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Βακμολογία εργαςιϊν & εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ηκικι και Συναιςκθματικι ανάπτυξθ
ΩΕ 145
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο
4ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 24
ϊρεσ, διεξαγωγι ζρευνασ 24 ϊρεσ, επεξεργαςία
δεδομζνων & ςυγγραφι εργαςίασ 30 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Δθμιτρθσ Ρνευματικόσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ
ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ θκικισ και τθσ
ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ που ζχουν μελετθκεί ςτο
παρελκόν, ϊςτε να χειρίηονται με αποτελεςματικότθτα
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν θκικι και τθ ςυναιςκθματικι
πλευρά των παιδιϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Εξελικτικι Ψυχολογία
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Αναπτφςςονται οι κεωρίεσ που προτάκθκαν για να
ερμθνεφςουν τθν θκικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και
περιγράφονται οι παράγοντεσ (ατομικοί, κοινωνικοί,
πολιτιςμικοί, κτλ.) που αςκοφν ςθμαντικι επίδραςθ ςε
αυτι. Χυγκεκριμζνα, τα κζματα που ςυηθτιοφνται ςε κάκε
περιοχι είναι τα εξισ:
Θκικι ανάπτυξθ: οι κεωρίεσ του Piaget και του Kohlberg
για τα ςτάδια που ακολουκεί θ θκικι ανάπτυξθ του
παιδιοφ και του εφιβου, τρόποι εξζταςθσ τθσ θκικισ
ανάπτυξθσ, θ κεωρία τθσ ενςυναίςκθςθσ του Θοffman,
ανάπτυξθ τθσ αλτρουιςτικισ ςυμπεριφοράσ. Χυηθτιοφνται,
ακόμθ, ςφγχρονοι προβλθματιςμοί όπωσ είναι θ ζννοια
τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, θ εκπαίδευςθ για τθν
καλλιζργεια θκικϊν εννοιϊν όπωσ θ βιοθκικι, θ
αντιρατςιςτικι και δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, θ
ανεκτικότθτα, θ ςυγχωρθτικότθτα, κ.ά. Συναιςκθματικι
ανάπτυξθ: θ φφςθ, θ γζνεςθ και θ ανάπτυξθ των
ςυναιςκθμάτων, βαςικά και ςφνκετα ςυναιςκιματα (π.χ.,
τα ςυναιςκιματα τθσ χαράσ, του άγχουσ και του φόβου),
πϊσ τα ςυναιςκιματα αλλθλεπιδροφν με άλλεσ
ψυχολογικζσ διαςτάςεισ, όπωσ θ ςκζψθ, θ
προςωπικότθτα, θ ςυμπεριφορά. Ψζλοσ, προτείνονται
δραςτθριότθτεσ για τθν θκικι και ςυναιςκθματικι
ανάπτυξθ των παιδιϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Damon, W. (1995). Ο κοινωνικόσ κόςμοσ του παιδιοφ.
Ακινα: Gutenberg.
Goleman, D. (1996). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Ακινα:
Ελλθνικά Γράμματα.
Gottman, J. (2000). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των
παιδιϊν: Ρϊσ να μεγαλϊςουμε παιδιά με
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ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Kακαβοφλθσ, Α. (1990). Ψυχοπαιδαγωγικι Αϋ:
Συναιςκθματικι ανάπτυξθ και αγωγι. Ακινα:
Αυτοζκδοςθ.
Kακαβοφλθσ, Α. (1994). Ψυχοπαιδαγωγικά Βϋ: Θκικι
ανάπτυξθ και αγωγι. Ακινα: Αυτοζκδοςθ.
Kακαβοφλθσ, Α. (1999). Ραιδικόσ αλτρουιςμόσ: Ρϊσ τα
παιδιά εκδθλϊνουν τθν αγάπθ τουσ. Ακινα:
Αυτοζκδοςθ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Χεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εκπόνθςθ ερευνθτικι εργαςίασ – Δραςτθριότθτεσ για τθν
θκικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Οργανωςιακι Συμπεριφορά
ΩΕ 154
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
3ο , 4ο
6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18 ϊρεσ,
ςυνεργαςία των φοιτθτϊν με το διδάςκοντα και
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι
εργαςία / ζρευνα / μελζτθ του φοιτθτι 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
23 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ιορδανίδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Είναι θ παροχι πλθροφοριϊν για παραμζτρουσ και
ςυνκικεσ αποτελεςματικισ διεφκυνςθσ οργανιςμϊν. Θ
αποτελεςματικι ι μθ λειτουργία των οργανιςμϊν
εξαρτάται τόςο από τα άτομα που εργάηονται ςε αυτόν
όςο από τισ δραςτθριότθτεσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν
που προςπακοφν να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ
καλλιεργϊντασ κλίμα εμπιςτοςφνθσ, ςυνεργαςίασ και
ςυνοχισ ςτον εργαςιακό χϊρο. Ψο κλειδί ςε αυτιν τθν
προςπάκεια είναι θ μελζτθ και θ κατανόθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ που εξαςφαλίηει τισ αναγκαίεσ
προχποκζςεισ για τθ ςτιριξθ του εργαηόμενου.
1. Ειςαγωγι ςτθν Σργανωςιακι Χυμπεριφορά
2. Αντίλθψθ / Χυμπεριφορά / Πάκθςθ
3. Υαρακίνθςθ : Κεωρίεσ - πρακτικζσ εφαρμογζσ
4. Εργαςιακι ικανοποίθςθ : οριοκζτθςθ, ςυνκικεσ,
προχποκζςεισ
5. Εργαςιακό άγχοσ : Χυνκικεσ, κατθγορίεσ,
ποιότθτα, αντιμετϊπιςθ, ρόλοσ διευκυντικοφ
ςτελζχουσ
6. Επικοινωνία : Σριοκετιςεισ – κατθγοριοποιιςεισ /
Αποτελεςματικι επικοινωνία – προχποκζςεισ /
Διευκυντικά ςτελζχθ και επικοινωνία
7. Σμάδα : Χχθματιςμόσ - ανάπτυξθ - τφποι ομάδων /
Αποτελεςματικότθτα ομάδων / Θγεςία και
διαχείριςθ ομάδων
8. Αντικζςεισ και ςφγκρουςθ : Εννοιολογικοί
προςδιοριςμοί και Τρια / Ξατθγοριοποιιςεισ /
Ψεχνικζσ διαχείριςθσ
9. Λςχφσ : Σριςμόσ - πθγζσ - ςτρατθγικζσ / Εξουςία :
Σριςμόσ - χαρακτθριςτικά – μορφζσ / Υολιτικι –
Empowerment
10. Θγεςία
11. Σργανωςιακι κουλτοφρα και διαχείριςθ αλλαγισ
12. Υροςζλκυςθ και επιλογι ανκρϊπινου δυναμικοφ
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

1. Χαΐτθσ, Χ. (2002). Ο διευκυντισ ςτο ςφγχρονο ςχολείο.
Ακινα: Αυτοζκδοςθ.
2. Ηαβλανόσ, Π. (2002). Οργανωτικι Συμπεριφορά. Ακινα:
Μων.
3. Ακαναςοφλα-Φζππα, Α. (2008). Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ
και Οργανωςιακι Συμπεριφορά. Ακινα: Μων.
4. Χυτιρθσ, Ο. (2001). Οργανωςιακι Συμπεριφορά - Θ
ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά ςε οργανιςμοφσ και
επιχειριςεισ. Ακινα: Interbooks.
5. Βακόλα, Π. & Ρικολάου, Λ. (2012). Οργανωςιακι
ψυχολογία και ςυμπεριφορά. Ακινα : Rosili.
6. Robbins, S. & Judge, T. (2011). Οργανωςιακι
ςυμπεριφορά. Ακινα : Ξριτικι.
7. Greenberg, J. & Baron, A.R. (2013). Οργανωςιακι
ψυχολογία και ςυμπεριφορά (μτφρ. Αντωνίου
Αλζξανδροσ-Χταμάτιοσ). Ακινα : Gutenberg.
Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Εξετάςεισ, εργαςίεσ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Διαφοροποίθςθ τθσ Διδαςκαλίασ ςε Μικτζσ Τάξεισ
EΕ 155
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο, 3ο, 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Διδαςκαλία (διαλζξεισ, ςεμινάρια, workshops,
παρουςίαςθ εργαςιϊν) 39 ϊρεσ, προετοιμαςία εργαςιϊν
και ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων (βιβλιογραφίασ –
πεδίου) 45 ϊρεσ, προετοιμαςία για γραπτι εξζταςθ 30
ϊρεσ, ςυνεργαςία με τθ διδάςκουςα 1 ϊρα, γραπτι
εξζταςθ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Κατερίνα Δθμθτριάδου

Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ ϊςτε:
- Ρα αντιλαμβάνονται τθν ζννοια και τισ ςυνιςτϊςεσ
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, κακϊσ και τθ ςθμαςία
τθσ για τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ ςε ανομοιογενείσ
τάξεισ.
- Ρα αναγνωρίηουν ςτρατθγικζσ που ενδείκνυνται για τθ
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, με ςτόχο τθν
ενδυνάμωςθ των μακθτϊν ςε τάξεισ μικτισ μακθςιακισ
ετοιμότθτασ.
- Ρα ςχεδιάηουν, να εφαρμόηουν και να αξιολογοφν
μεκόδουσ
και
ςτρατθγικζσ
διαφοροποιθμζνθσ
διδαςκαλίασ – ςυνδζοντασ τθ κεωρία με τθν πράξθ – προσ
όφελοσ όλων των μακθτϊν τθσ ςχολικισ τάξθσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα εςτιάηει ςτισ πρακτικζσ που κα πρζπει να

ακολουκεί ο εκπαιδευτικόσ προκειμζνου να
εφαρμόηει διαφορετικζσ μορφζσ μάκθςθσ, ρυκμοφσ
διδαςκαλίασ και βακμοφσ πολυπολοκότθτασ ςτισ
εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
μακθςιακι ετοιμότθτα, τα ςτυλ μάκθςθσ, τα
ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ των μακθτϊν, αλλά και
τουσ πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ που
διακζτουν: δθμιουργία μακθτοκεντικά οργανωμζνου
εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, ζμφαςθ ςε μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ διερευνθτικισ κυρίωσ φφςθσ,
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και ςφγχρονεσ διδακτικζσ
μεκόδουσ (βιωματικζσ προςεγγίςεισ, προςομοιϊςεισ,
παιχνίδια
ρόλων,
ιδεοκφελλα,
βραχφχρονεσ
ομαδοποιιςεισ κ.λπ.). Πελετάται ο τρόποσ με τον
οποίο οι μζκοδοι αυτζσ διευκολφνουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ
να
ενεργοποιιςουν
τουσ
"ςιωπθλοφσ" ι τουσ "αδφνατουσ" μακθτζσ και να
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τουσ ςυμπεριλάβουν ωσ ιςότιμουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ, αναηθτοφνται
δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτρατθγικζσ που
δεν αναπαράγουν προκακοριςμζνα πρότυπα ςκζψθσ
και ςυμπεριφοράσ, ϊςτε οι μακθτζσ να αναπτφςςουν
τθν ταυτότθτα και τθ δθμιουργικότθτά τουσ μζςα από
πρωτοβουλίεσ που ςυντείνουν ςτον αυτοκακοριςμό
και τθ χειραφζτθςι τουσ.
Ασ ςθμειωκεί ότι το μάκθμα αναφζρεται ςυχνά και
ςε πρακτικζσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςε
πλαίςια μάκθςθσ που αφοροφν μεγαλφτερεσ θλικίεσ,
εκτόσ από τθν παιδικι.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Dimitriadou, C., Nari, E. & Palaiologou, N. (2012). Elearning teacher training courses for differentiated
instruction in multicultural classrooms: reflections
upon the participants’ experiences. i-manager’s
Journal of Educational Technology, Special issue, 9
(3), 14-26.
Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν
αίκουςα διδαςκαλίασ. Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ
όλων των μακθτϊν (Πετάφρ. Χ. Κεοφιλίδθσ & Δ.
Παρτίδου - Φορςιζ). Ακινα: Γρθγόρθσ
Δθμθτριάδου, Ξ. & Βράντςθ, Α. (2013). Θ Εννοιολογικι
Χαρτογράφθςθ ωσ όχθμα διαφοροποίθςθσ τθσ
διδαςκαλίασ. Ψα Αποτελζςματα ενόσ Χεμιναρίου
Αςφγχρονθσ Επιμόρφωςθσ. Ρρακτικά του Διεκνοφσ
Συνεδρίου “Reimagining Schooling”, Κεςςαλονίκθ
28-29/6/2013 (υπό δθμοςίευςθ).
Δθμθτριάδου, Ξ. & Ευςτακίου, Π. (2008). Διδακτικζσ
προςεγγίςεισ ςε μικτζσ τάξεισ. Χτο:
Ζνταξθ
παιδιϊν παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν ςτο
ςχολείο (γυμνάςιο), Δ. Ξ. Παυροςκοφφθσ (Επιμ.),
Οδθγόσ Επιμόρφωςθσ. Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ
και Αγωγι, ςς. 67-85. Ωπ.Ε.Υ.Κ.
Δθμθτριάδου, Ξ. (2002). Ιςτορία και Γεωγραφία ςτθν
πρϊτθ ςχολικι θλικία. Εφαρμογι και αξιολόγθςθ
μιασ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ ςτον ιςτορικό
χϊρο. Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ.
Λωαννίδου-Ξουτςελίνθ,
Π.
(2006).
Στρατθγικζσ
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ ςχολικι
τάξθ. Υαιδαγωγικι Επικεϊρθςθ 41, 9-23.
Ξουτςελίνθ–Λωαννίδου, Π. (2008). Εποικοδόμθςθ και
Διαφοροποίθςθ Διδαςκαλίασ –Μάκθςθσ ςε τάξεισ
μικτισ ικανότθτασ. Οευκωςία: αυτοζκδοςθ.
Υαντελιάδου,
Χ.
&
Φιλιππάτου,
Δ.
(2013),
Διαφοροποιθμζνθ
Διδαςκαλία.
Θεωρθτικζσ
προςεγγίςεισ & εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Ακινα:
Υεδίο.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Χεμινάρια, workshops, ζρευνα βιβλιογραφικι και πεδίου,
παρουςιάςεισ εργαςιϊν των φοιτθτϊν
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Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ (ςυνεχισ αξιολόγθςθ),
γραπτι εξζταςθ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Μαθήματα Ανθρωπιςτικών Επιςτημών
Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Μικραςιατικόσ Ελλθνιςμόσ
ΩΕ 242
Κατ Επιλογιν υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο, 3ο, 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
39 ϊρεσ διδαςκαλίασ, 45 ϊρεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ ιςτορικοφ και ερευνθτικοφ υλικοφ, 20 ϊρεσ
προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ, 3 ϊρεσ εξετάςεισ.

Πνομα διδάςκοντα Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ
με τθν ιςτορία του Πικραςιατικοφ χϊρου
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ κατάςταςθ του Ελλθνιςμοφ τθσ Πικράσ Αςίασ από τθν
άλωςθ μζχρι τθ μικραςιατικι εκςτρατεία.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ξ. Φωτιάδθσ (2001). Οι πθγζσ τθσ ιςτορίασ του
κρυπτοχριςτιανικοφ προβλιματοσ. Κεςςαλονίκθ:
Ξυριακίδθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Βακμολογία εργαςιϊν & εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ
ΩΕ 243
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο, 3ο, 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για το μάκθμα 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3
ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Αλζξανδροσ Ν. Ακριτόπουλοσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τθ κεωρία και
τθν πράξθ διδαςκαλίασ ενόσ λογοτεχνιματοσ. Ρα
κινοφνται επαρκϊσ ςτον χϊρο τθσ διδακτικισ τθσ
λογοτεχνίασ βιβλιογραφικά, να εκπονοφν εργαςίεσδιδαςκαλίεσ, να τισ παρουςιάηουν ςτο κοινό και να τισ
εφαρμόηουν ςτθν τάξθ ςτθν πρωτοβάκμια
ι και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθσ κεωρίασ και
τθσ πράξθσ. Χτο κεωρθτικό μζροσ εκτίκενται με διάλεξθ οι
ςχζςεισ και οι κοινωνικζσ χριςεισ τθσ ςφγχρονθσ
λογοτεχνικισ κεωρίασ και τθσ διδακτικισ πράξθσ, λ.χ. θ
διδακτικι μετάκεςθ, οι ςχολικζσ χριςεισ τθσ λογοτεχνίασ,
κ.ά., οι ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ τθσ
λογοτεχνίασ και παιδικισ λογοτεχνίασ, όπωσ λ.χ. μζκοδοσ
ςχεδίων εργαςίασ (project), οι αναγνωςτικζσ κοινότθτεσ,
κ.ά., οι γενικζσ αρχζσ για μια ςφγχρονθ διδαςκαλία τθσ
λογοτεχνίασ ωσ μιασ πολιτιςμικισ πρακτικισ, όπωσ θ
«πολιτιςμικι διακεματικότθτα», ο ρόλοσ του δαςκάλου,
κλπ.
Χτο πρακτικό μζροσ παρουςιάηονται παραδείγματα
διδαςκαλίασ για τουσ μακθτζσ του Δ. Χ. με βάςθ
λογοτεχνικά κείμενα διαφόρων ειδϊν. Υροτείνονται
παραδείγματα διακεματικισ προςζγγιςθσ κειμζνων κατά
θλικία μακθτϊν κατά τάξθ. Επίςθσ, τρόποι προςζγγιςθσ
τθσ λογοτεχνίασ εκτόσ ςχολείου, λ.χ. εμψφχωςθ,
αναγνωςτικζσ κοινότθτεσ, κ.ά.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ψodorov, Tz. Toubrovsky (επιμ.). (1986). Το Συνζδριο του
Σεριηφ. Ακινα: Επικαιρότθτα
Αποςτολίδου, Β. & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.). (1999).
Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ. Ακινα: Ψυπωκιτω - Γ.
Δαρδανόσ
Αποςτολίδου, Β., Ξαπλάνθ, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2000)
(επιμ.). Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Μια
νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ. Ακινα: Ψυπωκιτω Γ.Δαρδανόσ,
Φρυδάκθ, Ε. (2000). Θ κεωρία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν πράξθ
τθσ διδαςκαλίασ. Ακινα: Ξριτικι.
172

Ξατςίκθ-Γκίβαλου, Α. (επιμ). (2004). Θ λογοτεχνία
ςιμερα..Πψεισ, ανακεωριςεισ προοπτικζσ.Ρρακτικά
Συνεδρίου 2002. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα
ΩΥ.Ε.Υ.Κ. Ανκολόγια Λογοτεχνικϊν Κειμζνων του
Δθμοτικοφ και Γυμναςίου., Βιβλία για τον Δάςκαλο, για
τον Κακθγθτι: Σ.Ε.Δ.Β
Fish, S. (1980). Is there a Text in this class? The authority of
interpretive Communities. Cambridge: H.U.P.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διάλεξθ- Φροντιςτιριο: Διδακτικζσ προςεγγίςεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Γραπτζσ εξετάςεισ- Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ρεηογραφικι Λογοτεχνία για Ραιδιά και Εφιβουσ
ΩΕ 244
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο, 3ο, 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για το μάκθμα 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 24 ϊρεσ, εξετάςεισ 3
ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Αλζξανδροσ Ν. Ακριτόπουλοσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα γνωρίςουν οι φοιτθτζσ ςφγχρονεσ μεκόδουσ
προςζγγιςθσ και ανάγνωςθσ τθσ πεηογραφίασ για παιδιά
και νζουσ: λαϊκό και ςφγχρονο παραμφκι, διιγθμα,
μυκιςτόρθμα, κζατρο. Ρα ερευνοφν βιβλιογραφικά το
ζργο ενόσ πεηογράφου, να εκπονοφν και να
παρουςιάηουν μια επιςτθμονικι εργαςία με ειδικό κζμα ι
με κζμα τθ διδακτικι του προςζγγιςθ ι και τα δφο.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε κεωρθτικι και πρακτικι βάςθ.
Χτο κεωρθτικό μζροσ με ειςθγιςεισ εκτίκεται ιςτορικά και
κριτικά θ πεηογραφία για παιδιά κατά λογοτεχνικά είδθ:
λαϊκό παραμφκι, μφκοσ, διιγθμα, μυκιςτόρθμα, κζατρο.
Επίςθσ, εκτίκεται θ αφθγθματικι ανάλυςθ των
πεηογραφικϊν ζργων και θ ερμθνευτικι τουσ προςζγγιςθ.
Χτο πρακτικό μζροσ παρουςιάηονται πεηογραφιματα
διαφόρων ςυγγραφζων: Θ παρουςίαςθ γίνεται με
ανάλυςθ μορφολογικι, αφθγθματολογικι και
ςθμαςιολογικι κάκε ζργου και προτείνονται τρόποι
ςφγχρονοι διδακτικισ προςζγγιςισ τουσ ςτο Χχολείο.
Επίςθσ, θ παρουςίαςθ ςυνδζεται και με τθν εκπόνθςθ τθσ
εργαςίασ των φοιτθτϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ακριτόπουλοσ, Α.. Ρ. (1999). Άρκρα και μελετιματα για
τθν παιδικι λογοτεχνία. Κεςςαλονίκθ: Δ. Ρ.
Χαλονικίδθσ.
Αναγνωςτόπουλοσ, Β. Δ. (1990). Τάςεισ και εξελίξεισ τθσ
παιδικισ λογοτεχνίασ 1970-1980. Εκδ. των Φίλων.
Β. Υροππ. Θ μορφολογία του παραμυκιοφ, μτφρ. Α.
Υαρίςθ. Ακινα: Ξαρδαμίτςασ.
Ψςιλιμζνθ, Ψ. (επιμ.) (2004). Το ςφγχρονο ελλθνικό παιδικόνεανικό μυκιςτόρθμα. Ακινα: Χφγχρονοι Σρίηοντεσ.
Φαρίνου-Παλαματάρθ, Γ. (1987). Αφθγθματικζσ τεχνικζσ
ςτον Ραπαδιαμάντθ. Ακινα: Ξζδροσ.
Ψηοφμα, Α. (1997). Ειςαγωγι ςτθν αφθγθματολογία. Εκδ.
Χυμμετρία.
Υαπαντωνάκθσ, Γ. (επιμ.), (2006). Υρόςωπα και
προςωπεία του αφθγθτι ςτθν ελλθνικι παιδικι και
νεανικι λογοτεχνία τθσ τελευταίασ τριακονταετίασ,
Υατάκθσ,
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διάλεξθ-Φροντιςτιριο
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εκπόνθςθ και προφορικι παρουςίαςθ εργαςιϊν
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Γλωςςοπαιδαγωγικά Θζματα
ΩΕ 245
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
2ο, 3ο, 4 ο
4ο, 6ο, 8 ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 30 ϊρεσ, εξετάςεισ 3
ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Σταφροσ Καμαροφδθσ

Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Εξοικείωςθ με τθ γλωςςικι πολυμορφία του πλανιτθ
μασ. Ενδυνάμωςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ διάςταςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ. Αποφυγι του γλωςςικοφ ρατςιςμοφ.
Σι γλϊςςεσ του κόςμου και θ ελλθνικι. Θ ελλθνοφωνία
ςτθν υφιλιο. Θ ελλθνικι ωσ μθτρικι, δεφτερθ και ξζνθ
γλϊςςα: μζκοδοι, εγχειρίδια, λεξικά. Σπτικοακουςτικά
μζςα, πολυμζςα. Διγλωςςία, πολυγλωςςία. Θ αγγλικι ωσ
lingua franca. Θ γαλλοφωνία. Χε αναηιτθςθ τθσ τζλειασ
γλϊςςασ: Θ περίπτωςθ τθσ Esperanto. Κζματα γλωςςικισ
επικαιρότθτασ.
Γρίβα, Ε. (2004). Θ αγγλικι γλϊςςα ςτθν Ρρωτοβάκμια
Εκπαίδευςθ. Κεςςαλονίκθ: Χταμοφλθσ.
Πιχαιλ, Δ. (2003). Γλϊςςεσ που χάνονται. Κεςςαλονίκθ:
Χταμοφλθσ.
Διαλζξεισ
Γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ. Υροφορικζσ
παρουςιάςεισ, εργαςίεσ, μικροζρευνεσ
Ελλθνικά

ϋ
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ εργαςίασ

Ραιδαγωγικζσ κινθτικζσ εφαρμογζσ
ΩΕ 248
Κατ’ επιλογι υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
1ο, 2ο
2ο, 4ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 39
ϊρεσ, ςυνεργαςία 3 ϊρεσ, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 36
ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Κλειϊ Σζμογλου

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν ζρκει ςε επαφι με ποικίλα
κινθτικά ςχζδια, αςκιςεισ και παιδαγωγικά παιχνίδια και κα
είναι ςε κζςθ να τα προςαρμόςουν ςτισ ανάγκεσ κάκε
θλικίασ του Δθμοτικοφ Χχολείου, κακϊσ και να κάνουν χριςθ
αυτϊν ςε κάκε χϊρο αναψυχισ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Δομι μακιματοσ. Σρολογία. Είδθ μετακίνθςθσ. Χυντάξεισ.
μακιματοσ Βθματιςμοί. Ψα γυμναςτικά βοθκθτικά όργανα. Υαιδαγωγικά
παιχνίδια. Θ διδαςκαλία των παιχνιδιϊν. Είδθ παιχνιδιϊν.
Πζκοδοι διδαςκαλίασ, ςχζδια παιχνιδιϊν. Υαιχνίδια
αίκουςασ. Πετριςεισ και δείκτεσ υγείασ. Γφμναςθ ςε
ςτακμοφσ. Γυμναςτικι και μουςικι. Βαςικά ςτοιχεία ρυκμοφ
και θ χριςθ τθσ μουςικισ ςτθν θμεριςια γφμναςθ. Σ
προλθπτικόσ χαρακτιρασ τθσ γυμναςτικισ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αναςταςιάδθσ, Α. & Γίδαρθσ, Δ. (1993). Θ γυμναςτικι ςτθν
εκπαίδευςθ. Κεςςαλονίκθ: Αυτοζκδοςθ.
Αναςταςιάδθσ, Α. (1993). Το παιχνίδι. Κεςςαλονίκθ:
University Studio Press.
Φιγα , Β. (2001). Θ ςωματικι ζκφραςθ ςτο νθπιαγωγείο και
το δθμοτικό ςχολείο. Ακινα: Ψυπωκιτω.
Χαμθλάκθσ Λ. & Αγγελιδάκθ, Π. (2000). 100 θμεριςια
προγράμματα για τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ.
Ακινα: Ακλότυπο.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Διαλζξεισ και πράξθ (γυμναςτιριο)
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Χυμμετοχι – προφορικζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ
Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Ρολιτιςμικά ςτοιχεία των Ολυμπιακϊν αγϊνων του 4ου
αι. μ.Χ.
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 254
Είδοσ μακιματοσ Ελεφκερθσ Επιλογισ
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο, 4ο
Εξάμθνο 6ο, 8ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18 ϊρεσ,
ςυνεργαςία των φοιτθτϊν με το διδάςκοντα και
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι
εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
23 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα π. Ειρθναίοσ Χατηθεφραιμίδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Πακθςιακοί ςτόχοι: Θ γνωριμία με βαςικά ςτοιχεία
διεξαγωγισ των Σλυμπιακϊν αγϊνων κατά τον 4ο αι. μ.Χ.,
ςτοιχεία που δείχνουν το πολιτιςμικό ικοσ των Ελλινων.
Ψο «ευ αγωνίηεςκαι», θ ςυνάντθςθ τθσ διανόθςθσ και τθσ
τζχνθσ ςτουσ χϊρουσ άκλθςθσ, αποτελοφν πρότυπο για
τθν εποχι μασ. Υαράλλθλα επιδιϊκεται θ παρουςίαςθ των
μαρτυριϊν των εκκλθςιαςτικϊν ςυγγραφζων για τουσ
Σ.Α., μαρτυρίεσ που προςδίδουν μοναδικι αξία ςε αυτοφσ
τουσ ςυγγραφείσ και τουσ κακιςτοφν επίκαιρουσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Φωμαίοι και Σ.Α. – Θ ςτάςθ των αυτοκρατόρων. – Σι
παρεμβάςεισ των Φωμαίων ςτο χϊρο τθσ Σλυμπίασ. - Σ
επαγγελματιςμόσ των ακλθτϊν. – Θ διεξαγωγι των
αγϊνων. – Παρτυρίεσ κφρακεν ςυγγραφζων. – Παρτυρίεσ
εκκλθςιαςτικϊν ςυγγραφζων. – Θ κατάργθςθ των Σ.Α.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Γιάτςθσ Χ. (2000), Θ ιςτορία τθσ άκλθςθσ και των
αγϊνων ςτον ελλθνικό κόςμο κατά τουσ
ελλθνορωμαϊκοφσ, τουσ βυηαντινοφσ και τουσ
νεότερουσ χρόνουσ, 2θ ζκδ. Κες/νίκθ.
Van Nijf (2004), “The Roman Olympics”, ϋΩε Ξφε, Σι
Σλυμπιακοί αγϊνεσ ςτθν Αρχαιότθτα, ς. 186-213,
Ακινα: Ατραπόσ.
Χατηθεφραιμίδθσ Ε. (2005), Σι Σλυμπιακοί αγϊνεσ
πριν τθν κατάργθςι τουσ (393/426 μ.Χ.): Παρτυρίεσ
κφρακεν και εκκλθςιαςτικϊν ςυγγραφζων, Κεςςαλονίκθ: Χταμοφλθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ - Γραπτζσ εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων πολιτιςμοφ
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ262
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 2ο, 3ο ι 4ο
Εξάμθνο 4ο, 6ο ι 8ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ (παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων,
παρουςίαςθ εργαςιϊν) 24 ϊρεσ, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ
πολιτιςμικισ αναφοράσ ςτθν πόλθ τθσ Φλϊρινασ με
παρουςίαςθ εργαςιϊν 15 ϊρεσ, προετοιμαςία εργαςιϊν,
ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων (βιβλιογραφίασ –
ζρευνα πεδίου) 45 ϊρεσ, ςυνεργαςία με το διδάςκοντα 1
ϊρα, ςυγγραφι εργαςιϊν (ςχεδιαςμοί προγραμμάτων) ι
ςυγγραφι εργαςιϊν (ςχεδιαςμοί προγραμμάτων) και
υλοποίθςι τουσ ςτο ςχολείο 33 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Κϊςτασ Καςβίκθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με τθν ζννοια του πολιτιςμοφ,
να ευαιςκθτοποιθκεί για ηθτιματα διδακτικισ
αξιοποίθςθσ του πολιτιςμικοφ αποκζματοσ και αςκθκεί
ςτο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ δράςεων ςε χϊρουσ
πολιτιςμικισ αναφοράσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ είναι κεωρθτικό και
πρακτικό. Υεριλαμβάνει τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ και
εξοικείωςθ με τισ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ, των
πολιτιςτικϊν δομϊν – κεςμϊν, τθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ
και τθσ ςχζςθσ πολιτιςμοφ και κοινωνίασ. Ηθτιματα
πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ: ο πολιτιςμόσ ςτο ςχολικό
πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικι πολιτικι
πολιτιςμικϊν κεςμϊν, Υρόγραμμα «Πελίνα».
Σργανωτικζσ, μεκοδολογικζσ και παιδαγωγικζσ αρχζσ
ςχεδιαςμοφ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πολιτιςμοφ,
μορφζσ, ςτάδια, αξιολόγθςθ. Θ μζκοδοσ “Project”. Χτο
πρακτικό επίπεδο οι φοιτθτζσ επιςκζπτονται
πολιτιςμικοφσ φορείσ τθσ Φλϊρινασ (μουςεία,
πινακοκικεσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, βιβλιοκικεσ,
λαογραφικζσ ςυλλογζσ, Χχολι Ξαλϊν Ψεχνϊν),
παρουςιάηουν ςε ομάδεσ το φορζα και τισ δυνατότθτεσ
του για διδακτικι αξιοποίθςθ με ςχολικζσ ομάδεσ και
ςχεδιάηουν (ι και υλοποιοφν) εκπαιδευτικζσ δράςεισ με
αφορμι αυτοφσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Ανδρζου, Α. Υ. – Βαμβακίδου, Λ. (2006) Ο πλθκυςμόσ των
αγαλμάτων. Θ περίπτωςθ τθσ Φλϊρινασ. Χταμοφλθσ,
Κες/νίκθ.
179

Βερνίκοσ, Ρ. – Δαςκαλοποφλου, Χ. (2005) Ρολιτιςμικζσ
βιομθχανίεσ. Ξριτικι: Ακινα.
Ξόκκινοσ, Γ. – Αλεξάκθ, Ευ. επιμ. (2002) Διεπιςτθμονικζσ
προςεγγίςεισ ςτθ μουςειακι αγωγι. Πεταίχμιο: Ακινα.
Ρικονάνου, Ρ. – Ξαςβίκθσ, Ξ. (2008) Εκπαιδευτικά
Ταξίδια ςτο χρόνο. Εμπειρίεσ και ερμθνείεσ του
παρελκόντοσ. Υατάκθσ: Ακινα.
Ρικονάνου, Ρ. (2010) Μουςειοπαιδαγωγικι. Από τθ
κεωρία ςτθν πράξθ. Υατάκθσ: Ακινα.
Burke, P. (2009) Τι είναι πολιτιςμικι ιςτορία; (μτφρ.
Χπφροσ Χθφακάκθσ). Πεταίχμιο: Ακινα.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ , ςυηιτθςθ, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ πολιτιςμικισ
αναφοράσ, αςκιςεισ.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Ιςτορία και Εικόνα
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ/ΕΕ 263
Είδοσ μακιματοσ Ωποχρεωτικό επιλογισ και ελεφκερθσ Επιλογισ
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ κι ζρευνα
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο και 4ο
Εξάμθνο Ε’. ΧΨ’ Η’ κ’ Θ’
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων 4 ECTS, 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τισ διαλζξεισ 39
ϊρεσ, προετοιμαςία για τθν εργαςία και τισ εξετάςεισ 30
ϊρεσ, εξετάςεισ 1 ϊρα
Πνομα διδάςκοντα Αντρζασ Ρ. Ανδρζου
Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτιτριεσ/τζσ να είναι ςε κζςθ μόνοι τουσ ι/και ςε
ςυνεργαςία με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, να ςχεδιάςουν, να
οργανϊςουν, να εφαρμόςουν και να αξιολογιςουν ςχολικά
προγράμματα ιςτορικισ εκπαίδευςθσ με κφριο εργαλείο τθν
εικόνα –ςτθν ευρφτερι τθσ ζννοια- κατάλλθλα για παιδιά
θλικιϊν από 6 ζωσ 12 ζτθ.
Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Θ χριςθ τθσ εικόνασ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. Θ εικόνα –με
τθν ευρφτερι τθσ ζννοια –ωσ τεκμιριο ιςτορίασ και τα
προβλιματα που αναδφονται. Πζκοδοι ανάγνωςθσ και
ερμθνείασ
των
εικόνων.
Λςτορικι
εικόνα
και
αναπαραςτάςεισ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, βυηαντινισ και τθσ
νεότερθσ/ςφγχρονθσ
ιςτορίασ.
Εικονογραφία
και
Εικονολογία. Ωλικόσ πολιτιςμόσ δια μζςου των εικόνων.
Οειτουργίεσ τθσ εικόνασ. Σι εικόνεσ ςτα ςχολικά εγχειρίδια
Λςτορίασ. Αξιοποίθςθ τθσ εικόνασ ςτθ διδαςκαλία τθσ
Λςτορίασ. Υρακτικι άςκθςθ ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και
αξιολόγθςθσ προγράμματοσ ιςτορικισ εκπαίδευςθσ με
κφριο εργαλείο τθν εικόνα από τισ ομάδεσ εργαςίασ των
φοιτθτριϊν/τϊν.

Ενδεικτικι βιβλιογραφία Φ. Ξ. Βϊροσ, (1993), Θ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ με
αξιοποίθςθ τθσ εικόνασ. Ακινα, Υαπαδιμασ.
P. Burke,(2003) Αυτοψία. Οι χριςεισ των εικόνων ωσ
ιςτορικϊν μαρτυριϊν. Ακινα Πεταίχμιο.
Α. Υ. Ανδρζου- Λ. Βαμβακίδου, (2006) Ο πλθκυςμόσ των
αγαλμάτων, θ περίπτωςθ τθσ Φλϊρινασ. Κεςςαλονίκθ,
Χταμοφλθσ
Λ. Βρεττόσ, (2009), Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Ακινα
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ – Εργαςτιρια – Αςκιςεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςία και προφορικζσ εξετάςεισ
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Τίτλοσ μακιματοσ Ο γραμματιςμόσ ςτο ςχολείο: κατανόθςθ και παραγωγι
κειμζνων
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 266
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν 2ο, 3ο, 4ο
Εξάμθνο 4ο, 6ο, 8ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Διδαςκαλία 39 ϊρεσ, προετοιμαςία για τθν
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ 13 ϊρεσ, προετοιμαςία
για τθ γραπτι εξζταςθ 33 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Αγγελικι Σακελλαρίου
Μακθςιακοί ςτόχοι Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτιτριεσ/-ζσ κα
πρζπει να μποροφν να:
- γνωρίηουν πότε μια ςυνζχεια λόγου ςυνιςτά
κείμενο και να αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία
κειμενικισ ςυνοχισ.
- προςεγγίηουν κριτικά τα ρθτά και υπόρρθτα
νοιματα των κειμζνων.
- διδάςκουν τουσ τρόπουσ ςυγκρότθςθσ
παραγράφου και περίλθψθσ.
- διακρίνουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ
περιγραφισ, τθσ αφιγθςθσ και τθσ
επιχειρθματολογίασ.
- να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά βαςικϊν
κειμενικϊν ειδϊν.
- να γνωρίηουν ςτρατθγικζσ προαγωγισ των
δεξιοτιτων κατανόθςθσ και παραγωγισ κειμζνου,
για να μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ.
- αξιολογοφν τον μακθτικό λόγο βάςει
ςυγκεκριμζνων κριτθρίων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ
- Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του γραμματιςμοφ με

-

-

ζμφαςθ ςτον κριτικό γραμματιςμό.
Ξριτιρια κειμενικότθτασ με ζμφαςθ ςτθ
ςυνοχι του κειμζνου.
Θ ςυγκρότθςθ τθσ παραγράφου.
Θ ςυγκρότθςθ τθσ περίλθψθσ.
Ψα είδθ λόγου: περιγραφι, αφιγθςθ,
επιχειρθματολογία. οδθγίεσ.
Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του κειμενικοφ είδουσ.
Εξζταςθ
βαςικϊν
κειμενικϊν
ειδϊν
(δθμοςιογραφικό
άρκρο,
διαφιμιςθ,
παραμφκι κ.ά.) και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Χτρατθγικζσ προαγωγισ των δεξιοτιτων
κατανόθςθσ και παραγωγισ κειμζνου των
183

-

μακθτϊν
Ψρόποι αξιολόγθςθσ του λόγου των μακθτϊν
(εξζταςθ μακθτικϊν γραπτϊν).

Ενδεικτικι βιβλιογραφία Αρχάκθσ, Α. 2005. Γλωςςικι διδαςκαλία και ςφςταςθ των
κειμζνων. Ακινα: Υατάκθσ.
Γεωργακοποφλου, Α. & Γοφτςοσ, Δ. 2011. Κείμενο και
επικοινωνία. Ακινα: Υατάκθσ.
Χαραλαμπόπουλοσ, Α. 2006. Γραμματιςμόσ, κοινωνία και
εκπαίδευςθ. Κες/κθ: Λνςτιτοφτο Ρεοελλθνικϊν
Χπουδϊν.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Μαθήματα Θετικών Επιςτημών
Τίτλοσ Μακιματοσ Στοιχεία Ιςτορίασ των Μακθματικϊν και Μακθματικι
Εκπαίδευςθ
Κωδικόσ Μακιματοσ ΩΕ 337
Είδοσ Μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μακιματοσ Ειςαγωγικά
Ζτοσ ςπουδϊν 3ο , 4ο
Εξάμθνο 6ο , 8ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για διδαςκαλία 24 ϊρεσ,
ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα 14 ϊρεσ, ςυγγραφι εργαςίασ
36 ϊρεσ.
Πνομα Διδάςκοντα Κωνςταντίνοσ Νικολαντωνάκθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Θ παρουςίαςθ μακθματικϊν εννοιϊν από τθν Λςτορία του
αντικειμζνου και οι τρόποι διδακτικισ χριςθσ τουσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Υαρουςίαςθ τθσ Υαγκόςμιασ ιςτορίασ του Αρικμοφ και των
μακιματοσ Αρικμθτικϊν ςυςτθμάτων. Χτοιχεία από τθ Βαβυλωνιακι,
Αιγυπτιακι, Ελλθνικι, Αραβικι, Ξινζηικθ και Λνδικι
Πακθματικι παράδοςθ που ςχετίηονται με ζννοιεσ οι οποίεσ
παρουςιάηονται ςτθ διδαςκαλία του Δθμοτικοφ Χχολείου.
Πελζτεσ περίπτωςθσ: Πζκοδοι πολλαπλαςιαςμοφ,
Υειραματικι γεωμετρία του Πεςαίωνα ςτθν Δυτικι και
Βυηαντινι Πακθματικι παράδοςθ, Πζτρα και Χτακμά, Θ
ιςτορία του κλάςματοσ. Ψο μάκθμα αναφζρεται ςυχνά και ςε
πρακτικζσ (κζματα, διαςτάςεισ τθσ διδαςκαλίασ, πλαίςια
μάκθςθσ κ.λπ) που αφοροφν μεγαλφτερεσ θλικίεσ, εκτόσ από
τθν παιδικι.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Heath, T.L. (2001). Ιςτορία των Ελλθνικϊν Μακθματικϊν,
Ψόμοσ Λ & ΛΛ. Ακινα: Ξ.Ε.ΕΥ.ΕΞ.
Χθμειϊςεισ από τον Διδάςκοντα.
Fauvel, J. & Gray, J. (1988). The History of Mathematics-A
reader. MacMillan Press Ltd. & Open University,.
Grouws, D.A. (ed.) (1992). Handbook of Research on
Mathematics Teaching and Learning. Macmillan Publ..
Fauvel, J. & van Maanen J. (eds.). (2000). History in
Mathematics Education. The ICMI Study.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διδαςκαλία
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Χυγγραφι εργαςίασ και Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Ραιδαγωγικι Γνϊςθ Ρεριεχομζνου ςτισ Φυςικζσ
Επιςτιμεσ
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 338
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 2ο,3ο, 4ο
Εξάμθνο 4ο,6ο, 8ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διάλεξθσ 3, ατομικι εργαςία 30 ϊρεσ, ςυνεργαςία με
τθ διδάςκουςα 2 ϊρεσ, workshops 36 ϊρεσ, χριςθ
διαδικτφου-νζων τεχνολογιϊν 25 ϊρεσ, επιςκόπθςθ
βιβλιογραφίασ 10 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Άννα Σπφρτου
Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ: 1) Ρα μποροφν να αναγνωρίηουν όψεισ
τθσ Υαιδαγωγικισ Γνϊςθσ του Υεριεχομζνου τόςο ςτο
διδακτικό τουσ ςχεδιαςμό όςο και ςτισ διδαςκαλίεσ τουσ.
2) Ρα είναι ικανοί να επιλζγουν ι/και να δθμιουργοφν
κατάλλθλο διδακτικό υλικό (τριςδιάςτατα αντικείμενα,
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, φφλλα εργαςίασ κ.λπ.). 3)
Ρα είναι ικανοί να εφαρμόηουν ςτισ διδαςκαλίεσ τουσ τα
πορίςματα τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ που ςυναντοφν ςτθ
βιβλιογραφία.
Ρροαπαιτοφμενα Σι Ζννοιεσ τθσ Φυςικισ και οι Αναπαραςτάςεισ τουσ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Αναπτφςςονται όψεισ τθσ «Υαιδαγωγικισ Γνϊςθσ του
Υεριεχομζνου» ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ όπωσ: 1) θ
«επιςτθμονικι γνϊςθ του περιεχομζνου», 2) ςχεδιαςμόσ
υλικϊν και πειραματικϊν δραςτθριοτιτων, 3) ο
«διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ του περιεχομζνου», 4)
γνϊςθ
των
προαπαιτοφμενων
γνϊςεων
των
μακθτϊν/τριϊν και των πικανϊν παρανοιςεϊν τουσ, 5)
χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν, 6) μελζτθ των ςφγχρονων ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων ςτθ Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν
και θ εφαρμογι τουσ ςτθ διδαςκαλία.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Χαλκιά, Ξ. (2010). Διδάςκοντασ Φυςικζσ Επιςτιμεσ.
Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ.
Ηθςιμόπουλοσ, Γ., Ξαφετηόπουλοσ, Ξ., ΠουτηοφρθΠανοφςου, Ε., Υαπαςταματίου, Ρ. (2002). Θζματα
Διδακτικισ για τα Μακιματα των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν. Ακινα: Υατάκθσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Χεμινάρια, Workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ, Διδαςκαλίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Εικονικι πραγματικότθτα και εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ
τεχνθτισ ευφυΐασ
Κωδικόσ μακιματοσ ΩΕ 339
Είδοσ μακιματοσ Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ εμβάκυνςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 2ο, 3ο, 4ο
Εξάμθνο 4ο, 6ο, 8ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 4 ECTS
μονάδων 3 ΥΠ
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, εργαςτιριο 30 ϊρεσ, ςυνεργαςία με
το διδάςκοντα 2 ϊρεσ, εργαςία 36 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Γεϊργιοσ Ραλαιγεωργίου
Μακθςιακοί ςτόχοι Ρα κατανοιςουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τισ
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ εικονικισ πραγματικότθτασ και
τεχνθτισ ευφυΐασ και να ςχεδιάηουν και αναπτφςςουν
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε εικονικά εργαςτιρια και
ευφυι περιβάλλοντα μάκθςθσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Εικονικόσ κόςμοσ χωρίσ αλλθλεπίδραςθ, εικονικόσ κόςμοσ
με αλλθλεπίδραςθ, εικονικι πραγματικότθτα, ευφυι
περιβάλλοντα μάκθςθσ, εικονικά εργαςτιρια,
εκπαιδευτικι ρομποτικι.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρία και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςία - project
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Εφαρμογζσ Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ
ΩΕ 342
Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογιν
βαςικισ κατάρτιςθσ ι εμβάκυνςθσ
2ο, 3ο, 4ο
4ο, 6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τισ διαλζξεισ 25
ϊρεσ, οργάνωςθ και διεξαγωγι ζρευνασ 30 ϊρεσ,
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 30 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Τςακιρίδου

Μακθςιακοί ςτόχοι Πακθςιακοί ςτόχοι είναι θ εφαρμογι μεκόδων για τθν
οργάνωςθ και διεξαγωγι ερευνϊν, κακϊσ και θ εφαρμογι
ςτατιςτικϊν μεκόδων επεξεργαςίασ δεδομζνων.
Ρροαπαιτοφμενα Χτατιςτικι, Πεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Διοργάνωςθ ερευνϊν. Χυλλογι και παρουςίαςθ
δεδομζνων. Χριςθ Θ/Ω. Εφαρμογζσ Πεκοδολογίασ
Ζρευνασ και Χτατιςτικισ
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεκοδολογία
εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Ακινα: Πεταίχμιο.
Ψςάντασ, κ.ά. (1999). Ανάλυςθ δεδομζνων με τθ βοικεια
ςτατιςτικϊν πακζτων. Κεςςαλονίκθ: εκδ. Ηιτθ.
Βιμα, βιμα ελλθνικό Microsoft Excel. Ακινα:
Ξλειδάρικμοσ.
Ανδριϊτθσ, Ξ. (2003). Ροςοτικι ζρευνα και ανάλυςθ
δεδομζνων με τθ χριςθ του SPSS11.5. Ακινα:
Ξλειδάρικμοσ.
Verma, G. (2005). Εκπαιδευτικι Ζρευνα. Ακινα: Δαρδανόσ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Εργαςτθριακά μακιματα – πρακτικζσ εφαρμογζσ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά – αγγλικά

188

Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Διαχείριςθ Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ ΙΙ
ΩΕ346
Υποχρεωτικό Επιλογισ
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
3ο , 4ο
6ο, 8ο
4 ECTS
3 ΔΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτι 18 ϊρεσ,
ςυνεργαςία των φοιτθτϊν με το διδάςκοντα και
προετοιμαςία εργαςιϊν 12 ϊρεσ, ατομικι ι ομαδικι
εργαςία / ζρευνα/ μελζτθ του φοιτθτι 25 ϊρεσ,
προετοιμαςία του φοιτθτι για ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ
23 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Ελζνθ Τςακιρίδου

Μακθςιακοί ςτόχοι Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τουσ φοιτθτζσ
με βαςικζσ γνϊςεισ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν
ςχεδίων. Ρα τουσ βοθκιςει να αποκτιςουν ουςιαςτικι
επαφι με τθν επιχειρθματικότθτα, να αναπτφξουν τθν
αυτενζργεια και τθν ερευνθτικι τουσ ικανότθτα και να
εξοικειωκοφν με τθν αντιμετϊπιςθ επιχειρθματικϊν
προβλθμάτων.
Ρροαπαιτοφμενα Διαχείριςθ Επιχειρθματικότθτασ και Ξαινοτομίασ Λ
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ψο μάκθμα εςτιάηει ςε ειδικότερα ηθτιματα
επιχειρθματικότθτασ που αφοροφν: τθν ανάπτυξθ
προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθν ειςαγωγι ςτο marketing,
τθν ζρευνα αγοράσ, τθ χρθματοδότθςθ, τθ τιμολόγθςθ,
τθν κοςτολόγθςθ, τθν ανάπτυξθ ιδεϊν για νζα προϊόντα
και υπθρεςίεσ και τθν αξιολόγθςθ ιδεϊν. Χε αυτό
ςυμβάλει ςθμαντικά και θ ςφνδεςθ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ με τισ επιχειριςεισ (οργάνωςθ επιςκζψεων,
πρόςκλθςθ επιχειρθματιϊν) για να εκπονθκεί τελικά από
κάκε ομάδα φοιτθτϊν ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο
(business plan).
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Χαρρι, Ξ.
Ψριχοποφλου, Α. (2012). Γυναικεία
Επιχειρθματικότθτα.
Υροςζγγιςθ
τθσ
Ελλθνικισ
Υραγματικότθτασ, εκδ. ROSILI, Κεςςαλονίκθ.
Deakins, D.
Freel, M. (2007). Επιχειρθματικότθτα
Entrepreneurship and Small Firms, εκδ. Ξριτικι, Ακινα.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Πακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ
Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ηκικι και Συναιςκθματικι ανάπτυξθ
ΕΕ 145
Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικό
Εμβάκυνςθσ
2ο
4ο
4 ECTS
3 ΥΠ
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία για τθ διδαςκαλία 24
ϊρεσ, εργαςίεσ ςτθ διάρκεια των μακθμάτων 30 ϊρεσ,
προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 20 ϊρεσ, εξετάςεισ 3 ϊρεσ.
Πνομα διδάςκοντα Δθμιτρθσ Ρνευματικόσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ
ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ θκικισ και τθσ
ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ που ζχουν μελετθκεί ςτο
παρελκόν, ϊςτε να χειρίηονται με αποτελεςματικότθτα
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν θκικι και τθ ςυναιςκθματικι
πλευρά των παιδιϊν.
Ρροαπαιτοφμενα Εξελικτικι Ψυχολογία
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Αναπτφςςονται οι κεωρίεσ που προτάκθκαν για να
ερμθνεφςουν τθν θκικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και
περιγράφονται οι παράγοντεσ (ατομικοί, κοινωνικοί,
πολιτιςμικοί, κτλ.) που αςκοφν ςθμαντικι επίδραςθ ςε
αυτι. Χυγκεκριμζνα, τα κζματα που ςυηθτιοφνται ςε κάκε
περιοχι είναι τα εξισ:
Θκικι ανάπτυξθ: οι κεωρίεσ του Piaget και του Kohlberg
για τα ςτάδια που ακολουκεί θ θκικι ανάπτυξθ του
παιδιοφ και του εφιβου, τρόποι εξζταςθσ τθσ θκικισ
ανάπτυξθσ, θ κεωρία τθσ ενςυναίςκθςθσ του Θοffman,
ανάπτυξθ τθσ αλτρουιςτικισ ςυμπεριφοράσ. Χυηθτιοφνται,
ακόμθ, ςφγχρονοι προβλθματιςμοί όπωσ είναι θ ζννοια
τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, θ εκπαίδευςθ για τθν
καλλιζργεια θκικϊν εννοιϊν όπωσ θ βιοθκικι, θ
αντιρατςιςτικι και δθμοκρατικι ςυμπεριφορά, θ
ανεκτικότθτα, θ ςυγχωρθτικότθτα, κ.ά.
Συναιςκθματικι ανάπτυξθ: θ φφςθ, θ γζνεςθ και θ
ανάπτυξθ των ςυναιςκθμάτων, βαςικά και ςφνκετα
ςυναιςκιματα (π.χ., τα ςυναιςκιματα τθσ χαράσ, του
άγχουσ και του φόβου), πϊσ τα ςυναιςκιματα
αλλθλεπιδροφν με άλλεσ ψυχολογικζσ διαςτάςεισ, όπωσ θ
ςκζψθ, θ προςωπικότθτα, θ ςυμπεριφορά. Ψζλοσ,
προτείνονται δραςτθριότθτεσ για τθν θκικι και
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Damon, W. (1995). Ο κοινωνικόσ κόςμοσ του παιδιοφ.
Ακινα: Gutenberg.
Goleman, D. (1996). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Ακινα:
Ελλθνικά Γράμματα.
Gottman, J. (2000). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των
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παιδιϊν: Ρϊσ να μεγαλϊςουμε παιδιά με
ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Kακαβοφλθσ, Α. (1990). Ψυχοπαιδαγωγικι Αϋ:
Συναιςκθματικι ανάπτυξθ και αγωγι. Ακινα:
Αυτοζκδοςθ.
Kακαβοφλθσ, Α. (1994). Ψυχοπαιδαγωγικά Βϋ: Θκικι
ανάπτυξθ και αγωγι. Ακινα: Αυτοζκδοςθ.
Kακαβοφλθσ, Α. (1999). Ραιδικόσ αλτρουιςμόσ: Ρϊσ τα
παιδιά εκδθλϊνουν τθν αγάπθ τουσ. Ακινα:
Αυτοζκδοςθ.
Υλατςίδου, Π. (2010). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ:
Θεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ και εφαρμογζσ
ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία. Ακινα: Δαρδανόσ.
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Εργαςτιρια
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςίεσ ςτθ διάρκεια των μακθμάτων και τελικζσ
εξετάςεισ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Μετάβαςθ από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Σχολείο
ΕΕ 501
Ελεφκερθσ Επιλογισ
Εμβάκυνςθσ, Εργαςτθριακό
3ο ι 4 ο
6ο , 8ο
4 ECT
3 ΔΠ
Υαρακολοφκθςθ ςεμιναρίων 36 ϊρεσ, προετοιμαςία για το
μάκθμα (μελζτθ άρκρων/ βιβλίων, προετοιμαςία εργαςιϊν)
26 ϊρεσ, επιςκζψεισ ςε Nθπιαγωγεία και ςε Δθμοτικά
Χχολεία και ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων, εφαρμογι
του ερευνθτικοφ προγράμματοσ 24 ϊρεσ, αξιολόγθςθ του
προγράμματοσ 4 ϊρεσ.
Πνομα των διδαςκόντων Καλλιόπθ Βρυνιϊτθ (ΡΤΝ)
Ιωάννθσ Δ. Θωίδθσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Ξομβικό ςτόχο του μακιματοσ αποτελεί αυτι κακαυτι θ
βιωματικι διαδικαςία τθσ ςυνεκπαίδευςθσ των
φοιτθτριϊν/των του ΥΨΡ και αυτϊν του ΥΨΔΕ, για τθν
ομαλι μετάβαςθ του παιδιοφ από το Ρθπιαγωγείο ςτο
Δθμοτικό Χχολείο, μζςα από τθν ανάπτυξθ μιασ
κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δυο ιδρυμάτων.

Σι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
● να γνωρίςουν τισ δυςκολίεσ αλλά και τισ αναπτυξιακζσ
προκλιςεισ που δθμιουργεί θ διακοπι τθσ ςυνζχειασ ςτθ
διαδικαςία αγωγισ και μάκθςθσ του παιδιοφ κατά τθ
μετάβαςθ από το Ρθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Χχολείο,
● να γνωρίςουν τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ μθ ομαλι
μετάβαςθ ςτθν περαιτζρω ςχολικι πορεία του παιδιοφ
αλλά και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ του,
● να αντιπαρατεκοφν με ηθτιματα ςχετικά με τθν οργανικι
ςφνδεςθ του Ρθπιαγωγείου με το Δθμοτικό Χχολείο,
● να μελετιςουν κομβικά κζματα τθσ μετάβαςθσ/ςυνεργαςίασ, όπωσ π.χ. το ηιτθμα τθσ ςχολικισ ετοιμότθτασ ςτο
πλαίςιο τθσ οικοςυςτθμικισ προςζγγιςθσ του Urie Bronfenbrenner (οικογζνεια, Ρθπιαγωγείο, Δθμ. Χχολείο, τοπικι
κοινωνία)
● να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ κοινοφ project μεταξφ των
παιδιϊν του Ρθπιαγωγείου και των παιδιϊν τθσ πρϊτθσ
Δθμοτικοφ με κζμα το οποίο κα αποφαςιςτεί από τθν κάκε
ςφμπραξθ ξεχωριςτά.
● να εφαρμόςουν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και
ςτρατθγικζσ ομαλισ μετάβαςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ
των δυο ιδρυμάτων.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Εκτόσ από τισ κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ ςτθ ςχολι οι
φοιτθτζσ/τριεσ ανά ηεφγθ, ζνασ/μια του ΥΨΔΕ και ζνασ /μια
του ΥΨΡ αναλαμβάνουν ζνα τμιμα υπό ςχολικι ζνταξθ
νθπίων με τα οποία κα ςυνεργαςκοφν μζχρι αυτά να
192

αποφοιτιςουν από το Ρθπιαγωγείο.
Επιγραμματικά θ ςυνεργαςία των φοιτθτϊν/τριϊν με τισ
ςυμπράξεισ ςτο εαρινό εξάμθνο περιλαμβάνει:
► εξοικείωςθ μεταξφ των φοιτθτϊν/τριων και των υπό
ςχολικι ζνταξθ νθπίων.
► παρατιρθςθ των υπό ςχολικι ζνταξθ νθπίων από
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ςτο χϊρο του Ρθπιαγωγείου και ςτο
χϊρο του Δθμοτικοφ Χχολείου (ςυμμετοχικι παρατιρθςθ).
► ςυνεντεφξεισ με τα υπό ςχολικι ζνταξθ νιπια, ςτο Ρθπιαγωγείο (παραμφκι/παιχνίδι με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των
προςδοκιϊν των παιδιϊν για το Δθμ. Χχολείο πριν τθν
ζνταξι τουσ ςε αυτό).
► ςυνεντεφξεισ με τουσ γονείσ των υπό ςχολικι ζνταξθ
νθπίων.
► ςυνζντευξθ με τθ νθπιαγωγό των υπό ςχολικι ζνταξθ
νθπίων.
► ςυμμετοχι ςτθν διοργάνωςθ και υλοποίθςθ αμοιβαίων
επιςκζψεων και κοινϊν εκδθλϊςεων μεταξφ Ρθπιαγωγείου
και Δθμ. Χχολείου.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Βρυνιϊτθ, Ξ. (1999) ''Θ ςυνεργαςία νθπιαγωγϊν και δαςκάλων/ςςϊν ωσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν κατά τθ μετάβαςθ των παιδιϊν από το Νθπιαγωγείο
ςτο Δθμοτικό Σχολείο ςτθν Ελλάδα και ςτθ Γερμανία'', ςτα:
Υρακτικά του Θϋ Διεκνοφσ Επιςτθμονικοφ Χυνεδρίου τθσ
Υαιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ (Λωάννινα, 1719/10/1997), Ακινα 1999, ςελ. 611-625
Βρυνιϊτθ, Ξ. (2000) ''Θεςμικόσ διαχωριςμόσ και ςυνεργαςία μεταξφ Νθπιαγωγείου και Ρρωτοβάκμιου Σχολείου ςτθ
Γερμανία και ςτθν Ελλάδα. Εμπειρικι – ςυγκριτικι προςζγγιςθ των απόψεων Ελλινων και Γερμανϊν εκπαιδευτικϊν'.
Διδακτορικι Διατριβι, ζκδοςθ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν
Βρυνιϊτθ, Ξ. / Πατςαγγοφρασ, Θ.(2005) ''Μετάβαςθ από το
Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Σχολείο: Μια οικοςυ- ςτθμικι
ερευνθτικι προςζγγιςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων των
αρχάριων μακθτϊν και μακθτριϊν ςτθν ςχολικι τάξθ'', ςτο:
Υαιδαγωγικι Επικεϊρθςθ, τευχ. 40, Ακινα, Ατραπόσ, ςελ.
78-102
Βρυνιϊτθ, Ξ. (2007) ''Σχολικι ζνταξθ και οικογζνεια: Μια
ερευνθτικι προςζγγιςθ των εμπειριϊν των παιδιϊν ςτθν
αφετθρία τθσ ςχολικισ ηωισ, από τθ ςκοπιά των γονζων'',
ςτο: Επιςτιμεσ Αγωγισ, τευχ. 2, Ακινα, Ατραπόσ, ςελ. 6787
Χωτθρίου, Α./Ηαφειροποφλου, / Π. (2003) ''Αλλαγζσ ςτθν
ζννοια του εαυτοφ των παιδιϊν κατά τθ μετάβαςι τουσ από
το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Σχολείο'', ςτο: Ψυχολογία 10
(1), 96-118
Griebel, W. & Niesel, R. (2004) ''Transitionen''. Weinheim:
Beltz.
Dunlop, A-W. & Fabian, H. (2007) ''Informing transitions in
the early years''. Berkshire: Open University Press
Downer, J. /Driscoll, K. and Pianta, R. (2006) ''Transition
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from Kindergarten to first Grade'', ςτο: Gullo, D-F (ed.) KToday: Teaching and Learning in the Kindergarten Year,
(ςελ.151-160) . Washington, DC: National Association for the
Education of Young Children (NAEYC)
Vrinioti, K. /Matsagouras, E. (2005) ''The Transition from
Kindergarten to School: Social Life and Learning in the School
Class from the Perspective of the Beginners, European
Conference on Education Research, τθσ European Education
Research Association (EERA), Φζκυμνο, 22-25 /9/2004
ςτθ:http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/150041.htm
Μζκοδοι διδαςκαλίασ (α)Κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ.(β) Εργαςτιριο για τθν προετοιμαςία των επιςκζψεων των φοιτθτϊν/τριων (ανά ηεφγθ,
ζνασ/μια του ΥΨΔΕ και ζνασ/μια του ΥΨΡ) ςτισ ςυμπράξεισ
Ρθπιαγωγείων-Δθμοτικϊν Χχολείων, όπου οι φοιτθτζσ κα
αναπτφξουν ζνα project μετάβαςθσ από το Ρθπιαγωγείο
ςτο Δθμοτικό Χχολείο και ςυνεργαςίασ μεταξφ των δυο
ιδρυμάτων.
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Αξιολόγθςθ ομαδικϊν εργαςιϊν
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ειςαγωγι ςτθν Ιςτορία του Βιβλίου
ΕΕ 505
Ελεφκερθσ Επιλογισ
Ειςαγωγικό και βαςικισ κατάρτιςθσ
3ο ι 4 ο
6ο , 8ο
4 ECT
3 ΔΠ
Διαλζξεισ: 30
Διεξαγωγι ομαδικϊν εργαςτθριακϊν αςκιςεων: 40
Υροετοιμαςία φοιτθτι για εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 16
Ατομικι ζρευνα και μελζτθ: 10
Υροετοιμαςία για τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ: 10
Χυμμετοχι ςε δράςεισ φιλαναγνωςίασ: 12
Χυνεργαςία με το διδάςκοντα: 2
Χφνολο ωρϊν:120 ϊρεσ
Πνομα των διδαςκόντων Ευκυμία Ραπαγεωργίου
Ε.Ε.ΔΛ.Υ. Αγωγισ για το Βιβλίο - Βιβλιολογία (Εργαςτιριο
Αγωγισ για το βιβλίο – «Βιβλιολογείον Πίμθσ Χουλιϊτθσ»)

Μακθςιακοί ςτόχοι Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ να γνωρίςουν τθν
μακραίωνθ ιςτορία του βιβλίου ϊςτε να το
επανεκτιμιςουν και να επαναπροςδιορίςουν τθν
εκπαιδευτικι τουσ ςχζςθ μϋ αυτό. Κα εμπλουτίςουν και
κα ςυςτθματικοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ για το βιβλίο
ωσ αντικείμενο, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τισ
εφαρμόςουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Βιβλιοαγωγι)
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία του Βιβλίου (χειρόγραφο – ζντυπο)
θ οποία ταυτίηεται με τθν ιςτορία του ίδιου του
πολιτιςμοφ. Λςτορία γραφισ, των γραφικϊν υλϊν, τθσ
ανάγνωςθσ, των βιβλιοκθκϊν, τθσ τυπογραφίασ, τθσ
βιβλιοδεςίασ. Θ διαχρονικι χρθςιμότθτα και χρθςτικότθτα
του βιβλίου.
Θ κζςθ, ο ρόλοσ και θ βιωςιμότθτα του βιβλίου ςτθ
εκπαίδευςθ ςιμερα.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Barbier, Frederic (2002). Λςτορία του Βιβλίου. Ακινα:
Πεταίχμιο.
Θλιοφ, Φιλ.(2005). Λςτορία του Ελλθνικοφ Βιβλίου.
Ξριτθ: Υαν/μιακζσ εκδόςεισ Ξριτθσ
Bolter, Jay David (2004). Σι μεταμορφϊςεισ τθσ γραφισ:
υπολογιςτζσ, υπερκείμενο και αναμορφϊςεισ τθσ
τυπογραφίασ.Ακινα: Πεταίχμιο
Πioni, Ε. (2004). Ειςαγωγι ςτθν ελλθνικι παλαιογραφία
και Ξωδικολογία. Ακινα:ΠΛΕΨ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρθτικζσ διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςτθριακι τελικι εργαςία (καταςκευι), ςυμμετοχι ςε
δράςεισ του Εργαςτθρίου κατά τθ διάρκεια του εξαμινου
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ειςαγωγι ςτισ τζχνεσ του βιβλίου
ΕΕ 506
Ελεφκερθσ Επιλογισ
Εμβάκυνςθσ – Εφαρμογισ
…………………………
……………………………
4 ECT
3 ΔΠ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 40 ϊρεσ
Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ: 10 ϊρεσ
Υροετοιμαςία για τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 20 ϊρεσ
Ατομικι ζρευνα και μελζτθ (αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ –
πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο): 20 ϊρεσ
Υροετοιμαςία για ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ:20
Επιςκζψεισ ςε Ρθπιαγωγεία: 8
Χυνεργαςία με το διδάςκοντα: 2
Χφνολο ωρϊν:120 ϊρεσ

Πνομα των διδαςκόντων Ευκυμία Ραπαγεωργίου
Ε.Ε.ΔΛ.Υ. Αγωγισ για το Βιβλίο - Βιβλιολογία (Εργαςτιριο
Αγωγισ για το βιβλίο – «Βιβλιολογείον ‘Πίμθσ
Χουλιϊτθσ’»)
Μακθςιακοί ςτόχοι

Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ
ςχετικά με τθν τζχνθ τθσ χειροποίθτθσ βιβλιοδεςίασ και
τθσ τυπογραφίασ, βιϊνοντασ τθν άρρθκτθ ςχζςθ φλθ
περιεχομζνου, αιςκθτικισ - μορφολογίασ. Κα είναι ςε
κζςθ να ςχεδιάςουν και να παράγουν ζνα αυκεντικό,
ραφτό βιβλίο ςφμφωνα με όλουσ του εκδοτικοφσ,
τυπογραφικοφσ βιβλιοκθκονομικοφσ κανόνεσ.

Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Θ γόνιμθ ςχζςθ του φοιτθτι με το βιβλίο ωσ αντικείμενο.
Γνωριμία με τισ τζχνεσ και τισ τεχνικζσ παραγωγισ ενόσ
βιβλίου. Βιβλιοδεςία –Ψυπογραφία – Εκδοτικζσ εργαςίεσ,.
Βιβλιοκθκονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Ψεχνικζσ ανάγνωςθσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία

Γιανιάρθσ, Ανδρζασ- Γιανιάρθ, Φρόςω Α. (1983).
Βιβλιοδεςία: τζχνθ και τεχνικ
Ξικι Δοφνθ κ.α. (2010). Θ τζχνθ και θ τεχνικι τθσ βιβλιο
δεςίασ. Ακινα: Πουςείο Ππενάκθ
Bringhurst, Elizabeth (2004). Χτοιχεία τθσ τυπογραφικισ
τζχνθσ. Ακινα: Υαν/κζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ
Υρακτικά του 1ου παγκοςμίου ςυνεδρίου τυπογραφίασ
και οπτικισ επικοινωνίασ(2002).
Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Υαν/μίου Πακεδονίασ
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Μζκοδοι διδαςκαλίασ Κεωρθτικζσ διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εργαςτθριακι τελικι εργαςία (καταςκευι), ςυμμετοχι ςε
δράςεισ του Εργαςτθρίου κατά τθ διάρκεια του εξαμινου
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Ελλθνικά

197

Ξένη Γλώςςα
Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Πνομα διδάςκοντα
Μακθςιακοί ςτόχοι

Ρροαπαιτοφμενα
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ

Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Ειςαγωγι ςτθν αγγλικι εκπαιδευτικι ορολογία
ΑΓ Λ
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
1ο
1ο
0 ΥΠ/ECTS
Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 20, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
17, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 10.
Αποςπαςμζνοι Εκπαιδευτικοί (υπ. Ελζνθ Γρίβα)
Χτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν αγγλικι
εκπαιδευτικι ορολογία, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
κατανοοφν αγγλικά κείμενα τθσ ειδικότθτάσ τουσ.
Ξατανόθςθ, επεξεργαςία και ςχολιαςμόσ απλοποιθμζνων
κειμζνων παιδαγωγικοφ και επιςτθμονικοφ λόγου και
ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςε επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ
που ανακφπτουν ςτο πλαίςιο των επιςτθμονικϊν
ενδιαφερόντων. Χτο ςτάδιο αυτό επιδιϊκεται θ
καλλιζργεια των τεςςάρων γλωςςικϊν ικανοτιτωνακρόαςθσ, ομιλίασ, ανάγνωςθσ, γραφισ με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθ δεξιότθτα τθσ ανάγνωςθσ, μζςα από τθ
μελζτθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων των Επιςτθμϊν τθσ
Αγωγισ.
Χθμειϊςεισ μακιματοσ με ςυλλογι αγγλικϊν κειμζνων
των επιςτθμϊν τθσ αγωγισ
Διαλζξεισ, δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ, workshops
Εξετάςεισ
Αγγλικι
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Τίτλοσ μακιματοσ
Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ

Ειςαγωγι ςτθ γαλλικι/γερμανικι εκπαιδευτικι ορολογία
ΓΓ 1
Υποχρεωτικό
Ειςαγωγικό
1ο
1ο
0 ΥΠ/ECTS

Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 24, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
20, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 10.
Πνομα διδάςκοντα Αποςπαςμζνοσ Εκπαιδευτικόσ

Μακθςιακοί ςτόχοι Πακθςιακοί ςτόχοι είναι θ καλλιζργεια των τεςςάρων
γλωςςικϊν δεξιοτιτων, ϊςτε να μετζχουν οι φοιτθτζσ
επιτυχϊσ ςε καταςτάςεισ επικοινωνίασ που ανακφπτουν
ςτθ ςφγχρονθ ηωι και ςτο πλαίςιο των επιςτθμονικϊν
ενδιαφερόντων τουσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ρεριεχόμενο του Ψαχφρυκμθ επανάλθψθ και ςυςτθματοποίθςθ τθσ
μακιματοσ υπάρχουςασ γνϊςθσ των φοιτθτϊν ςτθ γαλλικι/γερμανικι
γλϊςςα, με γνϊμονα τθν αναγκαιότθτα ευρφτερθσ
κατανόθςθσ και παραγωγισ γραπτοφ και προφορικοφ
λόγου. Επεξεργαςία αυκεντικϊν κειμζνων και γλωςςικζσ
αςκιςεισ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία
Μζκοδοι διδαςκαλίασ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ

Χυλλογι γαλλικϊν/γερμανικϊν αυκεντικϊν κειμζνων
Διαλζξεισ, δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ
Εξετάςεισ
Γαλλικι/Γερμανικι
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Τίτλοσ μακιματοσ Επεξεργαςία αγγλικϊν κειμζνων των Επιςτθμϊν τθσ
Αγωγισ
Κωδικόσ μακιματοσ ΑΓ ΛΛ
Είδοσ μακιματοσ Υποχρεωτικό
Επίπεδο του Μακιματοσ Βαςικισ κατάρτιςθσ
Ζτοσ ςπουδϊν 1ο
Εξάμθνο 2ο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν 0 ΥΠ/ECTS
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 24, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
17, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 10.
Πνομα διδάςκοντα Αποςπαςμζνθ εκπαιδευτικόσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Πακθςιακοί ςτόχοι είναι να βοθκθκοφν οι φοιτθτζσ: να
μελετοφν αγγλικά αυκεντικά κείμενα ςχετικά με τα
επιςτθμονικά τουσ ενδιαφζροντα, ϊςτε να μάκουν να
ανατρζχουν μόνοι τουσ ςε αγγλόφωνεσ πθγζσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ειςαγωγι ςτθν αγγλικι εκπαιδευτικι ορολογία.
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Επιδίωξθ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν
και τεχνικϊν ανάγνωςθσ και επεξεργαςίασ ειδικϊν
επιςτθμονικϊν αυκεντικϊν κειμζνων που ςχετίηονται με
το χϊρο των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ. Ψυπολογία και δομι
τθσ αγγλόφωνθσ επιςτθμονικισ αρκρογραφίασ.
Ψαξινόμθςθ των διαφόρων ειδϊν κειμζνων. Ανάλυςθ τθσ
δομισ και λειτουργίασ τουσ.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Χθμειϊςεισ μακιματοσ με ςυλλογι αγγλικϊν αυκεντικϊν
κειμζνων των επιςτθμϊν τθσ αγωγισ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ, workshops
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Αγγλικι
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Τίτλοσ μακιματοσ

Επεξεργαςία γαλλικϊν/γερμανικϊν κειμζνων των
Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ
ΓΓ ΛΛ
Υποχρεωτικό
Βαςικισ κατάρτιςθσ
1ο
2ο
0 ΥΠ/ECTS

Κωδικόσ μακιματοσ
Είδοσ μακιματοσ
Επίπεδο του Μακιματοσ
Ζτοσ ςπουδϊν
Εξάμθνο
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν
μονάδων
Φόρτοσ Εργαςίασ Ϊρεσ διδαςκαλίασ 39, προετοιμαςία φοιτθτϊν 20,
εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 24, επίβλεψθ-αξιολόγθςθ
20, προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 10.
Πνομα διδάςκοντα Αποςπαςμζνοσ Εκπαιδευτικόσ
Μακθςιακοί ςτόχοι Χτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθ γαλλικι
εκπαιδευτικι ορολογία, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
κατανοοφν γαλλικά απλοποιθμζνα κείμενα τθσ
ειδικότθτάσ τουσ.
Ρροαπαιτοφμενα Ειςαγωγι ςτθ γαλλικι/γερμανικι εκπαιδευτικι ορολογία.
Ρεριεχόμενο του μακιματοσ Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν εκπαιδευτικι ορολογία.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάγνωςθ, τθν κατανόθςθ
και το ςχολιαςμό απλοποιθμζνων κειμζνων παιδαγωγικοφ
και επιςτθμονικοφ λόγου. Επιπλζον επιδιϊκεται θ
καλλιζργεια των τεςςάρων γλωςςικϊν δεξιοτιτων –
γραπτισ και προφορικισ ζκφραςθσ, ανάγνωςθσ και
ακρόαςθσ – μζςα από τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων
του επιςτθμονικοφ τουσ τομζα.
Ενδεικτικι βιβλιογραφία Χθμειϊςεισ μακιματοσ με ςυλλογι γαλλικϊν κειμζνων
των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ
Μζκοδοι διδαςκαλίασ Διαλζξεισ, δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ Εξετάςεισ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ Γαλλικι/Γερμανικι
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ
(Πε βάςθ το άρκρο 25 του Ρ. 1268/82, το άρκρο 9 του Ρ. 2083/92, το άρκρο 1 του Ρ. 2188/94,
το Υ.Δ. 544/89 και το Υ.Δ. 99/93)

Φρονική διάρθρωςη των ςπουδών
Ψο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Χεπτεμβρίου κάκε χρόνου και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του
επομζνου. Ψο διδακτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο εξάμθνα,
ςτο χειμερινό και το εαρινό. Ξάκε εξάμθνο περιλαμβάνει τουλάχιςτον δεκατρείσ (13) πλιρεισ
εβδομάδεσ για διδαςκαλία και δφο (2) για εξετάςεισ. Ψο χειμερινό εξάμθνο αρχίηει το δεφτερο
δεκαπενκιμερο του Χεπτεμβρίου και το εαρινό λιγει το δεφτερο δεκαπενκιμερο του Λουνίου. Χε
ειδικζσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ διδακτικϊν
εβδομάδων, είναι δυνατό με απόφαςθ του Ψμιματοσ να ςυνεχιςτοφν τα μακιματα τον
Λανουάριο ι τον Λοφνιο.
Για τθ λιψθ πτυχίου απαιτοφνται τουλάχιςτον οκτϊ (8) εξάμθνα. Σι εξεταςτικζσ περίοδοι είναι
τρεισ: του Λανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Λουνίου και του Χεπτεμβρίου. Χε περίπτωςθ που για
κάποιο λόγο δεν πραγματοποιθκοφν μακιματα, προβλζπεται ςτο τζλοσ του εξαμινου μία
εβδομάδα κατά τθν οποία κα γίνουν αναπλθρϊςεισ των μακθμάτων που δεν
πραγματοποιικθκαν. Αν για οποιονδιποτε λόγο ο αρικμόσ των εβδομάδων που
πραγματοποιικθκαν ς’ ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τισ 13 εβδομάδεσ, το αντίςτοιχο
μάκθμα κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε.

Διακοπέσ μαθημάτων και αργίεσ
Ψα μακιματα διακόπτονται:


από τθν παραμονι των Χριςτουγζννων μζχρι και τθν επομζνθ των Κεοφανείων
(διακοπζσ των Χριςτουγζννων)
 από τθν Υζμπτθ τθσ Ψυροφάγου μζχρι και τθν επομζνθ τθσ Ξακαρισ Δευτζρασ
(διακοπζσ τθσ Αποκριάσ)
 από τθ Πεγάλθ Δευτζρα μζχρι τθν Ξυριακι του Κωμά (διακοπζσ του Υάςχα)
 τθν θμζρα των γενικϊν φοιτθτικϊν εκλογϊν
 τθν θμζρα των πρυτανικϊν εκλογϊν
Επίςθσ, μακιματα δεν γίνονται και κατά τισ παρακάτω αργίεσ:
 εκνικι εορτι τθσ 28θσ Σκτωβρίου
 επζτειοσ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Φλϊρινασ, 8 Ροεμβρίου
 επζτειοσ του Υολυτεχνείου, 17 Ροεμβρίου
 εορτι των Ψριϊν Λεραρχϊν, 30 Λανουαρίου
 εκνικι επζτειοσ τθσ 25θσ Παρτίου
 1θ Παΐου
 του Αγίου Υνεφματοσ
Σι μινεσ Λοφλιοσ και Αφγουςτοσ ορίηονται ωσ περίοδοσ κερινϊν διακοπϊν.
Δήλωςη μαθημάτων
Χτθν αρχι του εξαμινου και μζςα ςε διάςτθμα δφο εβδομάδων ο φοιτθτισ κατακζτει ςτθ
Γραμματεία του Ψμιματοσ διλωςθ, θ οποία περιζχει τα μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν
που αποφάςιςε να παρακολουκιςει κατά το ςυγκεκριμζνο εξάμθνο. Ψο ζντυπο τθσ διλωςθσ
διατίκεται από τθ Γραμματεία. Χε κάκε διλωςθ ο αρικμόσ των μακθμάτων που αντιςτοιχοφν ςε
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οφειλόμενα μακιματα προθγουμζνων ετϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3). Ξατ’ εξαίρεςθ,
οι φοιτθτζσ που ζχουν ειςαχκεί με κατατακτιριεσ εξετάςεισ μποροφν να δθλϊςουν μζχρι
τζςςερα (4) οφειλόμενα μακιματα προθγοφμενων ετϊν. Ξατά τθ διλωςθ των μακθμάτων,
κυρίωσ των Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικϊν, ο φοιτθτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του αν θ
ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα προαπαιτεί τθν παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων
Ωποχρεωτικϊν μακθμάτων. Επιπλζον, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του το ωρολόγιο πρόγραμμα,
προκειμζνου να μθ ςυμπίπτουν οι ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων που προτίκεται να
επιλζξει. Σ φοιτθτισ ζχει δικαίωμα να παραλάβει δωρεάν τα ςχετικά διδακτικά ςυγγράμματα και
να εξεταςτεί μόνο ςτα μακιματα τα οποία διλωςε κατά το ςυγκεκριμζνο εξάμθνο. Εννοείται
ότι ο φοιτθτισ δεν δικαιοφται να εξεταςτεί ςε μάκθμα το οποίο δεν ζχει ςυμπεριλάβει ςτθ
Διλωςθ Μακθμάτων που υποβάλλει ςτθν αρχι του κάκε εξαμινου. Σι φοιτθτζσ που ζχουν
ςυμπλθρϊςει τα οκτϊ υποχρεωτικά εξάμθνα ςπουδϊν μποροφν να εξεταςτοφν ςε οποιαδιποτε
εξεταςτικι, ανεξάρτθτα από το εξάμθνο (χειμερινό ι εαρινό) ςτο οποίο διδάςκεται το μάκθμα.
Χτθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβάλουν διλωςθ ςτθν αρχι του εξαμινου.
Οργάνωςη διδαςκαλίασ
Θ διδαςκαλία των μακθμάτων του Υρογράμματοσ Υροπτυχιακϊν Χπουδϊν γίνεται ςφμφωνα με
το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίηεται από τθ Γραμματεία του Ψμιματοσ με ευκφνθ του
Υροζδρου. Θ διδαςκαλία των Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικϊν μακθμάτων είναι υποχρεωτικι
εφόςον εγγραφοφν δζκα άτομα ςτο κακζνα. Θ Γενικι Χυνζλευςθ αποφαςίηει αν κα πρζπει να
διδαχκεί μάκθμα Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό και με λιγότερουσ από δζκα φοιτθτζσ. Ψο ωρολόγιο
πρόγραμμα περιλαμβάνει τθν κατανομι των ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων μζςα ςτισ πζντε
εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, τουσ διδάςκοντεσ και τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Χτον Σδθγό
Χπουδϊν δθμοςιεφονται οι ςτόχοι και ςυνοπτικά το περιεχόμενο του μακιματοσ, θ μορφι
διδαςκαλίασ, οι υποχρεϊςεισ των φοιτθτϊν, ο τρόποσ αξιολόγθςισ τουσ, κακϊσ επίςθσ και ζνασ
ενδεικτικόσ πίνακασ με τθ βιβλιογραφία αιχμισ που ςχετίηεται με το μάκθμα αναφοράσ, για τθ
διευκόλυνςθ τθσ μελζτθσ των φοιτθτϊν.
Παρακολούθηςη μαθημάτων
Θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων, εργαςτθρίων, πρακτικϊν αςκιςεων κ.λπ. εκ μζρουσ των
φοιτθτϊν γίνεται ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σι φοιτθτζσ δικαιοφνται να
χρθςιμοποιοφν για το ςκοπό αυτό τθ βιβλιοκικθ, τα αναγνωςτιρια, τα εργαςτιρια και τον
υπόλοιπο εξοπλιςμό τθσ Χχολισ. Η παρακολοφκθςθ των Κατ’ Επιλογιν Υποχρεωτικϊν
μακθμάτων, των πρακτικϊν αςκιςεων και των εργαςτθρίων είναι υποχρεωτικι. Σ φοιτθτισ
κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει ς’ αυτά αρικμό παρουςιϊν που να αντιςτοιχεί ςτα 4/5 τουλάχιςτο
του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωρϊν διδαςκαλίασ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Θ ςυνολικι
απαςχόλθςθ των φοιτθτϊν ςε παραδόςεισ, εργαςτιρια, φροντιςτιρια και πρακτικζσ αςκιςεισ
δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ τριάντα ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
Έλεγχοσ των γνώςεων - εξετάςεισ
Θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του φοιτθτι βαςίηεται κυρίωσ ςτθν τελικι εξζταςθ μετά τθ λιξθ του
εξαμινου. Θ εξζταςθ μπορεί να είναι - κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντα - γραπτι ι προφορικι. Θ
αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ μπορεί να ςτθρίηεται και ςε γραπτι εργαςία ι και ςε εργαςτθριακζσ,
φροντιςτθριακζσ ι πρακτικζσ αςκιςεισ. Σ διδάςκων δικαιοφται να απαλλάξει φοιτθτζσ από τθν
τελικι εξζταςθ, εφόςον ζχει προθγθκεί επαρκισ διαδοχικόσ ζλεγχοσ κατά τθ διάρκεια του
εξαμινου και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν διαταράςςεται θ εφρυκμθ λειτουργία του
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Υρογράμματοσ Χπουδϊν του Ψμιματοσ. Σ φοιτθτισ δικαιοφται να εξεταςτεί κατά τθν περίοδο
του Χεπτεμβρίου ςτα μακιματα και των δφο εξαμινων, χειμερινοφ και εαρινοφ, ενϊ κατά τισ
περιόδουσ Λανουαρίου - Φεβρουαρίου και Λουνίου μόνο ςτα μακιματα του αντίςτοιχου
εξαμινου. Χε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε υποχρεωτικό μάκθμα και ςτισ δυο εξεταςτικζσ περιόδουσ
(ςτο τζλοσ του εξαμινου και ςτθν εξεταςτικι του Χεπτεμβρίου), ο φοιτθτισ οφείλει να το
δθλϊςει και να το παρακολουκιςει ξανά ςε επόμενο εξάμθνο, ϊςτε να αποκτιςει εκ νζου το
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Χε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικό μάκθμα, ο φοιτθτισ υποχρεοφται να το επαναλάβει ςε επόμενο
εξάμθνο. Εάν, ωςτόςο, αυτό δεν προςφζρεται, τότε μπορεί να αντικαταςτακεί με ζνα μάκθμα
τθσ ίδιασ κατθγορίασ μακθμάτων. Χε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ,
αυτό μπορεί να αντικαταςτακεί με οποιοδιποτε άλλο. Σ αρικμόσ των Ωποχρεωτικϊν και των
Ξατ’ Επιλογιν Ωποχρεωτικϊν μακθμάτων που κα μποροφςε κανείσ να επαναλάβει ςε κάκε
εξάμθνο είναι κατ’ ανϊτατο όριο τρία (3). Εξαίρεςθ ιςχφει για τουσ φοιτθτζσ που ζχουν δϊςει
κατατακτιριεσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Ψμιμα, οι οποίοι μποροφν να επαναλάβουν
ςε κάκε εξάμθνο μζχρι τζςςερα (4) μακιματα.
Ψο εργαςτιριο ι θ πρακτικι άςκθςθ εξαμθνιαίου μακιματοσ κατοχυρϊνονται και δεν
επαναλαμβάνονται, εφόςον θ παρακολοφκθςθ ζχει κρικεί ωσ επαρκισ. Αν ο φοιτθτισ αποτφχει
τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ ςε εξετάςεισ οποιουδιποτε μακιματοσ, θ Γενικι Χυνζλευςθ του
Ψμιματοσ μπορεί, φςτερα από αίτθςθ του φοιτθτι, να ορίςει τριμελι επιτροπι επανεξζταςθσ
ςτθν οποία ςυμμετζχει υποχρεωτικά και ο εξεταςτισ. Ψο πρόγραμμα εξετάςεων τθσ περιόδου
Λανουαρίου-Φεβρουαρίου ανακοινϊνεται πριν από τισ διακοπζσ των Χριςτουγζννων, τθσ
περιόδου του Λουνίου πριν από τθ λιξθ τθσ περιόδου των μακθμάτων και τθσ περιόδου του
Χεπτεμβρίου κατά τθ διάρκεια των εξετάςεων του Λουνίου.
Χτθν περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν λάβει πτυχίο ςε ζξι χρόνια από τθν εγγραφι του ςτο Ψμιμα,
διαγράφεται αυτοδικαίωσ. Τταν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι αδυναμίασ παρακολοφκθςθσ των
ςπουδϊν, ο φοιτθτισ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει αναςτολι των ςπουδϊν του. Σ χρόνοσ αναςτολισ
των ςπουδϊν δεν προςμετράται ςτο χρόνο παραμονισ του (ςτα ζξι χρόνια) ςτο τμιμα
προκειμζνου να λάβει πτυχίο.
Βαθμολογία
Θ επίδοςθ ςτα μακιματα εκτιμάται και εκφράηεται με βακμοφσ. Ξάκε μάκθμα ι πτυχιακι
εργαςία βακμολογείται ςε ακζραιεσ ι και μιςζσ μονάδεσ. Θ βακμολογικι κλίμακα ορίηεται από
το μθδζν ζωσ το δζκα. Ελάχιςτοσ ικανοποιθτικόσ βακμόσ είναι το πζντε (5). Ψα αποτελζςματα
των εξετάςεων ανακοινϊνονται από το διδάςκοντα και αποςτζλλονται ςτθ Γραμματεία του
Ψμιματοσ το πολφ μζςα ςε δεκαπζντε θμζρεσ από τθν εξζταςθ του μακιματοσ. Επανεξζταςθ ι
ανακεϊρθςθ δεν επιτρζπεται. Ξατ’ εξαίρεςθ το Ψμιμα μπορεί να αποφαςίςει επανεξζταςθ ςε
μάκθμα ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ποςοςτοφ μεγαλφτερου του 85% των φοιτθτϊν που
εξετάςτθκαν.
Αναγνώριςη μαθημάτων από πανεπιςτήμια του εξωτερικού μέςω του προγράμματοσ
Erasmus
Για όςουσ ζχουν παρακολουκιςει ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευςθσ, όπωσ το ERASMUS,
αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ φοίτθςθσ ο χρόνοσ του προγράμματοσ και θ αντίςτοιχθ
βακμολογία, αφοφ μετατραπεί ςτθν προαναφερόμενθ βακμολογικι κλίμακα. Χτθν περίπτωςθ
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αυτι, και με τθν προχπόκεςθ ότι το κάκε μάκθμα είχε φόρτο εργαςίασ τουλάχιςτον 4 ECTS
μονάδεσ ςφμφωνα με τθ γνωμάτευςθ του υπεφκυνου του Ψμιματοσ για τθν αντιςτοίχιςθ των
πιςτωτικϊν μονάδων (ΥΠ) και των μονάδων ECTS, αναγνωρίηονται ςτουσ φοιτθτζσ οι πιςτωτικζσ
μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτο φόρτο εργαςίασ των μακθμάτων τα οποία αυτοί
παρακολοφκθςαν ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ.
Αναγνώριςη μαθημάτων ςε φοιτητέσ από μετεγγραφή
Σι φοιτθτζσ που εγγράφονται ζπειτα από μετεγγραφι από άλλο πανεπιςτιμιο μποροφν να
αναγνωρίςουν μακιματα τα οποία ζχουν διδαχκεί και εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο Ψμιμα
προζλευςισ τουσ. Χτα μακιματα αυτά κα πρζπει να αντιςτοιχεί ο ίδιοσ ι μεγαλφτεροσ φόρτοσ
εργαςίασ από αυτόν που αντιςτοιχεί ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ. Είναι δυνατόν
ςυνδυαςμόσ μακθμάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιςτοιχοφν ςτο περιεχόμενο των
μακθμάτων του Ψμιματοσ. Αρμόδιο όργανο για τθν αναγνϊριςθ είναι θ Γενικι Χυνζλευςθ του
Ψμιματοσ.
Αναγνώριςη μαθημάτων ςε φοιτητέσ από κατατακτήριεσ εξετάςεισ
Χε ό,τι αφορά τθν κατάταξθ ςτο Ψμιμα πτυχιοφχων άλλων Ψμθμάτων τθσ Ψριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, ιςχφει το εξισ:






Σι καταταςςόμενοι απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ των μακθμάτων ςτα οποία
εξετάςτθκαν για τθν κατάταξι τουσ, εφόςον τα μακιματα αυτά αντιςτοιχοφν ςε
μακιματα του Υρογράμματοσ Χπουδϊν του Ψμιματοσ υποδοχισ (Απόφαςθ
Φ2/125186/Β3/22-11-2006 του ΩΥ.Ε.Υ.Κ.).
Σι καταταςςόμενοι απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ μακθμάτων ι αςκιςεων του
Ψμιματοσ υποδοχισ που διδάχτθκαν και εξετάςτθκαν επιτυχϊσ ςτο Ψμιμα ι τθ Χχολι
προζλευςθσ. Χτα μακιματα αυτά κα πρζπει να αντιςτοιχεί ο ίδιοσ ι μεγαλφτεροσ φόρτοσ
εργαςίασ από αυτόν που αντιςτοιχεί ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ. Είναι
δυνατόν ςυνδυαςμόσ μακθμάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιςτοιχοφν ςτο
περιεχόμενο των μακθμάτων του Ψμιματοσ. Αρμόδιο όργανο για τθν αναγνϊριςθ είναι θ
Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ ζπειτα από ςχετικι αίτθςθ και κετικι ειςιγθςθ του
διδάςκοντοσ το μάκθμα για τθν αντιςτοιχία του περιεχομζνου του μακιματοσ και του
φόρτου εργαςίασ.
Σ ανϊτατοσ αρικμόσ μακθμάτων που μποροφν να αναγνωριςτοφν (από τον Ψμιμα
προζλευςθσ & εξεταηόμενα για τθν κατάταξθ μακιματα) είναι πζντε (5).

Πτυχίο - βαθμόσ πτυχίου
Σ φοιτθτισ ολοκλθρϊνει τισ ςπουδζσ του και παίρνει πτυχίο όταν ζχει επιτφχει ςτα
προβλεπόμενα μακιματα και ζχει ςυγκεντρϊςει εκατόν εβδομιντα μία πιςτωτικζσ μονάδεσ (171
ΥΠ). Χτο πτυχίο αναγράφεται ο βακμόσ ςε δεκαδικι μορφι, θ οποία μπορεί να ζχει ζωσ δφο
δεκαδικά ψθφία. Σ βακμόσ μπορεί να κυμαίνεται από το πζντε (5) ζωσ το δζκα (10). Θ
βακμολογία από 5 ζωσ 6,4 αντιςτοιχεί ςτο χαρακτθριςμό «καλϊσ», από 6,5 ζωσ 8,4 ςτο «λίαν
καλϊσ» και από 8,5 ζωσ 10 ςτο «άριςτα». Ψο πτυχίο του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον κάτοχό του να διοριςτεί ωσ εκπαιδευτικόσ λειτουργόσ
ςε ςχολεία Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
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Σρόποσ υπολογιςμού του βαθμού πτυχίου
Για τον υπολογιςμό του βακμοφ πτυχίου πολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ κάκε μακιματοσ επί ζνα
ςυντελεςτι, ο οποίοσ ονομάηεται «ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του μακιματοσ» και το άκροιςμα
των επιμζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ όλων των
μακθμάτων. Δθλαδι:
ν

 σ 

Βακμόσ πτυχίου =

 1

ν

 σ

 1

όπου Β1, ..., Βν είναι οι βακμοί των μακθμάτων, ς1, ..., ςν είναι οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που
αντιςτοιχοφν ς’ αυτά τα μακιματα και ν ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθμάτων.
Σι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κυμαίνονται από 1,0 ζωσ 2,0 και υπολογίηονται ωσ εξισ:
 μακιματα με 3 ι 4 πιςτωτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1,5
 μακιματα με 5 ι 6 ι παραπάνω πιςτωτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ
2.

Καθομολόγηςη πτυχιούχου
Φοιτθτισ που ολοκλιρωςε με επιτυχία τισ ςπουδζσ του και ζλαβε πτυχίο δίνει κακομολόγθςθ
ενϊπιον του Ξοςμιτορα, ωσ εκπροςϊπου του Υρφτανθ, και του Υροζδρου του Ψμιματοσ. Θ
κακομολόγθςθ ζχει ωσ εξισ:
«ΑΡΟ ΤΟΥ ΙΕΟΥ ΡΕΙΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΕΞΕΧΟΜΕΝΟΣ /
ΕΞΕΧΟΜΕΝΘ, ΚΑΤ’ ΕΡΙΣΤΘΜΘΝ ΒΙΩΣΟΜΑΙ, ΑΣΚΩΝ / ΑΣΚΟΥΣΑ ΤΑΥΤΘΝ ΔΙΚΘΝ ΘΘΣΚΕΙΑΣ, ΕΝ
ΡΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΘΘΕΙΑ. ΟΥΤΩ ΧΘΣΙΜΟΝ ΕΜΑΥΤΟΝ / ΕΜΑΥΤΘΝ ΚΑΤΑΣΤΘΣΩ ΡΟΣ ΑΡΑΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΤΘΣ ΕΜΘΣ ΑΩΓΘΣ ΚΑΙ ΕΝ ΡΑΣΘ ΑΝΘΩΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΕΙ ΡΟΣ ΕΙΘΝΘΝ
ΚΑΙ ΧΘΣΤΟΤΘΤΑ ΘΘΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΩ, ΒΑΙΝΩΝ / ΒΑΙΝΟΥΣΑ ΕΝ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΟΔΩ ΡΟΣ ΤΘΝ
ΑΛΘΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΡΟΒΛΕΡΩΝ / ΑΡΟΒΛΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΑΝΥΨΩΝ / ΑΝΥΨΟΥΣΑ
ΕΙΣ ΤΥΡΟΝ ΑΕΤΘΣ ΥΡΟ ΤΘΝ ΣΚΕΡΘΝ ΤΘΣ ΣΟΦΙΑΣ.
ΨΑΩΨΘΡ ΨΘΡ ΕΥΑΓΓΕΟΛΑΡ ΕΥΛΨΕΟΣΩΡΨΛ / ΕΥΛΨΕΟΣΩΧΘ ΕΛΘ ΕΠΣΛ, ΧΩΡ ΨΘ ΕΩΟΣΓΛΑ ΨΩΡ ΕΠΩΡ
ΞΑΚΘΓΘΨΩΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛΟΘΠΕΡΩΡ ΔΛΔΑΧΞΑΟΩΡ, Σ ΚΕΣΧ ΕΡ ΨΩ ΒΛΩ ΒΣΘΚΣΧ.»
Θ κακομολόγθςθ γίνεται ςε τελετι τρεισ φορζσ το χρόνο, ςτο τζλοσ κάκε εξεταςτικισ περιόδου.
Υροκειμζνου να χορθγθκοφν θ μεμβράνθ του πτυχίου, αντίγραφο πτυχίου ι πιςτοποιθτικό
τελικισ αναλυτικισ βακμολογίασ, πρζπει ο φοιτθτισ να ζχει κατακζςει ςτθν Σικονομικι
Ωπθρεςία ςχετικό παράβολο. Ξάκε πτυχιοφχοσ δικαιοφται να λάβει δωρεάν δφο αντίγραφα
πτυχίου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Θ Υαιδαγωγικι Χχολι Φλϊρινασ ςυνεργάηεται ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ
ΕRASMUS για τθν ανταλλαγι φοιτθτϊν/ριϊν και διδακτικοφ προςωπικοφ με τα εξισ Α.Ε.Λ. του
εξωτερικοφ:
1.

Abant Izzet Baysal University (Turkey),
http://www.ibu.edu.tr/index.php/en/students

2.

Instituto Politecnico de Castelo Branco (Portugal),
http://www.ipcb.pt/en

3.

Linnaeus University (Sweden),
http://lnu.se/education/exchange-students?l=en

4.

Ludwig-Maximilians-University of Munich (Germany),
http://www.uni-muenchen.de/studium/kontakt/international/index.html

5.

NHL University (The Netherlands),
http://www.nhl.nl/nhl/2941/exchange-students.html

6.

Open University of Cyprus (Cyprus),
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/erasmus

7.

Tallinn University (Estonia),
http://www.tlu.ee/en/studies/Exchange-Studies

8.

Universität Salzburg (Austria),
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=45349&L=1

9.

Université François Rabelais (Tours, France),
http://international.univ-tours.fr/profils-en/exchange-students-286239.kjsp?RH=INTEREN&RF=1325532101299

10. University of East Anglia (U.K.),
http://www.uea.ac.uk/erasmus/incoming
11. University of Helsinki (Finland),
http://www.helsinki.fi/exchange/
12. University of Ljubljana (Slovenia),
http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students/
13. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitra (Slovakia),
http://www.en.ukf.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&I
temid=6
14. Wyzsa Szkola Humanistyczno – Ekonomiczna we Wloclawku (Poland),
http://www.wshe.pl/international-relations/general-informations-for-incoming-students
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Χφντομα προβλζπεται θ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και με άλλα Α.Ε.Λ. άλλων χωρϊν,
ενόψει τθσ νζασ ανακεϊρθςθσ του προγράμματοσ ERASMUS.
Σι φοιτθτζσ/τριεσ τθσ Χχολισ μποροφν να ςπουδάςουν ςε ζνα από τα παραπάνω
ιδρφματα για το χρονικό διάςτθμα που ζχει προβλεφκεί από τθ ςυμφωνία μεταξφ των
πανεπιςτθμίων.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ τθσ αντίςτοιχθσ ξζνθσ
γλϊςςασ ι τθσ αγγλικισ κατά περίπτωςθ, ςε βακμό που να επιτρζπει τθν ανταπόκριςθ των
φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο πανεπιςτιμιο υποδοχισ. Πετά τθν επιςτροφι τουσ
από το εξωτερικό, οι φοιτθτζσ/τριεσ κατοχυρϊνουν τισ ςπουδζσ (μακιματα και αντίςτοιχεσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ) που ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ ςτο ίδρυμα υποδοχισ. Αυτό ςυμβαίνει
επειδι ζχει υιοκετθκεί και από τα δφο Ψμιματα το ευρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ πιςτωτικϊν
μονάδων ακαδθμαϊκϊν μακθμάτων (European Credit Transfer System). Για λόγουσ διευκόλυνςθσ
τθσ μετακίνθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν, διευκρινίηεται ότι τα μακιματα που κατοχφρωςαν ςτο
εξωτερικό αναγνωρίηονται από το ίδρυμα αποςτολισ ωσ μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ.
Σ χρόνοσ των αιτιςεων μετακίνθςθσ υπολογίηεται μεταξφ Παρτίου και Απριλίου για τισ
φοιτιτριεσ/τουσ φοιτθτζσ που κα μετακινθκοφν ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ το χειμερινό
εξάμθνο και μζχρι τζλθ Ροεμβρίου για μετακινιςεισ ςτο εαρινό εξάμθνο.
Θ κατάςταςθ με τα ονόματα των μετακινοφμενων φοιτθτϊν/τριϊν ανακοινϊνεται
ζγκαιρα από τθν/τον υπεφκυνο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του κάκε Ψμιματοσ.

Ψμθματικόσ Ωπεφκυνοσ για το Υρόγραμμμα ERASMUS
Νικολαντωνάκθσ Κωνςταντίνοσ

Μαλανδράκθσ Γεϊργιοσ

Γραφείο: 103

Γραφείο: 215

Ψθλ.: ++23850-55066

Ψθλ.: ++23850 – 55095

e-mail: knikolantonakis@uowm.gr

e-mail: gmalandrakis@uowm.gr
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Γνωριμία με την πόλη τησ Υλώρινασ
Η Υλώρινα ωσ πολιτιςμικόσ χώροσ
Θ ΑΦΧΑΛΑ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
H αρχαία ονομαςία τθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ είναι Ουγκθςτίσ ι Οφγκοσ. Θ Ουγκθςτίσ ιταν
αυτόνομο κράτοσ με δυναςτικό οίκο ςυγγενι προσ τουσ Βακχιάδεσ Ξορινκίουσ ϊςπου τθν
υπζταξε ο Φίλιπποσ Βϋ και τθν προςάρτθςε ςτο βαςίλειο τθσ Πακεδονίασ (Κουκυδίδθσ Β, 99).
Λδρυτισ τθσ λυγκθςτικισ δυναςτείασ ιταν ο Βρομερόσ, πατζρασ του Αραβαίου και γιοσ του
μυκικοφ Αερόπου. Ξόρθ του ιταν θ Ευρυδίκθ, θ μθτζρα του Φιλίππου του Β και γιαγιά του Π.
Αλεξάνδρου. Ψο 336 π.Χ οι λυγκθςτζσ πρίγκιπεσ Αρραβαίοσ και Θρομζνθσ ςυμμετζχουν ςτθ
δολοφονία του Φιλίππου Βϋ. Σι πιο ονομαςτοί λυγκθςτζσ αξιωματοφχοι είναι ο ςτρατθγόσ
Αμφντασ, ο οποίοσ διακρίνεται ςτθ μάχθ του Γρανικοφ, ο Οεοννάτοσ, ο Υελαγϊν, ο Ξρατερόσ. Ψο
352 π.Χ. χτίηεται θ πόλθ Θράκλεια από τον Φίλιππο τον Βϋ.
Θ ΦΩΠΑΝΞΘ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ
Ψο 148 π.Χ θ Πακεδονία γίνεται provincia romana και θ περιοχι τθσ Φλϊρινασ υπάγεται ςτθν 4 θ
τοπαρχία τθσ άνω Πακεδονίασ. Θ Θράκλεια πυρπολείται το 48 π.Χ ςτθ διάρκεια του ρωμαϊκοφ
εμφυλίου πολζμου.
Θ ΒΩΗΑΡΨΛΡΘ ΥΕΦΛΣΔΣΧ
Ψθν περίοδο του Λουςτινιανοφ Αϋ θ Ουγκθςτίσ υπάγεται ςτθν 7θ επαρχία του Λλλυρικοφ και
αναφζρεται ωσ Θράκλεια Οφγκου, ενϊ ςτθν Εϋ οικουμενικι Χφνοδο του ζτουσ 553 μ.Χ υπογράφει
και ο επίςκοποσ Θρακλείασ τθσ Υελαγονίασ Ευμζνιοσ.
Ψον 8ο αιϊνα, ςφμφωνα με τθν τοπικι παράδοςθ, ο ζκπτωτοσ Υατριάρχθσ Ξων/πολθσ Γερμανόσ
ηει και πεκαίνει ςτθν ομϊνυμθ κοινότθτα των Υρεςπϊν· το 799 μάλιςτα χτίηεται ςτο Υλατφ
Υρεςπϊν ο βυηαντινόσ ναόσ του Αγίου Ρικολάου.
Ψον 10ο-11ο αιϊνα ςθμειϊνονται ςφοδρζσ ςυγκροφςεισ των Βυηαντινϊν με το Βοφλγαρο τςάρο
Χαμουιλ, ο οποίοσ μεταφζρει το λείψανο του επιςκόπου Οάριςασ Αχιλλείου ςτθν ομϊνυμθ
νθςίδα τθσ Πικρισ Υρζςπασ. Ψο 1017 μ.Χ διεξάγεται ςτθ ςθμερινι κοινότθτα Χκοποφ θ μάχθ
ανάμεςα ςτον Χαμουιλ και ςτον Βαςίλειο Βουλγαροκτόνο. Ψο 1096 οι Ρορμανδοί του
Βοθμοφδου κυριεφουν τθ Φλϊρινα.
Ψον 13ο αιϊνα θ περιοχι τθσ ςθμερινισ Φλϊρινασ υπάγεται ςτο Δεςποτάτο τθσ Θπείρου και το
1259 μ.Χ διεξάγεται θ μάχθ των Βυηαντινϊν με τουσ Φράγκουσ ςτθν περιοχι Βορίλα Οόγγου,
δθλαδι ςτθν πεδιάδα ανάμεςα ςτθ Φλϊρινα και ςτο Ποναςτιρι. Θ περιοχι κατακτικθκε
διαδοχικά από τον Χζρβο Δουςάν και τον 14ο αιϊνα από το ςουλτάνο Πουράτ τον Α.
Θ ΣΡΣΠΑΧΛΑ ΦΟΩΦΛΡΑ
Ζχουν διατυπωκεί πολλζσ μυκολογικζσ ερμθνείεσ και εικαςίεσ για τθν προζλευςθ του ονόματοσ
τθσ Φλϊρινασ. Πια μυκολογικι εξιγθςθ ανάγει τθν ονομαςία τθσ πόλθσ ςτον μυκικό Διόςκουρο
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Ξάςτορα και το ςφμμαχό του Φλϊρθ. Σ βυηαντινόσ ιςτοριογράφοσ Ξαντακουηθνόσ αναφζρεται
ςτο βυηαντινό κάςτρο Φλερθνόν ι Χλερθνόν, ο Γραμματζασ τθσ Ενετικισ Δθμοκρατίασ G. Cavazza
το 1591 , προερχόμενοσ από τθν Αχρίδα περνάει από το Fluribelli, ενϊ θ τουρκικι παρετυμολογία
του ονόματοσ τθσ πόλθσ θ οποία διαςϊηεται από τουσ αλβανοφσ επιδρομείσ του 17ου και του 18ου
αιϊνα παραπζμπει ςτθν εκδοχι Φιλοφρινα, προερχόμενθ από το φιλοφρι που ςθμαίνει φλουρί.
Ψο 1750 εμφανίηεται ςε εκκλθςιαςτικά ζγγραφα θ ονομαςία Χλερθνόσ ι Φιλορίνα.

ΣΚΩΠΑΡΛΞΘ ΥΕΦΛΣΔΣΧ
Ψισ πρϊτεσ μαρτυρίεσ για τθν τουρκοκρατοφμενθ κοινότθτα τθσ Φλϊρινασ ςτθ διάρκεια του
δεφτερου μιςοφ του 17ου αιϊνα τισ αντλοφμε από τουσ περιθγθτζσ Evliya Celebi και Hadchi
Chalfa. Χφμφωνα με αυτοφσ θ πόλθ χωριηόταν ςε 6 ςυνοικίεσ με 1500 ςυνολικά ςπίτια , 14
τηαμιά, 7 κατϊτερα ςχολεία και δφο χάνια. Από τθν κωμόπολθ φαίνεται ότι ζλειπε το μπεηεςτζνι
υπιρχαν όμωσ 100 καταςτιματα και άφκονοι κιποι τουσ οποίουσ άρδευε ο παραπόταμοσ του
Εριγϊνα.
Χθμαντικι παράμετροσ για τθν εξζλιξθ τθσ Φλϊρινασ ςε θμιαςτικό κζντρο υπιρξε θ μεταφορά
τθσ Πθτροπολιτικισ ζδρασ του Πθτροπολίτθ Πογλενϊν από το Εμπόριο τθσ Εορδαίασ ςτθν
Φλϊρινα τθν περίοδο 1865-1877, όταν Πθτροπολίτθσ Πογλενϊν ιταν ο Πελζτιοσ, ςφμφωνα με
δθμοςίευμα του Ψζγου Χαπουντηι, του πρϊτου Δθμάρχου τθσ πόλθσ.
Ζτςι ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα θ Φλϊρινα, πρωτεφουςα του ομϊνυμου καηά και ζδρα του
Πθτροπολίτθ Πογλενϊν δθμιουργεί μθχανιςμοφσ κοινοτικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίοι
προςδιορίηονται και ανακεωροφνται ςτα πλαίςια των κοινοτικϊν ςυνελεφςεων και αναδεικνφει
4 Δθμογζροντεσ οι οποίοι διαχειρίηονται τα κοινοτικά κτιματα, 4 Εφόρουσ, οι οποίοι εποπτεφουν
τθ λειτουργία των ςχολείων και 2 Επιτρόπουσ τθσ Εκκλθςίασ του Αγίου Γεωργίου, θ οποία
χτίηεται το 1835.
Ψα ςχολεία τθσ κοινότθτασ είναι το 7τάξιο Αρρεναγωγείο, το οποίο μετεξελίςςεται ςε Αςτικι
ςχολι μετά το 1890 και το οποίο κατά τον Χαπουντηι ςτεγαηόταν ωσ το 1905 ςε παλιό κοινοτικό
κτίριο ςτθ κζςθ του μετζπειτα ξενοδοχείου Πθτρόπολισ, και μετά το 1906 ςτο οίκθμα του Ληζτ
παςά το οποίο αγοράηεται με χοριγθςθ ςτθν κοινότθτα του ποςοφ των 1500 λιρϊν από τον
πρόξενο Ρ. υδάκθ (ΑΩΕ, ΑΑΞ/Α Ρ. υδάκθσ 8.8.1906), το Ραρκεναγωγείο, το οποίο λειτουργεί
από τθ δεκαετία του 1870 ςε κτίριο το οποίο νοίκιαηε θ κοινότθτα ωσ τθν αγορά του κτιματοσ
του Ληζτ παςά, το Νθπιαγωγείο τςιφλικίου το οποίο ςτεγαηόταν ςε ιδιόκτθτο οίκθμα τθσ
κοινότθτασ, το οποίο υπιρξε δωρεά του Ρ. Δεράλα, το Κεντρικό Νθπιαγωγείο και το Νθπιαγωγείο
τθσ ςυνοικίασ τςουκαλάδων. Ψο 1905 ιδρφεται το Οικοτροφείο Αρρζνων τθσ κοινότθτασ, ενϊ το
1910 λειτουργεί και οικοτροφείο Κθλζων. Σι αρικμοί των μακθτϊν που φοιτοφν ςτα
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ πόλθσ και αναφζρονται από τον Λγγλζςθ είναι για το ζτοσ 1910 233
άρρενεσ , 110 μακιτριεσ και 230 νιπια.
Θ Φλϊρινα των αρχϊν του 20ου αιϊνα, όπωσ αναφζρει ο Ρ. Λγγλζςθσ, κείται πλθςίον τθσ
ςιδθροδρομικισ γραμμισ που ςυνδζει τθ Κεςςαλονίκθ με το Ποναςτιρι· απζχει 7 ϊρεσ και 10
λεπτά από τθν πρϊτθ πόλθ και 1 ϊρα και 15 λεπτά από τθ δεφτερθ. Διοικθτικά υπάγεται ςτο
βιλαζτι Ποναςτθρίου και περιλαμβάνει 70 χωριά από τα οποία τα 30 είναι μουςουλμανικά και
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τα 40 χριςτιανικά. Σ Πθτροπολίτθσ Πογλενϊν ο οποίοσ εδρεφει ςτθ Φλϊρινα ζχει υπό τθν
πνευματικι του δικαιοδοςία 49 χωριά, από τα οποία τα 12 μόνο ανικουν ςτον καηά Φλϊρινασ
ενϊ τα λοιπά ςτουσ καηάδεσ Ξαϊλαρίων , Βοδενϊν, Γευγελι και Χουμπόςκου. Σ πλθκυςμόσ τθσ
πόλθσ ανζρχεται ςε 10.000 από τουσ οποίουσ οι Ψοφρκοι είναι 6.450, οι Ζλλθνεσ 3000 και οι
Βοφλγαροι 550. Άλλθ πθγι τθσ ίδιασ περιόδου, και ςυγκεκριμζνα το Αρχείο τθσ Λεράσ
Πθτροπόλεωσ Πογλενϊν ανεβάηει τον αρικμό των υπαγομζνων ςτθν ελλθνικι κοινότθτα ςτα
πλαίςια τθσ απογραφισ του 1905 ςε 267 οικογζνειεσ. Θ πόλθ είναι ζδρα καϊμακάμθ και διακζτει
δφο υποκαταςτιματα τραπεηϊν, τθ Γεωργικι Ψράπεηα του Σκωμανικοφ Ξράτουσ και τθν
Ψράπεηα Ανατολισ.
Θ πόλθ απελευκερϊνεται ςτισ 7/8.11.1912. Υρωταγωνιςτζσ τθσ απελευκζρωςθσ είναι ο
Πθτροπολίτθσ Υολφκαρποσ και ο επίλαρχοσ Λωάννθσ Άρτθσ, ενϊ ςυναινοφν για τθν αναίμακτθ
παράδοςθ οι εκπρόςωποι των λοιπϊν κοινοτιτων.
ΣΛ ΡΕΣΨΕΦΣΛ ΧΦΣΡΣΛ
Από το 1912 ωσ το 1916, οπότε θ πόλθ καταλαμβάνεται από τουσ Γερμανοβοφλγαρουσ
διαμορφϊνονται οι προχποκζςεισ για τθν αποδζςμευςι τθσ από τα οκωμανικά πρότυπα,
αποδζςμευςθ θ οποία προςλαμβάνει διαςτάςεισ καταςτροφισ του οκωμανικοφ τθσ
παρελκόντοσ, ενϊ παράλλθλα ςυγκροτοφνται κεςμικά όργανα και παραγωγικζσ δομζσ. Ψθν
περίοδο αυτι θ πόλθ διατθρεί τθ φυςιογνωμία ενόσ μερικά αςτικοποιθμζνου πολυεκνικοφ
ςυνόλου, με παράλλθλθ λειτουργία τθσ μουςουλμανικισ και τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ. Θ
λειτουργία των προαναφερκζντων κοινοτιτων εςτιάηεται ςτθ ςυγκράτθςθ των μεταβολϊν τθσ
φυςιογνωμίασ τθσ πόλθσ και ςτθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων τουσ, τα οποία πλιττονται από
τισ κυοφοροφμενεσ αλλαγζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξζλιξθσ των καπιταλιςτικϊν οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων και του εκχρθματιςμοφ τθσ οικονομίασ.
Θ κιρυξθ του Α παγκοςμίου πολζμου και θ δθμιουργία μετϊπου ςτθν πεδιάδα Φλϊρινασ
Ποναςτθρίου ζχει απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ. Χτθν πόλθ ςυρρζουν πρόςφυγεσ από το Ποναςτιρι
και τθν ευρφτερθ Υελαγονία, θ εκπαιδευτικι προαγωγι τθσ περιοχισ αναςτζλλεται, παρά το
γεγονόσ ότι το Γυμνάςιο τθσ πόλθσ λειτουργεί ιδθ από το 1914, και παράλλθλα δθμιουργείται
επιςιτιςτικό πρόβλθμα και πρόβλθμα ςτζγαςθσ.
Ακολουκεί θ γαλλοκρατία θ οποία κα μασ κλθροδοτιςει τισ γαλλικζσ καρτ ποςτάλ των τοπίων
και των ανκρϊπων τθσ περιόδου 1917-1919, το ςχζδιον πόλεωσ, τισ επιςκευαςμζνεσ οδοφσ, τισ
κρινεσ, το γαλλικό Ρεκροταφείο και τα πρϊτα ςυςτιματα υδροδότθςθσ και θλεκτροφωτιςμοφ.
Χτθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου διαμορφϊνονται οι ιςορροπίεσ ανάμεςα ςτουσ νεοφερμζνουσ
Ποναςτθριϊτεσ οι οποίοι αςχολοφνται με τα αςτικά επαγγζλματα και τα τηάκια των παλιϊν
κατοίκων οι οποίοι είναι κυρίωσ ιδιοκτιτεσ γθσ αλλά και ζμποροι. Ψθν ίδια περίοδο οι κάτοικοι
των χωριϊν ζρχονται κάκε Χάββατο και εμπορεφονται τα προϊόντα τουσ ςτο χϊρο τθσ πλατείασ
Ερμοφ, όπου λειτουργεί θ εβδομαδιαία αγορά τθσ πόλθσ, ενϊ ςυνεχίηονται οι τριβζσ με τθ
μουςουλμανικι κοινότθτα για τθ δθμιουργία τθσ νζασ αγοράσ.
Θ Πικραςιατικι καταςτροφι κα δθμιουργιςει νζο ρεφμα 12.463 προςφφγων προσ τθν πόλθ και
τθν περιφζρειά τθσ, ενϊ κα ολοκλθρωκεί ωσ το 1924 θ αποχϊρθςθ των μελϊν τθσ
μουςουλμανικισ κοινότθτασ. Θ Φλϊρινα αποβάλλει πλζον το πολυπολιτιςμικό τθσ πρόςωπο και
ζρχεται αντιμζτωπθ με οξφτατα προβλιματα προςφυγικισ αποκατάςταςθσ.
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Υαρά τισ αντιξοότθτεσ όμωσ, θ εγκατάςταςθ των προςφφγων κα ολοκλθρωκεί ωσ τα τζλθ τθσ
3θσ δεκαετίασ του αιϊνα διαφοροποιϊντασ αιςκθτά τθν εικόνα τθσ πόλθσ.
Θ περίοδοσ τθσ κατοχισ και του εμφυλίου κα επιςωρεφςει νζα δεινά ςτθν περιοχι. Ψθν
ταραγμζνθ αυτι περίοδο ξεχωρίηουν γεγονότα όπωσ θ ίδρυςθ τθσ Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ τθσ
Φλϊρινασ ςτισ 5 Ροεμβρίου του 1941, θ μεταφορά το 1943 400 οικογενειϊν ςυμπατριωτϊν μασ
Εβραίων ςτθν Υολωνία, οι εκτελζςεισ και τα αντίποινα των Γερμανϊν για τθ δράςθ των ζνοπλων
ανταρτικϊν ςωμάτων ςτθν περιοχι. Χτακμόσ ςτθν ιςτορία του εμφυλίου είναι θ μάχθ τθσ
Φλϊρινασ θ οποία διεξάγεται με κζατρο ςυγκροφςεων τθν πόλθ και τουσ κατοίκουσ τθσ ςτισ
12.2.1949.
Σ νομόσ αποκτά τα ςθμερινά εδαφικά του όρια το 1951, ενϊ το 1989 ιδρφεται το Υαιδαγωγικό
Ψμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ και το 1993 το
Υαιδαγωγικό Ψμιμα Ρθπιαγωγϊν.
Χτθν πόλθ λειτουργοφν οι πολιτιςτικοί ςφλλογοι Αριςτοτζλθσ (1941), Εφξεινοσ Οζςχθ
(1951),Χτζγθ Φιλοτζχνων (1975), θ Εταιρία Γραμμάτων και Ψεχνϊν (1987), θ Δθμόςια Βιβλιοκικθ
Φλϊρινασ Βαςιλικισ Υιτόςκα-Βρανά (1988), το Ανοιχτό Υανεπιςτιμιο του Διμου Φλϊρινασ
(1991).
Χτον καλλιτεχνικό ςτίβο διαπρζπει ο Δ. Ξαλαμάρασ, Ξακθγθτισ τθσ Χχολισ Ξαλϊν Ψεχνϊν
Ακθνϊν από το 1969 ο οποίοσ φιλοτεχνεί τον καπετάν Ξϊτα (1961), τον κνιςκοντα πολεμιςτι το
1971 και το άγαλμα του Πεγάλου Αλεξάνδρου το 1995. Υαράλλθλα αναπτφςςεται ςτθν πόλθ μια
πλοφςια εικαςτικι δραςτθριότθτα και ξεχωρίηουν πολλοί Φλωρινιϊτεσ εργάτεσ τθσ ςμίλθσ και
του χρωςτιρα, με αποτζλεςμα να μιλάμε ςιμερα για μια διαμορφωμζνθ εικαςτικι παράδοςθ
ςτθν περιοχι.
Ψο 1992 κακιερϊνονται οι ετιςιεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ με τθν επωνυμία Υρζςπεια, ςτα
πλαίςια των οποίων γίνονται εκδόςεισ βιβλίων, χορευτικζσ εκδθλϊςεισ, κεατρικζσ παραςτάςεισ
και εκκζςεισ ζργων τζχνθσ.
Χτθ Φλϊρινα εκδίδονται πολλζσ εβδομαδιαίεσ και δφο θμεριςιεσ Εφθμερίδεσ, ενϊ θ ζρευνα για
τθν περιοχι ενκαρρφνεται μζςα από τισ ςτιλεσ των περιοδικϊν Αριςτοτζλθσ, Εταιρία και
Πακεδνόν τθσ Υαιδαγωγικισ Χχολισ Φλϊρινασ.
Ψο 1997 θ Χφγκλθτοσ του ΑΥΚ αποφαςίηει και υλοποιεί τθ λειτουργία του Ψμιματοσ Βαλκανικϊν
Χπουδϊν με ζδρα τθ Φλϊρινα.
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Η παράδοςη ςτον τομέα τησ εκπαίδευςησ των εκπαιδευτικών ςτη
Υλώρινα
Σο Διδαςκαλείο Υλώρινασ (1926-1935)
Ψο Διδαςκαλείο Φλϊρινασ ιδρφεται με το Ρομοκετικό Διάταγμα τθσ 29 θσ Χεπτεμβρίου
1926.Χφμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα, το ςχολικό ζτοσ 1926-1927 κα λειτουργιςουν οι τάξεισ
Α, Β, και Γ, ενϊ κάκε χρόνο κα προςτίκεται και μία τάξθ. Σι ειςιτιριεσ εξετάςεισ ςτθν Α τάξθ
των πολυταξίων Διδαςκαλείων παρατείνονται μζςα ςτο Ροζμβριο του 1926. Χφμφωνα με το
Διάταγμα τθσ 20.9.1924 «περί ειςιτθρίων εξετάςεων των 5ταξίων και 6ταξίων Διδαςκαλείων», οι
ειςιτιριεσ εξετάςεισ είναι γραπτζσ και προφορικζσ και περιλαμβάνουν οι μεν γραπτζσ τθ ςφνταξθ
εκκζςεωσ και τθ λφςθ δφο προβλθμάτων, οι δε προφορικζσ τθν ανάγνωςθ και ανάλυςθ
νεοελλθνικοφ κειμζνου. Σ βακμόσ ςυνάγεται από τρία δεδομζνα: το βακμό τθσ ζκκεςθσ τθσ
αρικμθτικισ και τθσ προφορικισ εξζταςθσ. Επιτυχϊν κεωρείται όποιοσ παίρνει τουλάχιςτον 6 ςε
κάκε μάκθμα. Ψο 1929 το προβλεπόμενο να λειτουργιςει ωσ 6τάξιο Διδαςκαλείο Φλϊρινασ
μεταβάλλεται ςε 5τάξιο, με βάςθ το Ρόμο 4368/9.8.1929, «περί τροποποιιςεωσ του Νόμου
3182, ωσ οφτοσ ετροποποιικθ δια μεταγενεςτζρων νόμων περί Διδαςκαλείων τθσ Δθμοτικισ
εκπαιδεφςεωσ».
Θ ζρευνα μάλιςτα ςτθ ςτιλθ του Πακθτολογίου, θ οποία φζρει τθν επωνυμία «επάγγελμα
γονζων», μασ οδθγεί ςε ζνα επιπλζον δεδομζνο: είναι ςίγουρο ότι το Διδαςκαλείο προςελκφει
μακθτζσ αποκλειςτικά από τα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα. Χυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ του
1928-1929 προζρχονται από τα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα, αφοφ οι 10 μακθτζσ είναι
ορφανοί και από τουσ δφο γονείσ, οι 7 είναι τζκνα ανεξαρτιτων γεωργϊν, ιτοι
μικροκαλλιεργθτϊν, οι 4 είναι ορφανοί από πατζρα και οι υπόλοιποι 15 προζρχονται από
οικογζνειεσ υπαλλιλων, μικρεμπόρων, δαςκάλων, ιερζων, παντοπωλϊν και ζνασ προζρχεται
από οικογζνεια κτιςτάδων. Θ ζνταξθ των μακθτϊν του ζτουσ 1929-1930 ςτισ αδφναμεσ
πλθκυςμιακά ομάδεσ είναι επίςθσ εμφανισ ςτα επαγγζλματα των γονζων των μακθτϊν. Ψο 32%
των μακθτϊν καταγράφονται ωσ ορφανοί πατρόσ, το 37% ωσ ορφανοί γονζων γενικά, το 18%
είναι πατρόσ γεωργοφ, το 5% είναι τζκνα παντοπωλϊν, το 4% είναι τζκνα ιερζων και το 4% τζκνα
κτιςτϊν.
Υαράλλθλα με τθν προζλευςθ των μακθτϊν από τισ αδφναμεσ πλθκυςμιακά ομάδεσ πρζπει
να επιςθμανκεί ότι υφίςταται και θ προζλευςθ υψθλϊν ποςοςτϊν μακθτϊν προερχόμενων από
τθ Φλϊρινα και τθν περιοχι τθσ, όλθ τθν περίοδο λειτουργίασ του Διδαςκαλείου, δθλαδι όλο το
διάςτθμα των ετϊν 1926-1935. Χυγκεκριμζνα, θ αντιπροςϊπευςθ του νομοφ τθσ Φλϊρινασ ςτο
Διδαςκαλείο του ζτουσ 1928 ανζρχεται ςε ποςοςτό 52%, θ Ζδεςςα μετζχει ςε ποςοςτό 14%, θ
Βζροια και το Ποναςτιρι ςε ποςοςτό 3% και θ διαςπορά πζρα από τα όρια του νομοφ
εμφανίηεται ικανοποιθτικι, αφοφ τα λοιπά μζρθ ςτζλνουν υποτρόφουσ και όλα μαηί
αντιπροςωπεφονται ςτο Διδαςκαλείο Φλϊρινασ με ποςοςτό 28%. Χχετικά μάλιςτα με τθν
προζλευςθ των μακθτϊν του Διδαςκαλείου του ζτουσ 1929-1930 πρζπει να τονιςτεί ότι το 56%
προζρχεται από το νομό τθσ Φλϊρινασ και το 44% από τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Είναι επομζνωσ
ςίγουρο ότι το Διδαςκαλείο απευκφνεται πρϊτιςτα ςτθ Φλϊρινα και ςτθν περιοχι τθσ και κατά
δεφτερο λόγο ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ Πακεδονίασ.
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Θ βεβαιωμζνθ λοιπόν προζλευςθ των μακθτϊν του Διδαςκαλείου από το κατϊτερο κοινωνικό
ςτρϊμα μπορεί να φωτίςει τθ γενικότερθ φιλοςοφία που οδιγθςε ςτθν ίδρυςι του. Χκοπόσ του
Διδαςκαλείου, με το νομοκετικά ςυςτακζν Σικοτροφείο και τουσ εςωτερικοφσ τροφίμουσ, ιταν
θ δθμιουργία των προχποκζςεων για τθν παραγωγι γθγενϊν εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι είχαν
γνϊςθ του χϊρου και των ςυνκθκϊν και λειτουργοφςαν ωσ πρότυπα και για τουσ λοιποφσ
γθγενείσ.
Εκείνο επομζνωσ το οποίο πρζπει να εξαρκεί είναι θ επιτυχία του Διδαςκαλείου να προςελκφςει
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, οι οποίεσ προζρχονταν από γθγενι χωριά τθσ Φλϊρινασ και να ανατρζψει
τισ προθγοφμενεσ ιςορροπίεσ που ικελαν, μζχρι τότε, τον πλθκυςμό των χωριϊν αυτϊν να ζχει
μικρι πρόςβαςθ ςτα μορφωτικά αγακά.
Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ κακιςτά φανερι τθν ποςοςτιαία υπεροχι των γθγενϊν χωριϊν ωσ προσ τθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν τουσ ςτο Διδαςκαλείο, κάτι το οποίο ενκαρρφνει και θ ςχετικι
νομοκεςία για όςουσ προζρχονται από κοινότθτεσ του νομοφ, οι οποίοι προτιμϊνται ζναντι των
άλλων. Δεφτερθ ωσ προσ τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διδαςκαλείο είναι θ πόλθ, παρά τον πλθκυςμό
τθσ, επειδι τα αςτικά ςτρϊματα προτιμοφν το Γυμνάςιο. Ακολουκοφν τα αμιγϊσ προςφυγικά
χωριά , ζπειτα τα μικτά και τζλοσ τα βλαχοχϊρια.
Θ ίδια φιλοςοφία υπθρετείται και με τθν ίδρυςθ του Διδαςκαλείου Ρθπιαγωγϊν Φλϊρινασ το
ζτοσ 1925, με ςκοπό τθ διάχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο γυναικείο φφλο και τθν επάρκεια
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, ικανοφ να μορφϊςει ςτθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ τα παιδιά
τθσ προςχολικισ θλικίασ.
Η Παιδαγωγική Ακαδημία Υλώρινασ (1941-1987)
Σι Υαιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ ιδρφονται με το νόμο 5802/29.9.1933 ςφμφωνα με νομοςχζδια που
υπζβαλε ςτθ βουλι ο Ωπουργόσ Υαιδείασ Κ. Ψουρκοβαςίλθσ, ςτζλεχοσ του κυβερνϊντοσ λαϊκοφ
κόμματοσ και αποτελοφν πνευματικά παιδιά του Γενικοφ Γραμματζα του Ωπουργείου Υαιδείασ
Γ.Υαλαιολόγου. Χκοπόσ τθσ ίδρυςισ τουσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ των
νομοςχεδίων είναι θ αναβάκμιςθ του επιπζδου των δαςκάλων, αφοφ κακιερϊνεται θ
προπαιδεία τθσ γυμναςιακισ εκπαίδευςθσ.
Θ Υαιδαγωγικι Ακαδθμία Φλϊρινασ ιδρφεται με το ΡΔ τθσ 14.9.1941, με πρϊτο Διευκυντι τον Ξ.
Χπετςιζρθ και διδάςκοντεσ, το πρϊτο ζτοσ, τουσ: Ψιμολζοντα Οιάκο (γυμναςιάρχθ αρρζνων),
Υραςίνου Οεωνίδα (φιλόλογο), Αςπρουλάκθ Λωάννθ (μακθματικό), Χαραλαμπάκθ Θλία
(γυμναςτι), Ψριανταφφλλου Υαντελι (μουςικό), Οζντηου Υερςεφόνθ (Ξακθγιτρια Ψεχνικϊν).
Ψον πρϊτο χρόνο ειςάγονται 57 αγόρια και κορίτςια, τα οποία εξετάηονται για αρτιμζλεια από
τον Επικεωρθτι Χωματικισ Αγωγισ και ςτθ ςυνζχεια μετζχουν ςε γραπτζσ εξετάςεισ ςτα Ρζα,
Αρχαία, Λςτορία, Πακθματικά, Φυςικά, και ζπειτα ςε Υρακτικζσ Αςκιςεισ ςτθν Λχνογραφία, τθ
Γυμναςτικι και τθ Πουςικι. Θ Υαιδαγωγικι Ακαδθμία Φλϊρινασ εγκακίςταται ςτο 4ο Δθμοτικό
Χχολείο Φλϊρινασ, ενϊ υπιχκθςαν ςε αυτιν ωσ πρότυπα το 6ο 5τάξιο Δθμοτικό ςχολείο
Φλϊρινασ και το 7ο μονοτάξιο.
Πε το Ξανονιςτικό Διάταγμα τθσ 10.2.1944 αποφαςίηεται θ μεταφορά τθσ ζδρασ τθσ
Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Φλϊρινασ ςτθν Ζδεςςα. Ψο Διάταγμα ανακαλείται με άλλο τθσ
2.8.1944, ενϊ τον Λανουάριο του 1948 ιδρφεται ειδικό τμιμα Ρθπιαγωγϊν.
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Χτθν Υαιδαγωγικι Ακαδθμία Φλϊρινασ φοίτθςαν ςυνολικά 4.894 ςπουδαςτζσ, από τουσ οποίουσ
οι 1291 (το 26,4%) κατάγονταν από το νομό τθσ Φλϊρινασ. Θ Ακαδθμία ςτεγάςτθκε ςτο κτίριο
του Δ Δθμοτικοφ Χχολείου, ωσ το ζτοσ 1983-1984, οπότε και μεταςτεγάςτθκε ςε νζεσ κτιριακζσ
εγκαταςτάςεισ. Σ κφκλοσ ηωισ τθσ Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Φλϊρινασ ολοκλθρϊκθκε το 1987,
περίοδο κατά τθν οποία το αίτθμα για ανωτατοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ των δαςκάλων και θ
ανακεϊρθςθ του ςχετικοφ προβλθματιςμοφ, οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του κεςμικοφ πλαιςίου
ίδρυςθσ των Υαιδαγωγικϊν Ψμθμάτων.
Αν επιχειριςομε μια ςυνολικι κεϊρθςθ τθσ προςφοράσ τθσ Υαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Φλϊρινασ,
κα πρζπει να τονίςομε ότι, παρά τισ δυςχερείσ ςυνκικεσ ςτζγαςισ και λειτουργίασ τθσ,
ςυνειςζφερε ςτθν παραγωγι ικανοφ αρικμοφ ντόπιου διδακτικοφ προςωπικοφ που ςυνζβαλε
ςτθν πολιτιςτικι αναβάκμιςθ και τθν πνευματικι πρόοδο τθσ περιοχισ. Υαράλλθλα θ
Υαιδαγωγικι Ακαδθμία, ωσ πνευματικό ίδρυμα υπιρξε φορζασ γόνιμου επιςτθμονικοφ,
παιδαγωγικοφ και πολιτιςμικοφ προβλθματιςμοφ και ςφράγιςε με τθν παράδοςθ που
δθμιοφργθςε τθν πνευματικι ηωι τθσ πόλθσ.
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Φρήςιμοι Σηλεφωνικοί Αριθμοί και Διευθύνςεισ
Υαιδαγωγικι Χχολι του Υ.Δ.Π., 3ο χλμ. Εκνικισ Σδοφ Φλϊρινασ-Ρίκθσ,
531 00 Φλϊρινα, Ψ.Κ. 21
Γραμματεία Υ.Ψ. Ρθπιαγωγϊν ………………………………………… 2385055100
Γραμματεία Υ.Ψ. Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ……………………….. 2385055004
Γραμματεία Ψμιματοσ Βαλκανικϊν Χπουδϊν……………………. 2385055200
Γραφεία μελϊν Δ.Ε.Ρ.
Ακριτόπουλοσ Αλζξανδροσ
Αλευριάδου Αναςταςία
Αναςταςιάδου Χοφία
Αναςταςίου Δθμιτριοσ
Ανδρζου Ανδρζασ
Αυγθτίδου Χοφία
Βαμβακίδου Λφιγζνεια
Δθμθτριάδου Αικατερίνθ
Θλιάδου – Ψάχου Χοφία
Κωίδθσ Λωάννθσ
Λορδανίδθσ Γεϊργιοσ
Ξαμαροφδθσ Χταφροσ
Ξαριϊτογλου Υζτροσ
Ξωνςταντινίδου Ευκαλία
Οεμονίδθσ Χαράλαμποσ
Παλανδράκθσ Γεϊργιοσ
Ππζςςασ Δθμιτριοσ
Ρικολαντωνάκθσ Ξωνςταντίνοσ
Ρτίνασ Ξωνςταντίνοσ
Υαλαιολόγου Ρεκταρία
Υαπαδοποφλου Βαςιλικι
Υνευματικόσ Δθμιτριοσ
Χπφρτου Άννα
Χτεφάνου Γεωργία
Ψριαντάρθ Χωτθρία
Ψςακιρίδου Ελζνθ
Ψςαπακίδου Αγγελικι
Φαχαντίδθσ Ρικόλαοσ
Φωτιάδθσ Ξωνςταντίνοσ
Χατηθεφραιμίδθσ π. Ειρθναίοσ
Ε.Ε.ΔΙ.Ρ.
Χζμογλου Ξλειϊ

Τθλεφωνικόσ αρ.
2385055017
2385055085
2385055097
2385055065
2385055009
2385055087
2385055103
2385055015
2385055013
2385055033
2385055062
2385055025
2385055080
2385055113
2385055021
2385055095
2385055023
2385055066
2385055091
2385055121
2385055029
2385055035
2385055041
2385055107
2385055110
2385055011
2385055093
2385055031
2385055019
2385055039
23850 55050
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Βιβλιοκικεσ
Βιβλιοκικθ τθσ Υαιδαγωγικισ Χχολισ ………………………2385055052
Δθμόςια Ξεντρ. Βιβλ. Φλϊρινασ «Βαςιλικισ Υιτόςκα», Αργυροκάςτρου 1…… 23850 23118
Γ.Α.Ξ. (: Γενικά Αρχεία του Ξράτουσ), Οεωφ. Αβζρωφ 36, ………....23850 45750
Υαιδικι και Εφθβικι Βιβλ., Οεωφ. Ελευκερίασ και Ουςιμάχου……23850 45411
Φ.Χ.Φ. "Αριςτοτζλθσ" - Βιβλιοκικθ, Υλατεία 7 Θρϊων 1944 ……….. 2385022754
Ρολιτιςτικοί φορείσ, Μουςεία
Αρχαιολογικό Πουςείο, περιοχι Χιδθρ. Χτακμοφ ….. . 23850 28206
Εταιρία Γραμμάτων και Ψεχνϊν, Χτεφ. Δραγοφμθ 3, 23850 28509
Οζςχθ Υολιτιςμοφ – Οαογραφικό Πουςείο Πεγ. Αλεξάνδρου ……..23850 22277
Ρομαρχιακό Ωδείο ………………………..………………………23850 46542
Υινακοκικθ Φλωριναίων Ξαλλιτεχνϊν, περιοχι Χιδθρ. Χτακμοφ …... 23850 45205
Υολιτιςτικό Ξζντρο Φλϊρινασ , Αργυροκάςτρου 1 ……. 23850 29677
Χτζγθ Φιλοτζχνων Φλϊρινασ - Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ, Οεωφ. Ελευκερίασ 103……
…………………………………………………..…….2385029444
Φ.Χ.Φ. "Αριςτοτζλθσ", Υλατεία 7 θρϊων 1944,…………….23850 22754
Συγκοινωνίεσ
Σ.Χ.Ε.: ....................................................23850 22404
Ξ.Ψ.Ε.Ο. αςτικϊν γραμμϊν: .................. 23850 29547
Ξ.Ψ.Ε.Ο. υπεραςτικϊν γραμμϊν: …… 23850 22430
Φλϊρινασ ……………………….23850 22430
Αμυνταίου …………………………..23860 22219
Ακθνϊν ……………………………….210 5130427
Κεςςαλονίκθσ ……………………2310 595418
Οάριςασ……………………………. 2410 530249

ΨΑΛ...................... 2385022700,23800,22800,23100
Ξενοδοχεία
Φλϊρινα
"Ελλθνίσ", Υαφλου Πελά 39................23850 22671-2
"Οφγκοσ", Ψαγμ. Ραοφμ 1 ................... 23850 28322-3
"Φιλίππειον"...............................23850 23346,28433
"Φιλαρζτθ", Λκάρων 4 .................23850 23587,23437
“Φαίδων”, Βίγλασ 1 …………………………23850 44800
Τθλζφωνα Ανάγκθσ
Άμεςθ Δράςθ: ....................................... 2385022100
Γενικό Ροςοκομείο:........................... 23850 22555-6
Ξζντρο Άμεςθσ Βοικειασ:………….23850 22166
Υυροςβεςτικι: ..................................... 23850 22199
Ψροχαία: ............................................... 23850 22202
ΕΟ.ΨΑ………………………………..…. 23850 22236
Χυνοδόσ βουνοφ (Κεόδ. Φάτςθσ) ………. 6936 896973
Courier
ACS ……………………………….…23850 44818
Γενικι Ψαχυδρομικι …………………23850 44490
Speedex ……………………..……23850 46545
Interattica …………………………23850 44800
Πεταφορζσ
Λω. Χαλβαρίνασ …………………23850 23995
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Ρζα Δελφίνια …………………23850 29130
Μ.Μ.Ε. (τοπικά)
Eφθμερίδεσ
Ανατροπι (κακθμερινι) ……………………..……23850 44802
Ζκνοσ ……………………………….………………23850 22777
Ελεφκερο Βιμα τθσ Φλϊρινασ (κακθμερινι) ……23850 45795
Υαρατθρθτισ ………………………………………23850 23777
Υολίτθσ (κακθμερινι) …………..……….………..23850 45777
Φωνι τθσ Φλωρίνθσ ………………………….…..23850 22195
Φ/Χ και Ψθλεόραςθ
ΕΦΑ , Χτακμόσ Φλϊρινασ (99,1 ι 96,6)…………23850 46330
ΕΨ.3, Χτακμόσ Φλϊρινασ …………………………23850 45700
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Ημερολόγιο Ακαδημαΰκού έτουσ 2014 - 2015
XEIMEΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζναρξθ μακθμάτων: 1 Σκτωβρίου 2014
Οιξθ μακθμάτων: 17 Λανουαρίου 2015
EΑΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζναρξθ μακθμάτων: 9θ Φεβρουαρίου 2015
Οιξθ μακθμάτων: 30θ Παΐου 2015
Ψο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Χεπτεμβρίου και τελειϊνει τθν 31θ Αυγοφςτου κάκε ζτουσ.
Πακιματα δεν γίνονται κατά τισ παρακάτω αργίεσ:
28θ Σκτωβρίου 2014
8θ Ροεμβρίου 2014
17θ Ροεμβρίου 2014
24θ Δεκεμβρίου 2014 – 7θ Λανουαρίου 2015
19θ Φεβρουαρίου– 24θ Φεβρουαρίου 2015
25θ Παρτίου 2015
06θ Απριλίου 2015– 19θ Απριλίου 2015
1θ Λουνίου 2015
1θ Λουλίου – 31θ Αυγοφςτου

Εκνικι εορτι
Επζτειοσ απελευκζρωςθσ τθσ Φλϊρινασ
Επζτειοσ του Υολυτεχνείου
Διακοπζσ των Χριςτουγζννων
Διακοπζσ τθσ Αποκριάσ
Εκνικι εορτι
Διακοπζσ του Υάςχα
Εορτι του Αγίου Υνεφματοσ
Δεν γίνονται μακιματα και εξετάςεισ

i Ο νόμος 3966/2011 ζηην ιζηοζελίδα http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL870ttxUrqL015MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3n
P8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXcyHlqPa6okXpkNAum7NlQTDEvwp1z4M2W8xtt3QVbb

ii Οδηγός Προγράμμαηος Γλώζζας ζηο: http://ppf.mysch.gr/images/Files/2013/pdf/ok_-_OdigosProgramGlossas2012.pdf
iii Οδηγός Προγράμμαηος Εκπαιδεσηικής Ρομποηικής ζηο: http://ppf.mysch.gr/images/Files/2013/pdf/OdigosProgramRobotics2012.pdf
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