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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ
Σα κέιε Α.Β.Π., ην Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ,
ην Βηδηθφ Βθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ θαη ηα κέιε Βηδηθνχ
Σερληθνχ θαη Βξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο ……………......…….. 137
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο ΟΑΔΓΟ ΠΟΤΑΧΝ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο
(Π.Σ.Α.Β.) ηεο ρνιήο Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο γηα
ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ηνπ
Π.Σ.Α.Β. πγθεθξηκέλα, πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα Βξγαζηήξηα ηνπ Π.Σ.Α.Β., ην
Αηδαθηηθφ Βξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Α.Β.Π.), ην Βηδηθφ θαη Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ
Πξνζσπηθφ (Β.Β.ΑΕ.Π.), ην Βηδηθφ Σερληθφ Βξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ (Β.Σ.Β.Π.) θαη
ην Αηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ. Βπίζεο, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε Βξγαζηεξίνπ μερσξηζηά, θαζψο θαη ην πξφγξακκα
θαη ην πεξηερφκελν καζεκάησλ φισλ ησλ εμακήλσλ ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ
έηνπο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηε ζηέγαζε, ηε ζίηηζε θαη
ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ θνηηεηψλ, ηε ζπγθνηλσλία ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζην Παλεπηζηήκην θαη ζηελ Πάηξα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, ν νπνίνο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε www.upatras.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζην Κέληξν
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πκβνπιεπηηθήο ησλ θνηηεηψλ (Πξπηαλεία, Κηίξην Ώ), θαζψο
θαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
Οη ΠΟΤΑΒ ΣΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ έρνπλ ζηφρν λα πξνεηνηκάζνπλ λένπο
επηζηήκνλεο γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε θάπνηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο,
φπνπ απαηηείηαη απηφλνκε αιιά θαη ζπιινγηθή επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή
δξάζε. Παξάιιεια, νη ζπνπδέο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο
θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη ηνπο
πξνεηνηκάδνπλ γηα ηε κειινληηθή έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία.
ην ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΟΤΑΧΝ ελφο παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ
ζην λα πξνεηνηκάζνπλ θαηάιιεια ηνπο θνηηεηέο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο ηεο εηδηθφηεηαο πνπ έρνπλ επηιέμεη. Σν
Πξφγξακκα πνπδψλ αληαλαθιά ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή
πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή δηαγξάθεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο θαη
εμειίμεηο θαη φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
αλάγθεο θάζε θνηλσλίαο.
Δ αληίιεςε γηα ηε κειινληηθή επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ
θνηηεηψλ θαη γηα ηνπο ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ηεο θνηλσλίαο καο γηα ηελ παηδεία απνηειεί
ζπλεηδεηή επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή επηινγή ηνπ Σκήκαηνο. Δ αληίιεςε απηή
ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σκήκαηνο, κε ην Παλεπηζηήκην ζην
νπνίν εληάζζεηαη ην Σκήκα θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή δπλακηθή πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη ηα κέιε Α.Β.Π. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαζνξίδεηαη
κε βάζε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ
έλλνηα θαη απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ σο παηδαγσγηθνχ ζεζκνχ.
Ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο
http://www.elemedu.upatras.gr.

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο Σκήκαηνο
secptde@upatras.gr
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Ίδξπζε, δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Ίδξπζε θαη δηνίθεζε
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Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ηδξχζεθε ζηηο 11/11/1964 σο απηνδηνηθνχκελν Ννκηθφ
Πξφζσπν Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. Σα εγθαίληα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ έγηλαλ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1966, νπφηε θαη αθηεξψζεθε ζηνλ
πξνζηάηε ηεο πφιεσο ησλ Παηξψλ άγην Ώλδξέα.
Σν Παλεπηζηήκην δηνηθείηαη απφ ην πκβνχιην, ηνλ Πξχηαλε, ν νπνίνο επηθνπξείηαη απφ ηξεηο Ώλαπιεξσηέο Πξχηαλε θαη ηε χγθιεην.
Πξχηαλεο θαη Ώλαπιεξσηέο Πξχηαλε πνπ εμειέγεζαλ ην 2014 (νη εθινγέο
επαλαιήθζεθαλ ζηηο 24/9/2015):
Πξχηαλεο: ΐελεηζάλα Β. Κπξηαδνπνχινπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Εαηξηθήο
Ώλαπιεξσηήο Πξχηαλε Ώθαδεκατθψλ θαη Αηεζλψλ Θεκάησλ: Νηθφιανο
Καξακάλνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Υεκείαο·
Ώλαπιεξσηήο Πξχηαλε Έξεπλαο θαη Ώλάπηπμεο: Αεκνζζέλεο Πνιχδνο,
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ θαη Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ·
Ώλαπιεξσηήο Πξχηαλε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ: Αεκήηξηνο Φαιηφπνπινο,
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ·
Ώλαπιεξσηή Πξχηαλε Τπνδνκψλ θαη Ώεηθνξίαο: Γεψξγηνο Ώγγειφπνπινο,
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ·
Ώλαπιεξσηήο Πξχηαλε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Αηθηχσλ: Υξήζηνο
Παλαγησηαθφπνπινο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Π.Σ.Α.Β.
Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη απφ πέληε ρνιέο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο θαιχπηεη
έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ. Κάζε ρνιή δηαηξείηαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα
απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε
εληαίν πηπρίν.
ξγαλα ηεο ρνιήο είλαη ν Κνζκήηνξαο, ε Κνζκεηεία θαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Δ
Κνζκεηεία ηεο ρνιήο απαξηίδεηαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ
Σκεκάησλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ ηεο ρνιήο (ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ). Ο Κνζκήηνξαο εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία απφ ηνπο Καζεγεηέο θαη
ηνπο ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο ηεο ρνιήο κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή
ςεθνθνξία θαη δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε.
ξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ν Πξφεδξνο, ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε Γεληθή
πλέιεπζε ππφ Βηδηθή χλζεζε.
Οξηζκέλα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο
ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. ηνπο Σνκείο ή ζηα
Σκήκαηα αλήθνπλ Βξγαζηήξηα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δηέπεηαη απφ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ.
ξγαλα ηνπ Σνκέα, φπνπ ππάξρνπλ Σνκείο, είλαη ν Αηεπζπληήο θαη ε Γεληθή
πλέιεπζε (Γ..). Δ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε Α.Β.Π. ηνπ
Σνκέα, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ, απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Β.Β.ΑΕ.Π. θαη έλαλ ηνπ Β.Σ.Β.Π. Κάζε
Βξγαζηήξην έρεη Αηεπζπληή, ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο κε
ηξηεηή ζεηεία.

Δξγαζηήξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ δέθα (10) Βξγαζηήξηα:
1) Βξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο Έξεπλαο
2) Βξγαζηήξην ρεζηνδπλακηθήο Παηδαγσγηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο
3) Βξγαζηήξην Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Νενειιεληθήο θαη Αηεζλνχο Βθπαίδεπζεο
4) Βξγαζηήξην Γλσζηηθήο Ώλάιπζεο ηεο Μάζεζεο, Γιψζζαο θαη Απζιεμίαο
5) Βξγαζηήξην ΐαζηθήο θαη Βθαξκνζκέλεο Φπρνινγηθήο Έξεπλαο
6) Βξγαζηήξην Ώλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Κνηλσληνινγηθήο
Ώλάιπζεο Αεδνκέλσλ ηεο Βθπαίδεπζεο, Σεθκεξίσζεο
7) Βξγαζηήξην πλερηδφκελεο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
8) Βξγαζηήξην Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο
9) Βξγαζηήξην Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη
10) Βξγαζηήξην Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ.

To Πεηξακαηηθό ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
Γηα ηελ πξναγσγή ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ηελ άζθεζε ησλ κειιφλησλ θαη ησλ
ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ έρεη ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην Παλεπηζηήκην Πεηξακαηηθφ
ρνιείν (Τπ. Ώπφθ. 8/852 ηνπ 1972). Δ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ
ηνλ Ν. 3966/2011 (Φ.Β.Κ. 118, η. Ώ΄). Σν Πεηξακαηηθφ ρνιείν επνπηεχεηαη απεπζείαο
απφ ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο κέζσ ηνπ Βπφπηε.
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Γηδαθηηθέο θαη Δμεηαζηηθέο Πεξίνδνη
Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ δηδαθηηθψλ θαη εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη είλαη θνηλέο
γηα φια ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σν Ώθαδεκατθφ Έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ζηηο 31
Ώπγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη θαηά ηνπο κήλεο
Εαλνπάξην, Ενχλην θαη επηέκβξην. Δ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ είλαη νξγαλσκέλε
ζε εμακεληαία βάζε θαη ηα εμάκελα δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά. Σν ζχλνιν
ησλ εμακήλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε νθηψ.
Σν Χξνιφγην Πξφγξακκα δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ζπληάζζεηαη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο θαη είλαη αλαξηεκέλν απφ ηε Γξακκαηεία ζηνπο
πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο.

Ζκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο
ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-16
Βμεηαζηηθή πεξίνδνο επηεκβξίνπ:

27/8/2015 – 23/9/2015

Έλαξμε καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:

28/9/2015

Λήμε καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:

8/1/2016

Βμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:

18/1/2016 – 5/2/2016

Έλαξμε καζεκάησλ εαξηλνχ εμακήλνπ:

15/2/2016

Λήμε καζεκάησλ εαξηλνχ εμακήλνπ:

27/5/2016

Βμεηάζεηο εαξηλνχ εμακήλνπ:

6/6/2016 – 24/6/2016
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χληνκν ηζηνξηθφ ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο
α. ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
Δ ρνιή Ώλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ είλαη ε ηέηαξηε θαηά ζεηξά
ηδξχζεσο ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.
2013-2017:
Κνζκήηνξαο: Υξήζηνο Σεξέδεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φηινζνθίαο
ηει. 2610 – 997 903
Γξακκαηέαο Κνζκεηείαο: Παλαγηψηα Παπαθσλζηαληίλνπ
ηει. 2610 969-604.

β. Π.Σ.Γ.Δ.
Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Οθηψβξην
1986, νπφηε εηζήρζεζαλ νη πξψηνη 80 θνηηεηέο. Σα πξψηα επηά κέιε Α.Β.Π. πνπ
εμειέγεζαλ ζην Σκήκα ήηαλ νη εμήο: αλ. θαζ. Κ. Πφξπνδαο, αλ. θαζ. Μ. ΚπξηαδνπνχινπΜηξάζγεδε (-2014), επίθ. θαζ. Θ. Μπισλάο, επίθ. θαζ. Ε. Μπνπδάθεο, επίθ. θαζ. Γ.
Εσαλλίδεο, ιέθη. . Παληειήο (-1990), ιέθη. Π. Γεσξγνγηάλλεο.
Γηαηειέζαληεο Πξφεδξνη ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.
1987-91: Κσλ/λνο Πφξπνδαο
1991-95: Εσζήθ Μπνπδάθεο
1995-99: Ώιέμαλδξνο Κνζκφπνπινο
1999-01: Εσάλλεο Καηζίιιεο
2001-03: Παληειήο Γεσξγνγηάλλεο
2003-04: Ώιέμαλδξνο Κνζκφπνπινο
2004-05: Εσάλλεο Καηζίιιεο
2005-07: ΐελέηηα Λακπξνπνχινπ
2007-09: ππξίδσλ Κξίβαο
2009-11: ΐελέηηα Λακπξνπνχινπ
2010-12: Εσάλλεο Καηζίιιεο
2013- : Εσάλλεο Καηζίιιεο

Αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο
Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ δηαθεθξηκέλα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο, κε δηαθξίζεηο θαη δηεζλή εκπεηξία. Σα νλφκαηά ηνπο αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα.
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Γηνίθεζε ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.
Πξφεδξνο: Εσάλλεο Καηζίιιεο, Καζεγεηήο
jkats@upatras.gr , ηει. 2610 – 969 731
ηε Γεληθή πλέιεπζε κεηέρνπλ:
- φια ηα κέιε Α.Β.Π. ηνπ Σκήκαηνο
- έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
- έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
- έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Β.Σ.Β.Π.
- έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Β.Β.ΑΕ.Π.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο κε Γξακκαηεία:
ηει.: 2610 – 969700-4, secptde@upatras.gr
Γξακκαηέαο Σκήκαηνο: Γεσξγία Παπαζπχξνπ
ηει.: 2610 – 969704, gpapaspi@upatras.gr
ηειέρε Γξακκαηείαο:
Δπαγγειία Λαδαλά
ηει.: 2610 – 969 701, lazanaev@upatras.gr
Μαξία Θσκνπνχινπ
ηει.: 2610 – 969 703, mthomopoulou@upatras.gr
Νηθφιανο Κνπηζάγγεινο
ηει.: 2610 969700, nikoanti@upatras.gr
Νίθε Πνιπρξνλνπνχινπ
ηει.: 2610 969702, npolychr@upatras.gr
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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.

Πξνπηπρηαθέο πνπδέο
Με ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο νη δειψζεηο καζεκάησλ ππάγνληαη ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ. Σπρφλ δπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.
Πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο πηπρίνπ: επηηπρήο εμέηαζε ζε ζαξάληα πέληε (45)
απηνηειή εμακεληαία καζήκαηα, ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ ή αζθήζεσλ, ή ζε ζαξάληα δχν
(42) καζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά ζεκηλαξίσλ,
εξγαζηεξίσλ ή αζθήζεσλ, θαη πξνβηβάζηκεο επίδνζεο Πηπρηαθή Βξγαζία.
XΒΕΜΒΡΕΝΟ
ΒΣΟ
Π.
1
2
3
4

EΏΡΕΝΟ

YΠ

EΠ

Α.Μ.

YΠ

EΠ

Α.Μ.

. Α.Μ.

4
4
4
0

2 απφ 12
2 απφ 11
2 απφ 10
6 απφ 14
Β: 12 (απφ
47)

30
30
30
30

4
4
4
Π. ΏΚ.

2 απφ 9
2 απφ 15
2 απφ 12
2 απφ 12

30
30
30
30

60
60
60
60

Τ: 13

Β: 8 (απφ 48)

Τ: 12

240

24 Τπνρ/θά καζήκαηα Υ 5 δ.κ.= 120 δ.κ.

Μαζήκαηα
Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Π.Σ.Α.Β.
έρνπλ δηάξθεηα νθηψ (8) εμακήλσλ. Γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη
λα ζπκπιεξψζεη 240 δηδαθηηθέο κνλάδεο:

Πξαθηηθέο Ώζθήζεηο Υ 20 δ.κ.= 20 δ.κ.
20 Βπηινγήο καζήκαηα Υ 5 δ.κ.= 100 δ.κ.
χλνιν:

240 δ.κ.
Ή:

24 Τπνρ/θά καζήκαηα Υ 5 δ.κ. = 120 δ.κ
Πξαθηηθέο Ώζθήζεηο Υ 2 δ.κ. = 20 δ.κ.
17 Βπηινγήο καζήκαηα Υ 5 δ.κ. = 85 δ.κ.
Πηπρηαθή Βξγαζία
χλνιν:
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Υ 15 δ.κ. = 15 δ.κ..
240 δ.κ.

Γήισζε καζεκάησλ
Με ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ, θάζε θνηηεηήο δειψλεη ππνρξεσηηθά (θαη εληφο ησλ
εκεξνκεληψλ πνπ νξίδεη ε Κνζκεηεία ηεο ρνιήο) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα
καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη.

Οη θνηηεηέο δειψλνπλ ηα καζήκαηα ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
https://progress.upatras.gr/ θαη επηιέγνπλ
αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www. eudoxus.gr
Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη ηηο δχν παξαπάλσ
δηαδηθαζίεο, θαζφηη ε επηινγή ζπγγξακκάησλ δε
ζπλεπάγεηαη θαη δήισζε καζεκάησλ ή ην
αληίζηξνθν.

Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα δειψζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη έλαο
θνηηεηήο αλά εμάκελν είλαη ΔΞΗ (6), κε εμαίξεζε ην 8ν εμάκελν, θαηά ην νπνίν ν
θνηηεηήο δειψλεη έσο ΣΡΗΑ (3) καζήκαηα. Βάλ θάπνηνο θνηηεηήο δειψζεη
πεξηζζφηεξα, ηα επηπιένλ καζήκαηα δηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο.
Ο αλψηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κάζεκα επηινγήο αλέξρεηαη
ζηνπο πελήληα (50).

Ζ επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ γίλνληαη ζην Παλεπηζηήκην θαη
ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο Παηξψλ
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε πηπρίνπ.
ην 7ν θαη 8ν εμάκελν ζπνπδψλ ν θνηηεηήο κπνξεί λα αλαιάβεη
Πηπρηαθή Δξγαζία (ζηε ζέζε ηξηψλ καζεκάησλ επηινγήο), ε
επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ρξεψλεηαη κε δεθαπέληε
(15) δ. κ.
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ηαλ έλαο θνηηεηήο έρεη δειψζεη έλα (1) ππνρξεσηηθφ κάζεκα ην νπνίν ζην κέιινλ
θαηαξγείηαη ή δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηφηε, αλ έρεη επηηχρεη ζην κάζεκα, ρξεψλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη
ζεσξείηαη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο έλα (1) ππνρξεσηηθφ
κάζεκα.
Ώλ έλαο θνηηεηήο έρεη επηηχρεη ζε κάζεκα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θαηαξγήζεθε,
ζεσξείηαη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ. Βπίζεο, αλ έρεη επηηχρεη ζε
ππνρξεσηηθφ κάζεκα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα έγηλε κάζεκα επηινγήο, πάιη ζεσξείηαη
φηη έρεη θαιχςεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ σο πξνο ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα. Οη ππνρξεψζεηο
ησλ θνηηεηψλ δε κεηαβάιινληαη ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Θέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηφ ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ έλαξμε θαη ιήμε δηδαζθαιίαο, ηηο εμεηάζεηο καζεκάησλ, ην
σξνιφγην πξφγξακκα, ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, ηνπο βαζκνχο, ην πηπρίν, ηνλ
βαζκφ πηπρίνπ θαη άιια ζρεηηθά δηέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάγκαηα,
ηνλ Βζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηηο απνθάζεηο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.
Πξνυπφζεζε γηα θαηαρψξηζε βαζκνινγίαο καζήκαηνο είλαη ε δήισζε ηνπ
καζήκαηνο θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλαλέσζεο εγγξαθήο θαη δήισζεο καζεκάησλ πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο ζηηο αξρέο θάζε εμακήλνπ.
Δ αλαλέσζε εγγξαθήο ζηα εμάκελα θαη νη δειψζεηο ησλ καζεκάησλ γηα φια ηα
καζήκαηα ππνβάιινληαη, κεηά απφ αλαθνίλσζε, ζηνλ ρψξν ηεο Γξακκαηείαο, αιιά
θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο, απφ ηνπο θνηηεηέο ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε
https://progress.upatras.gr/

Σξφπνο ππνινγηζκνχ βαζκνχ πηπρίνπ
βαζκφο καζήκαηνο + βαζκφο Πξαθηηθήο ΆζθεζεοΥ4
48
Ή
βαζκφο καζήκαηνοΥ5 + βαζκφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Υ20
240
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Γηθαηνινγεηηθά γηα ιήςε πηπρίνπ
Οη θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ επηηπρψο ηνλ θχθιν ησλ καζεκάησλ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο:
 ηελ αθαδεκατθή ηνπο ηαπηφηεηα
 βεβαίσζε Φνηηεηηθήο Λέζρεο πεξί δηαθνπήο θνηηήζεσο
 βεβαίσζε Παλεπηζηεκηαθήο ΐηβιηνζήθεο
 ΐηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (εάλ έρεη ρνξεγεζεί)

Σα καζήκαηα Μνπζηθήο, Φπζηθήο Αγσγήο, Αηζζεηηθήο
Αγσγήο απνηεινχλ αλεμάξηεην θχθιν καζεκάησλ
(Αηζζεηηθήο Παηδείαο). Απφ απηή ηελ νκάδα νη θνηηεηέο
πξέπεη λα επηιέμνπλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 3
καζήκαηα –έλα Μνπζηθήο, έλα Φπζηθήο Αγσγήο θαη έλα
Αηζζεηηθήο Αγσγήο– κε αλψηαην φξην επηινγήο 5
καζήκαηα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-16
Α΄ ΔΣΟ
1ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ

ΑΕΑΏΚΧΝ

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
5
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

ΠΑ 407/80

ΜΟΝΏΑΒ
 ECTS
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5

. ΐαζηιφπνπινο

5

5

Ε. Αεκεηξαθφπνπινο
Υ.
Παλαγησηαθφπνπινο

5
5

5
5

Ε. Κακαξηαλφο

5

5

. Σζεζκειή

5

5

Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο
Ά. Ώζεκάθε
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ε:
Κ. Αηαθνγηψξγε
γλσζηηθή θαη γισζζηθή
αλάπηπμε
3
PED_103
Νενειιεληθή γιψζζα Ε:
Ά. Ενξδαλίδνπ
Μνξθνινγία-θιίζε
4
PED_104
Νενειιεληθή Λνγνηερλία Ε
Θ. Νηθηαλίδνπ
(Σκήκαηα Ώ΄ θαη ΐ΄)
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_201
Εζηνξία ηεο Σέρλεο – Βηθαζηηθή
Π. Ώξαπάθε
αλάιπζε ησλ έξγσλ ηέρλεο
2
PED_202
Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ
Ε. Αεκάθνο
Φπρνινγία
3
PED_203
Κνηλσληνινγία – Κνηλσληνινγηθή Ε. Κακαξηαλφο
ζεσξία
4
PED_204
Ώλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη
Γ. Νηθνιάνπ
Βθπαίδεπζε
5
PED_205
Εζηνξία ηεο λενειιεληθήο
ΏΝΏΘΒΔ
εθπαίδεπζεο
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο θαη Ξέλσλ Γισζζψλ
6
PED_206
Μνπζηθή: ζεσξία θαη πξάμε
Β. ΐηθάηνπ
7
PED_207
Αεκηνπξγηθή κέζνδνο ξπζκηθνχ
Μ. Γαιάλε
θαη ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ
8
PED_208
ηνηρεία πιαζηηθήο
Ν. Πξέζζαο
9
PED_278
Ώγγιηθά Ε
Ώ. Υξπζαλζνπνχινπ
10
PED_279
Γαιιηθά Ε
ΏΝΏΘΒΔ
11
PED_280
Γεξκαληθά Ε
Φ. άββα
12
PED_281
Ρψζηθα Ε
Ν. Εσαλλίδνπ
1
2

PED_101
PED_102

Α΄ ΔΣΟ
2ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ
1

PED_105

2

PED_106

3
4

PED_107
PED_108

Βηζαγσγή ζηα Μαζεκαηηθά:
Ώξηζκεηηθή – Άιγεβξα –
Γεσκεηξία
Βηζαγσγή ζηηο Βπηζηήκεο ηεο
Βθπαίδεπζεο
Φηινζνθία θαη ζξεζθεία
Βξγαζηήξην Δ/Τ

Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_209
Κνηλσληθνπνίεζε – Σαπηφηεηεο
εθπαηδεπηηθψλ
2
PED_211
Γλσζηηθή αλάιπζε ηεο κάζεζεο
ζηελ Βθπαίδεπζε

14

ΑΕΑΏΚΧΝ

Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο θαη Ξέλσλ Γισζζψλ
3
PED_212
Αηδαθηηθή ηεο κνπζηθήο
Β. ΐηθάηνπ
4
PED_210
χγρξνλνο ρνξφο: ηζηνξία,
Μ. Γαιάλε
εθπαίδεπζε, ζχλζεζε θαη
ρνξνγξαθία
5
PED_213
ηνηρεία γεληθνχ ζρεδίνπ
Ν. Πξέζζαο
6
PED_282
Ώγγιηθά ΕΕ
Ώ. Υξπζαλζνπνχινπ
7
PED_283
Γαιιηθά ΕΕ
Ώλάζεζε
8
PED_284
Γεξκαληθά ΕΕ
Φ. άββα
9
PDE_285
Ρψζηθα ΕΕ
Ν. Εσαλλίδνπ

5
5

5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

Ε. Αεκάθνο
Ε. Κακαξηαλφο

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
5
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5
5

Γ. Νηθνιάνπ

5

5

Ώ. πηλζνπξάθε

5

5

Ά. Ώζεκάθε

5

5

. ΐαζηιφπνπινο
Κ. Αηαθνγηψξγε

5
5

5
5

Β. Καξαηδηά

5

5

Υ.
Παλαγησηαθφπνπινο
Ώ. πηλζνπξάθε

5

5

5

5

5

5

5
5
5
5

5
5
5
5

Α. ΐεξγίδεο

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5

Γ. Εσαλλίδεο
Β. Καξαηδηά
. Σζεζκειή

5
5
5

5
5
5

Β΄ ΔΣΟ
3ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ

ΑΕΑΏΚΧΝ

ρνιηθή Φπρνινγία
Κνηλσληνινγία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ –
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο
3
PED_111
Βθπαίδεπζε θαη εηεξφηεηα:
πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη
δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία
4
PED_112
Θεσξία, αλάπηπμε θαη εθαξκνγέο
Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_214
Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ
2
PED_215
ρνιηθή πκβνπιεπηηθή
3
PED_216
Φπρνγισζζνινγία Ε: αλάπηπμε
ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ
επεμεξγαζίαο ηεο γιψζζαο
4
PED_217
ρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε
5
PED_218
Βθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
1
2

PED_109
PED_110

Γιψζζα, πνιηηηζκφο/θνπιηνχξα
θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηα
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο θαη Ξέλσλ Γισζζψλ
7
PED_220
Ρπζκφο θαη ρνξφο ζηελ
Μ. Γαιάλε
εθπαίδεπζε
8
PED_286
Ώγγιηθά ΕII
Ώ. Υξπζαλζνπνχινπ
9
PED_287
Γαιιηθά ΕII
ΏΝΏΘΒΔ
10
PED_288
Γεξκαληθά ΕII
Φ. άββα
11
PED_289
Ρψζηθα ΕII
Ν. Εσαλλίδνπ
6

PED_219

Β΄ ΔΣΟ

4ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ
1

PED_113

2
3
4

PED_114
PED_115
PED_116

15

Βζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή θαη δηά βίνπ εθπαίδεπζε
(Σκήκαηα Ώ΄ θαη ΐ΄)
Βηζαγσγή ζηε Φπζηθή
Μαζεηηθή αμηνιφγεζε
Φπρνινγία ηεο αλάγλσζεο θαη
γξαθήο

ΑΕΑΏΚΧΝ

Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_221
Κνηλσληθφο θαη εθπαηδεπηηθφο
Ά. Ώζεκάθε
απνθιεηζκφο
2
PED_222
ρνιηθή Φπρνινγία ΕΕ
Ε. Αεκάθνο
3
PED_223
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΕΕ:
Κ. Αηαθνγηψξγε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε
4
PED_224
Νενειιεληθή Γιψζζα ΕΕ:
Ά. Ενξδαλίδνπ
χληαμε θαη Λεμηιφγην
5
PED_225
χγρξνλε Φπζηθή
Γ. Εσαλλίδεο
6
PED_226
Βθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή
Ε. Καηζίιιεο
δηαζηξσκάησζε
7
PED_227
Σα καζεκαηηθά ζηε δσή θαη ζηελ Β. Κνιέδα
ηέρλε
8
PED_228
Βηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ
Υ.
Δ/Τ
Παλαγησηαθφπνπινο
9
PED_229
πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή
θαη’ αλάζεζε
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο θαη Ξέλσλ Γισζζψλ
10
PED_230
Αηδαθηηθή εθπαηδεπηηθνχ
Μ. Γαιάλε
δξάκαηνο – Σερληθέο ζεάηξνπ
ζηελ εθπαίδεπζε
11
PED_277
Μεηθηέο ηερληθέο θαη
Ν. Πξέζζαο
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο
12
PED_290
Ώγγιηθά ΕV
Ώ. Υξπζαλζνπνχινπ
13
PED_291
Γαιιηθά ΕV
θαη’ αλάζεζε
14
PED_292
Γεξκαληθά ΕV
Φ. άββα
15
PED_293
Ρψζηθα ΕV
Ν. Εσαλλίδνπ

5

5

5
5

5
5

5

5

5
5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5
5
5

5
5
5
5

Ε. Καηζίιιεο

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5

Β. Κνιέδα

5

5

Π. Παλαγησηνπνχινπ

5

5

Ά. Φηεξληάηε

5

5

. ΐαζηιφπνπινο

5

5

Α. ΐεξγίδεο

5

5

Ε. Αεκεηξαθφπνπινο
Γ. Εσαλλίδεο
. Σζεζκειή

5
5
5

5
5
5

ΏΝΏΘΒΔ

5

5

Β. ΐηθάηνπ

5

5

Γ΄ ΔΣΟ
5ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ
Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή
(Σκήκαηα Ώ΄ θαη ΐ΄)
2
PED_118
Αηδαθηηθή Μαζεκαηηθψλ:
Θεσξία θαη πξάμε ζηε
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ
3
PED_119
Κνηλσληθή Φπρνινγία: Σν άηνκν
σο κέινο νκάδαο
4
PED_120
Αηδαθηηθή ηεο λενειιεληθήο
γιψζζαο
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_231
Φπρνεθπαηδεπηηθέο νκάδεο γηα
παηδηά
2
PED_232
Βθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ θαη
Πνιηηηθέο Βθπαηδεπηηθήο
Πξνηεξαηφηεηαο
3
PED_233
Φηινζνθία ηεο Παηδείαο
4
PED_234
Βηζαγσγή ζηε Φπζηθή ΕΕ
5
PED_235
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη
αλαπηπμηαθή δπζιεμία:
αμηνιφγεζε θαη εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε
6
PED_236
Αηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ
Βπηζηεκψλ
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο
7
PED_237
Εζηνξία ηεο κνπζηθήο
1

PED_117

16

ΑΕΑΏΚΧΝ

8

PED_238

9

PED_239

10

PED_240

Παηρλίδη: άζθεζε, θίλεζε,
έθθξαζε
Γιππηηθέο θαηαζθεπέο κε
εηεξφθιεηα ζηνηρεία
Βπεμεξγαζία ιατθψλ κνηίβσλ

Μ. Γαιάλε

5

5

Ν. Πξέζζαο

5

5

Ν. Πξέζζαο

5

5

Π. Ώξαπάθε

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5

Αηδάζθσλ 407
Υ. Λακπξφπνπινο

5
5

5
5

Γ. ηακέινο

5

5

Ά. Ώζεκάθε
. ΐαζηιφπνπινο
Ε. Αεκάθνο
Ά. Ενξδαλίδνπ

5
5
5
5

5
5
5
5

Ε. Καηζίιιεο

5

5

Β. Κνιέδα

5

5

Καη’ αλάζεζε –
Μεηζάθνπ
Γ. Νηθνιάνπ
Θ. Νηθηαλίδνπ
Π. Παλαγησηνπνχινπ

5

5

5
5
5

5
5
5

Καη’ αλάζεζε

5

5

Β. ΐηθάηνπ

5

5

Π. Ώξαπάθε

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
5

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
5

Α. ΐεξγίδεο

5

5

Κ. Αηαθνγηψξγε

5

5

Γ. Εσαλλίδεο
Β. Καξαηδηά
Υ. Λακπξφπνπινο
Υ. Λακπξφπνπινο
Υ.

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

Γ΄ ΔΣΟ
6ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ

ΑΕΑΏΚΧΝ

Αηδαθηηθή ησλ Βηθαζηηθψλ
Σερλψλ
2
PED_122
Βηδηθή Ώγσγή
3
PED_123
Βθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη
αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ
4
PED_124
Βπξσπατθή Βθπαηδεπηηθή
Πνιηηηθή
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_241
Βθπαίδεπζε θαη θχιν
2
PED_242
ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή
3
PED_243
Φπρνινγία γξαπηήο έθθξαζεο
4
PED_244
Βθαξκνζκέλε Γισζζνινγία:
Αηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη
Λεμηθνγξαθία
5
PED_245
Έξεπλεο επηζθφπεζεο θαη ρξήζεο
ησλ Δ/Τ
6
PED_246
ρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο ησλ
Μαζεκαηηθψλ
7
PED_247
Βηζαγσγή ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο
1

PED_121

Μεηνλφηεηεο θαη Βθπαίδεπζε
Νενειιεληθή Λνγνηερλία ΕΕ
Αηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία : Σν
άηνκν ζηνλ θφζκν
11
PED_251
Υεκεία
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο
12
PED_252
Εζηνξία ηεο Μνπζηθήο ΕΕ
8
9
10

PED_248
PED_249
PED_250

Γ΄ ΔΣΟ
7ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ
1

PED_253

2

PED_254

3

PED_255

4
5
6
7
8

PED_256
PED_257
PED_258
PED_259
PED_260

17

Βηδηθά ζέκαηα Αηδαθηηθήο
Βηθαζηηθψλ Σερλψλ
Βθπαίδεπζε ελειίθσλ –
Πνιηηηθέο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο
Φπρνγισζζνινγία ΕΕ: Βηδηθά
ζέκαηα γισζζηθήο επεμεξγαζίαο
θαη αλαπηπμηαθέο γισζζηθέο
δηαηαξαρέο
Οξγάλσζε-Αηνίθεζε κε Δ/Τ
Βθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε
Οηθνλνκία ηεο Βθπαίδεπζεο
Βθπαίδεπζε θαη εξγαζία
Τπνινγηζηέο θαη Βθπαίδεπζε

ΑΕΑΏΚΧΝ

Ώπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
10
PED_262
Σαπηφηεηα, εθπαίδεπζε θαη
δεκνθξαηία
11
PED_263
Βιιεληθή Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή
12
PED_264
Βηδηθά ζέκαηα ζηε κειέηε ησλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ
13
PED_294
Πηπρηαθή Βξγαζία (Ώ)
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο
13
PED_265
Σν ηξαγνχδη: έθθξαζε θαη
δεκηνπξγία
9

PED_261

Παλαγησηαθφπνπινο
Π. Παλαγησηνπνχινπ

5

5

Ώ. πηλζνπξάθε

5

5

Γ. ηακέινο
. Σζεζκειή

5
5

5
5

10

10

5

5

Ά. Φηεξληάηε

ΜΟΝΏΑΒ
ECTS
20

ΑΕΑΏΚΣΕΚΒ
ΜΟΝΏΑΒ
20

Π. Ώξαπάθε
Ε. Αεκεηξαθφπνπινο
Ε. Κακαξηαλφο

5
5
5

5
5
5

Γ. Νηθνιάνπ
Θ. Νηθηαλίδνπ

5
5

5
5

Π. Παλαγησηνπνχινπ

5

5

Ώ. πηλζνπξάθε

5

5

Γ. ηακέινο

5

5

5

5

Β. ΐηθάηνπ
Μ. Γαιάλε

5
5

5
5

Ν. Πξέζζαο

5

5

Β. ΐηθάηνπ

Γ΄ ΔΣΟ
8 ΔΞΑΜΖΝΟ
ν

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα
Ώ/Ώ ΚΧΑΕΚΟ
ΜΏΘΔΜΏ
1
PED_125
Πξαθηηθέο αζθήζεηο ζην ζρνιείν
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή
1
PED_266
Αηδαθηηθή ηεο θεξακηθήο ηέρλεο
2
PED_267
Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε
3
PED_268
Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ
Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ
Βθπαίδεπζε (εκηλάξην)
4
PED_269
Αηαπνιηηηζκηθή Αηδαθηηθή
5
PED_270
Βηζαγσγή ζηε Θεσξία ηεο
Λνγνηερλίαο
6
PED_271
θέςε θαη ζπλαίζζεκα: άμνλεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο
7
PED_272
Βηδηθά ζέκαηα ζηελ εθπαίδεπζε
αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ
8
PED_273
Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο:
αλαδήηεζε, πξνεπηινγή, ζχληαμε
εξεπλεηηθήο πξφηαζεο θαη
πξνβιεκαηηθή έξεπλαο
9
PED_295
Πηπρηαθή εξγαζία (ΐ)
Μαζήκαηα θαη’ επηινγή Αηζζεηηθήο Παηδείαο
9
PED_274
Μνπζηθή θαη ζπγγελείο ηέρλεο
10
PED_275
Γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
ζψκαηνο κέζα απφ ηε βησκαηηθή
θηλεζηνινγία θαη ηηο ηέρλεο
11
PED_276
θελνγξαθία ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν

18

ΑΕΑΏΚΧΝ

Πξαθηηθέο Αζθήζεηο
Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν επίπεδα.
 ην πξψην επίπεδν αλήθνπλ νη πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 3ν
έηνο ζπνπδψλ (5ν εμάκελν), νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο Αηδαθηηθέο ησλ επηκέξνπο
καζεκάησλ, δειαδή: Αηδαθηηθή ησλ Γισζζηθψλ Μαζεκάησλ, Αηδαθηηθή ησλ
Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη Αηδαθηηθή ησλ ππνινίπσλ
καζεκάησλ ηνπ Αεκνηηθνχ. Δ παξαθνινχζεζε ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ηνπ 1νπ
επηπέδνπ ζεσξείηαη Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε ππνρξεσηηθή, πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα πεξάζεη ην αληίζηνηρν κάζεκα.
 ην δεχηεξν επίπεδν αλήθνπλ νη πξαθηηθέο ηνπ 8νπ εμακήλνπ, πνπ απνηεινχλ
απηνδχλακν ππνρξεσηηθφ κάζεκα. Ο θνηηεηήο βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπ ζηε δηδαζθαιία ζην ζρνιείν θαη ηε ζχληαμε ζρεδίσλ καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο (πιάλσλ), θαζψο θαη κε βάζε απηναμηνινγήζεηο θαη εηεξναμηνινγήζεηο
πνπ ζπληάζζεη. Ώλαιπηηθά:
Πξαθηηθέο 1νπ Βπηπέδνπ
5ν Βμάκελν
Δ Βξγαζηεξηαθή Άζθεζε δηαξθεί δεθαηξείο εβδνκάδεο. Κάζε θνηηεηήο
παξαθνινπζεί 5 εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη δηδάζθεη ή παξαθνινπζεί καζήκαηα ζηε
ζρνιηθή ηάμε γηα 8 εκέξεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εκέξα.
ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαη γηα έλα πξσηλφ ηελ εβδνκάδα, νη θνηηεηέο
παξαθνινπζνχλ πέληε ηξίσξα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, φπνπ γίλεηαη πξνεηνηκαζία
ησλ παξαθνινπζήζεσλ θαη δηδαζθαιηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζρνιείν),
πξνβνιή θαη αλάιπζε βηληενζθνπεκέλσλ δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θ.ά.
ηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα πέληε εκέξεο γηα
ηνπιάρηζηνλ 5 δηδαθηηθέο ψξεο αλά εκέξα, έλα πξσηλφ ηελ εβδνκάδα. Σέινο,
δηδάζθνπλ γηα άιιεο ηξεηο εκέξεο ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ
θαη παξαθνινπζνχλ ηα ππφινηπα, έλα πξσηλφ ηελ εβδνκάδα.
Πξαθηηθέο 2νπ Βπηπέδνπ
8ν Βμάκελν (απηνηειέο ππνρξεσηηθφ κάζεκα)
ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ην πεξηερφκελν, ηελ ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, ηε κέζνδν
αμηνιφγεζεο βι. ην κάζεκα: Πξαθηηθέο Αζθήζεηο ζην ρνιείν (8ν εμάκ.).
Τπεχζπλε Πξαθηηθψλ Ώζθήζεσλ: Βπίθνπξε θαζεγήηξηα θα Άλλα Φηεξληάηε.

Αθαδεκατθή ηαπηόηεηα
ηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη έθπησζε ζηελ ηηκή εηζηηεξίνπ φηαλ κεηαθηλνχληαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γηα φιν ην αθαδεκατθφ έηνο κε ηελ επίδεημε ηεο λέαο
αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο. Δ λέα αθαδεκατθή ηαπηφηεηα (έλαξμε εθαξκνγήο απφ
αθαδ. έηνο 2012-13) αθνξά φινπο ηνπο θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνχο - κεηαπηπρηαθνχο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο). Δ ηζρχο ηεο είλαη γηα φζα έηε πθίζηαηαη ε θνηηεηηθή
ηδηφηεηα. Οη λενεηζαγφκελνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο
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ειεθηξνληθά,
αθνινπζψληαο
ηηο
νδεγίεο,
ζηνλ
δηθηπαθφ
ηφπν
http://academicid.minedu.gov.gr, αθνχ εγγξαθνχλ ζην Σκήκα θαη πάξνπλ ηνπο
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο απφ απηφ.
Δ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο λέαο
αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο γίλεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο,
ειεθηξνληθά κφλνλ απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή. Οη θνηηεηηθέο ηαπηφηεηεο
παξαιακβάλνληαη απφ ην ζεκείν παξάδνζεο πνπ επηιέγεη ν θάζε θνηηεηήο ρσξίο
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηεο
αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο, ε αίηεζε επαλεθηχπσζεο γίλεηαη κφλν απφ ηελ νηθεία
Γξακκαηεία, κε ηε ζπλππνβνιή απφ ηνλ θνηηεηή ηεο ζρεηηθήο επίζεκεο βεβαίσζεο
απψιεηαο απφ Αεκφζηα Ώξρή.
 Αηθαηνχρνη ηνπ Αειηίνπ Βηδηθνχ Βηζηηεξίνπ (Πάζν) είλαη νη πξνπηπρηαθνί
θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο, εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ ΏΒΕ/ΣΒΕ θαη
γηα φζα έηε απαηηνχληαη γηα ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ πξνζαπμεκέλα θαηά δχν (2) έηε.
 Αηθαηνχρνη είλαη επίζεο νη θνηηεηέο – πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηξίησλ θξαηψλ νη νπνίνη ζπνπδάδνπλ ζε εκεδαπφ ΏΒΕ ζηα πιαίζηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο “Erasmus” γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζε εκεδαπφ ΏΒΕ.
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη δηθαηνχρνο ηνπ Αειηίνπ Βηδηθνχ Βηζηηεξίνπ
(Πάζν), ζηελ ηαπηφηεηα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο
Αειηίνπ Βηδηθνχ Βηζηηεξίνπ (Πάζν), ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (π.ρ.
θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο) ην Αειηίν
Βηδηθνχ Βηζηηεξίνπ (Πάζν) έρεη ζέζε κφλν απιήο Σαπηφηεηαο.

πγγξάκκαηα
Οη δειψζεηο ησλ ζπγγξακκάησλ γηα φια ηα καζήκαηα γίλνληαη κέζσ ηεο
Ζιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο πγγξακκάησλ
ΔΤΓΟΞΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ.
 ινη νη ελεξγνί πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζην Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο έρνπλ δηθαίσκα παξαιαβήο δσξεάλ
παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ γηα ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο.
 Ώπφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-13 δελ ρνξεγνχληαη δσξεάλ έληππα δηδαθηηθά
ζπγγξάκκαηα:
α) ζε θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε
δεχηεξνπ πηπρίνπ θαη
β) γηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ γηα δεχηεξε θνξά, γηα ηα νπνία ηνπο
έρεη ήδε ρνξεγεζεί δσξεάλ ζχγγξακκα.
 Οη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ πξνκήζεηαο θαη επηινγήο αξηζκνχ
ζπγγξακκάησλ ίζνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγνκέλσλ
καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ιήςε πηπρίνπ.
 Δ δσξεάλ πξνκήζεηα θαη επηινγή δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ απφ ηνπο
θνηηεηέο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο ζπγγξακκάησλ «Βχδνμνο» ζηνλ ηζηφηνπν http://www.eudoxus.gr. Δ
δηαδηθαζία είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη πξνζθέξεη:
(α) Πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο θνηηεηέο γηα ηα παξερφκελα ζπγγξάκκαηα ζε
θάζε κάζεκα θαη
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(β) Απλαηφηεηα άκεζεο παξαιαβήο ησλ ζπγγξακκάησλ.
 Ο θνηηεηήο εηζέξρεηαη ζε θεληξηθφ ηζηφηνπν ηνπ Κεληξηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο (απφ φπνπ γίλεηαη ε πηζηνπνίεζε). Βθεί ελεκεξψλεηαη γηα ηα
εγθεθξηκέλα ζπγγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηφο ηνπ θαη επηιέγεη ηα
ζπγγξάκκαηα πνπ δηθαηνχηαη.
 Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα επηιέμνπλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ
θαηάινγν πξνηεηλνκέλσλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ ηνπ «Βπδφμνπ» έλα
δηδαθηηθφ ζχγγξακκα γηα θάζε ππνρξεσηηθφ θαη επηιεγφκελν κάζεκα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
 Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ζπγγξάκκαηνο θάζε θνηηεηήο
ιακβάλεη ακέζσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ζχληνκνπ γξαπηνχ
κελχκαηνο έλαλ θσδηθφ (PIN), κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ νπνίνπ παξαιακβάλεη απφ
ηα ζεκεία δηαλνκήο ηα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα πνπ επέιεμε.
 ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο παξαιείςεη λα παξαιάβεη ηα ζπγγξάκκαηα
εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθνηλψλνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
«Βχδνμνο» θαη εμεηαζηεί επηηπρψο ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα, ράλεη ην δηθαίσκα
απηφ παξαιαβήο ζπγγξάκκαηνο.
Σν παξφλ Πξφγξακκα πνπδψλ ην αθνινπζνχλ νη θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2015-16. Εζρχεη θαη γηα ηα ηέζζεξα (4) ρξφληα θνίηεζήο ηνπο, εθηφο
αλ ζπληξέμνπλ ηερληθνί ή δηνηθεηηθνί ιφγνη, νπφηε ην Σκήκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
επηθέξεη αιιαγέο.
Τπνηξνθίεο
Γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πξνβιέπνληαη ππνηξνθίεο επίδνζεο ρνξεγνχκελεο
απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ε.Κ.Τ.). Οη ππνηξνθίεο επίδνζεο ρνξεγνχληαη
κε θξηηήξην ηελ παλεπηζηεκηαθή επίδνζε ηνπ θνηηεηή, εθφζνλ ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη ησλ γνλέσλ ηνπ, ην επηηξέπεη. Τπνηξνθίεο ρνξεγνχληαη θαη
απφ νξγαληζκνχο, θιεξνδνηήκαηα θαη ηδξχκαηα, ζπλήζσο ζε θνηηεηέο κε πςειέο
επηδφζεηο θαη πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο.
ηεγαζηηθό/θνηηεηηθό επίδνκα
ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Ώλψηαησλ θαη Ώλψηεξσλ Βθπαηδεπηηθψλ
Εδξπκάησλ, θαζψο θαη ησλ ρνιψλ ηεο Κχπξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα
Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ, Έιιελεο ππεθφνπο ή ππεθφνπο άιισλ ρσξψλ ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο, ρνξεγείηαη εηήζην ζηεγαζηηθφ επίδνκα ίζν κε ρίιηα (1.000)
επξψ. Αελ δηθαηνχληαη ην επίδνκα απηφ φζνη θνηηνχλ γηα ηελ απφθηεζε δεχηεξνπ
πηπρίνπ.
Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο απηνχ αζξνηζηηθά είλαη νη εμήο:
α) Ο θνηηεηήο λα δηακέλεη ζε κηζζσκέλε νηθία ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε πφιε
άιιε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ, ζηελ νπνία νη γνλείο ηνπ ή ν ίδηνο δελ έρνπλ πιήξε
θπξηφηεηα ή επηθαξπία άιιεο θαηνηθίαο, κε εμαίξεζε ηνλ Ννκφ Ώηηηθήο θαη ην
πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο, πνπ ζεσξνχληαη σο κία πφιε.
β) Να απνδεηθλχεηαη ε θνίηεζε κε πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο,
ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη φηη o θνηηεηήο είρε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο ηνπιάρηζηνλ
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ζηα κηζά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή ησλ αληίζηνηρσλ δχν εμακήλσλ,
εθηφο ηνπ πξψηνπ έηνπο γηα ην νπνίν απαηηείηαη κφλν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο.
γ) Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο λα κελ ππεξβαίλεη
ηα ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000)
επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν παηδί πέξαλ ηνπ ελφο. Χο εηήζην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ,
θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ
θνξνινγνχκελνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ, απφ νπνηαδήπνηε
πεγή. Δ ελ ιφγσ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ην νπνίν ρνξεγείηαη.
δ) Οη γνλείο ηνπ θνηηεηή ή ν ίδηνο λα κελ είλαη θχξηνη ή επηθαξπσηέο θαηνηθηψλ
(ηδηνρξεζηκνπνηνπκέλσλ ή εθκηζζσκέλσλ) πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δηαθφζηα (200) η.κ.,
κε εμαίξεζε θαηνηθίεο ή δηακεξίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε δήκν ή θνηλφηεηα κε
πιεζπζκφ ιηγφηεξν ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) θαηνίθσλ, φπσο νη νξγαληζκνί απηνί
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνβιέπνληαλ πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 2539/1997 (ΦΒΚ 244 Ώ΄).
Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο
νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ παξαγξαθή ηεο θαηά ηνπ Αεκνζίνπ απαίηεζήο ηνπ,
πξνζθνκίδνληαο ην απαηηνχκελν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε (εηζνδήκαηα
πξνεγνχκελνπ έηνπο).
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Απνζηνιή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Σν Σκήκα θαιιηεξγεί ηνλ θνξκφ ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, δειαδή:
- ηηο επηζηήκεο πνπ κειεηνχλ ηα «καθξνπαηδαγσγηθά» θαηλφκελα (δεκνγξαθηθά,
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, ζεζκηθά ή πνιηηηζηηθά)
- ηηο επηζηήκεο πνπ κειεηνχλ ηα «κηθξνπαηδαγσγηθά» θαηλφκελα (π.ρ. βηνινγηθά
θαη ςπρνινγηθά) πνπ απφ ηελ αηνκηθή ηζηνξία κέρξη ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο
- ηε Αηδαθηηθή ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ, ε νπνία πξνζθέξεη γλψζεηο πνπ
ζηεξίδνπλ ηηο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο κεηάδνζήο ηνπο.
Βηδηθνί ζηφρνη ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο:
-

λα θαηαλννχλ ηε γλσζηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη
ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη λα δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηε ζρνιηθή πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο

-

λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ψζηε λα ηνπο παξέρνπλ δηδαζθαιία
ζχκθσλε κε ηηο αλάγθεο ηνπο

-

λα αλαπηχζζνπλ ζρέδηα δηδαζθαιίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο,
ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο
θαη ηεο θνηλσλίαο

-

λα απνθηήζνπλ παηδαγσγηθή γλψζε θαη δεμηφηεηεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ
γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λ’ αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη
δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ

-

λα αλαπηχμνπλ ιεθηηθέο, κε ιεθηηθέο, γξαπηέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά

-

λα θαηαλννχλ ηνλ ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηππηθέο θαη κε
ηππηθέο δνθηκαζίεο γηα λα αμηνινγνχλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ

-

λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλαζηνραζκνχ, ψζηε λα βειηηψλνληαη ζπλερψο

-

λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο
θαη ηελ θνηλφηεηα ψζηε λα ζηεξίδνπλ

-

λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο ηνπο θαη ηε δηά βίνπ επηκφξθσζή ηνπο.

Βηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ζηηο πεξηνρέο:

23

-

ηεο πζηεκαηηθήο, Εζηνξηθήο θαη πγθξηηηθήο Αηάζηαζεο ησλ Παηδαγσγηθψλ
Βπηζηεκψλ θαη ηεο Βθπαίδεπζεο

-

ηεο Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο θαη ηεο δενληνινγίαο ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ

-

ηεο Μεζνδνινγίαο ησλ Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο θαη ηεο Βθπαίδεπζεο

-

ηεο αλάιπζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιείνπ δηαρξνληθά, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά,
ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη αμηνιφγεζεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ

-

ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ ξεπκάησλ θαη ζρεηηθψλ πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε
παγθφζκην, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν,

-

ηεο Οδεγεηηθήο θαη Μαζεζηαθήο παξέκβαζεο απφ ηνπο ελδνζρνιηθνχο
παξάγνληεο ηεο αγσγήο

-

ηεο Βηδηθήο Ώγσγήο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε γλψζε θαη ηελ αγσγή φισλ ησλ καζεηψλ γεληθά

-

ηεο κειέηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ν
εθπαηδεπηηθφο ξφινο ηφζν ζην δάζθαιν φζν θαη ζην καζεηή, θαζψο θαη ε
επίηεπμε ηεο κεηαμχ ηνπο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ αηφκνπ,

-

ηεο κειέηεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ-πνιπγισζζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ ζρνιείνπ,
ηεο παξνρήο επθαηξηψλ δίγισζζεο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο

-

ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ςπρηθή ηνπ
πγεία, γηα ηα ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά ζηνηρεία πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαηά ηελ
άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη γηα ηε κφξθσζε θαη επηκφξθσζή ηνπ

-

ηεο πνιππξηζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ζηελ
αληίζηνηρε αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ

-

ηεο κειέηεο ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ζχγρξνλσλ
εμσζρνιηθψλ παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη

-

ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο θαη δηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο
θαη θάζε λέαο πξνβιεκαηηθήο θαη πξννπηηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη επεξεάδεη
άκεζα ή έκκεζα ην ειιεληθφ ζρνιείν.

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπρνινγίαο εληάζζεηαη ε δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα ηεο
επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο, κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
εθπαίδεπζε θαη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ ζην ζρνιείν. ηε ζχγρξνλε επνρή ν δάζθαινο,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν ηνπ, έρεη κεγαιχηεξε αλάγθε απ’ φζν άιινηε
λα γλσξίδεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, θπξίσο πνηνλ δηδάζθεη (δειαδή ηνλ καζεηή). Δ
επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο (σο επηζηήκε κειέηεο ηνπ αλζξψπνπ) απνβιέπεη λα δψζεη
ζηνπο θνηηεηέο ηηο γλψζεηο εθείλεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα γλσξίζνπλ ηνλ
άλζξσπν (ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ καζεηή ηνπο, ην παηδί ηνπο, ηνλ/ηε ζχδπγφ ηνπο θ.ά.).
Σν άηνκν (σο γνλέαο, σο δάζθαινο θ.ά.) ζα θαηαλνήζεη θαη ζα βνεζήζεη θαιχηεξα θαη
απνηειεζκαηηθφηεξα ην παηδί ηνπ ή ηνλ καζεηή ηνπ, φηαλ ηνλ γλσξίδεη. ην Σκήκα
θαιιηεξγνχληαη νη θιάδνη ηεο Φπρνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ην
έξγν ηνπ δαζθάινπ. Βηδηθφηεξα, ε δηδαζθαιία θαη έξεπλα απνζθνπνχλ ζηελ αλάιπζε,
κεηάδνζε, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ:
- ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ, κεζνδνινγηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο θαη ηε γλψζε ησλ
θξηηεξίσλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο, κειέηεο θαη έξεπλαο ησλ ζεκάησλ ηεο
Φπρνινγίαο
- ηελ αλάιπζε, κειέηε θαη έξεπλα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ δηά
ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο
(δει. ηεο αληίιεςεο, ηεο κλήκεο, ηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ θ.η.ι.)
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- ηε δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε θαη ζηε
ιεηηνπξγία ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο
- ηελ αλάιπζε, κειέηε θαη έξεπλα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλάγλσζεο θαη
γξαθήο, ε απξφζθνπηε κάζεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε
επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο πνξείαο
- ηε δηάγλσζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγνχλησλ γλσζηηθψλ,
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη άιισλ ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ ζε πεξηπηψζεηο
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ
- ηε κειέηε, αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ εηδηθνχ καζεζηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο
Απζιεμίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
- ηε κειέηε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ αλζξψπηλνπ
ςπρηζκνχ
- ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ηεο ζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ αλζξψπνπ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ
- ηελ αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσληθή νκάδα (κέζα ζε έλα
δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ) θαη φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ
- ηε κειέηε θαη έξεπλα ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν
πνπ αλαπηχζζεηαη, σο άηνκν πνπ καζαίλεη, ζθέθηεηαη, δξαζηεξηνπνηείηαη,
θνηλσληθνπνηείηαη, επηζπκεί, αηζζάλεηαη, ζπγθηλείηαη θαη πνπ απφ άλζξσπνο
γίλεηαη Άλζξσπνο.
ηα αληηθείκελα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Βθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο ζηφρνο είλαη λα αλαδεηθλχεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε θνηλσληθή
πξνέιεπζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Δ δηδαζθαιία θαη ε έξεπλα ζηνρεχνπλ ζηελ
παξαγσγή, κεηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ:
 ηελ θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε, ε νπνία παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην παηδί θαη ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν θαηά ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, φπσο ε γιψζζα
ηεο δηδαζθαιίαο, νη θνηλσληθέο ζεκαζίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, νη
θνηλσληθέο ζρέζεηο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ, ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε έληαμή ηνπ ζην άκεζν θαη επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν
 ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο πνπ εμεηάδνπλ θαη αλαιχνπλ θξηηηθά ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο ζην ζρνιείν θαη ηνλ ηξφπν έληαμήο ηνπ ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,
φπσο ηα θπξίαξρα πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ άκεζνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ε ζρέζε νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ, ε έληαμε ησλ
δηδαζθνκέλσλ ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
 ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,
ζε ζρέζε κε ηηο θπξηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο (Τπνπξγείν Παηδείαο,
θφκκαηα, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θ.ά.)
 ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε καζεηηθή επίδνζε ζηα
δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, ηελ θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν θαη ηε
ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζε ζρέζε κε ηηο
εηδηθέο αλάγθεο θνηλσληθψλ θαη ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη κε ηελ αληίιεςε πνπ
θπξηαξρεί ζηελ νηθνγέλεηα
 ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο πνπ εμεηάδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (ηζφηεηα επθαηξηψλ,
θνηλσληθή ζηξσκάησζε, θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ), ηηο
θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο καζεηηθήο επίδνζεο, ηνλ ξφιν ηεο
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ζηελ πξφζβαζε ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη επνκέλσο ζηελ
θνηλσληθή ζηξσκάησζε θαη ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή
ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο πνπ εμεηάδνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δηνίθεζε θαη
νξγάλσζε πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ζε
φια ηα επίπεδα, ηε ζρέζε ηνπ ζεζκηθνχ, ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηνπ νξγαλσηηθνχ
πιαηζίνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, θαη ηηο θνηλσληθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο επηπηψζεηο ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο
ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ αλαιχνπλ ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αξρηθήο
θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε
ζρέζε ηεο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ ην νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ αλαιχνπλ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο,
ψζηε λα θαηαλννχληαη νη δηαζπλδέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
πξαθηηθήο, θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζε ζρέζε κε έλα θνηλσληθφ πιαίζην
επξχηεξν απφ ην ειιεληθφ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ Βιιήλσλ
κεηαλαζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Βιιάδα
ηηο ζεσξίεο, ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη ηεο
έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηα
πιαίζηα αληίζηνηρσλ θνζκνζεσξήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηζηνξηθή
εμέιημή ηεο.

ην Σκήκα παξέρνληαη επαξθείο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο νη
νπνίεο απνηεινχλ ην ππφβαζξν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, δειαδή πξσηεπφλησο ζρεηηθά κε ηηο (θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά αλαθεξφκελεο) εηδηθφηεηεο:
α) Γεσγξαθία (γηα ην νκψλπκν κάζεκα)·
β) Γιψζζα (γηα ην νκψλπκν κάζεκα)·
γ) Διεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο (γηα ην νκψλπκν κάζεκα)·
δ) Θενινγία θαη Φηινζνθία (γηα ηα καζήκαηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο Εζηνξίαο)·
ε) Εζηνξία (γηα ην νκψλπκν κάζεκα θαη γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ)·
δ) Μαζεκαηηθά (γηα ην νκψλπκν κάζεκα)·
ζη) Πνιηηηθή Θεσξία (γηα ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Ώγσγήο θαη ην
κάζεκα ηεο Εζηνξίαο)·
ε) Φπζηθή (γηα ην νκψλπκν κάζεκα θαη ην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο)·
ζ) Υεκεία (γηα ηα καζήκαηα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Φπζηθψλ).
ηφρνο είλαη λα θαζίζηαληαη εκθαλείο ζηνπο θνηηεηέο:
α) ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη γλψζεηο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε θαη
β) ε ζρέζε ησλ ςπρνινγηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ κε ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ
σο κειινληηθνί δάζθαινη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
ψζηε λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε.
Παξάιιεια, επηδηψθεηαη λα εμνηθεησζεί ν κειινληηθφο δάζθαινο κε ηελ
Πιεξνθνξηθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλφο αθελφο κελ
λα ηε ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ γεληθή θαηάξηηζε θαη εηδηθή
πξνεηνηκαζία ζε φια ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο θαη αθεηέξνπ λα απνθηήζεη ηε
δεμηφηεηα λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηε ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Ξ. ΑΡΑΠΑΚΖ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ – ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ηε δνκή θαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία επξσπατθψλ θαη ειιεληθψλ
εηθαζηηθψλ έξγσλ ηέρλεο, κε έκθαζε ζηα έξγα δσγξαθηθήο, ψζηε λα είλαη εηο ζέζε λα
αλαγλσξίδνπλ απηά ηα έξγα θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηε δνκή θαη ηα κνξθνινγηθά
ζηνηρεία παηδηθψλ εηθαζηηθψλ έξγσλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: νξηζκέλεο έλλνηεο εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ηζηνξίαο ηεο
ηέρλεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Μειέηε ηεο ππνθξππηφκελεο δνκήο θαη ησλ
κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ (Bouleau) επξσπατθψλ θαη ειιεληθψλ εηθαζηηθψλ έξγσλ
ηέρλεο κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ (αβάθην) θαη εμεηδηθεπκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Θεκαηνινγηθή αλάιπζε ησλ έξγσλ ηέρλεο κε ηε κέζνδν Panofsky.
Παξνπζίαζε ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ην εκθαλέο κέξνο ηνπ
έξγνπ ηέρλεο θαη εηο βάζνο αλάιπζε, ζρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία έξγσλ δσγξαθηθήο
απφ ηνπο θνηηεηέο κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Αεκηνπξγία πξνζσπηθήο εηθαζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη εκπινπηηζκνχ
ηεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. χγθξηζε δνκήο θαη κνξθνινγηθψλ
ζηνηρείσλ επξσπατθψλ θαη ειιεληθψλ έξγσλ ηέρλεο ηεο δσγξαθηθήο κε παηδηθά έξγα
δσγξαθηθήο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Arnheim, R. (1999). Σέρλε θαη Οπηηθή Αληίιεςε. Βθδφζεηο Θεκέιην
Bouleau C. (2002). Ζ Κξπθή γεσκεηξία ησλ δσγξάθσλ. Έλσζε Καζεγεηψλ
Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ.
Chauvet, F. (1996). “Teaching color: Designing and evaluation of a sequence”,
European Journal of Teacher Education, 19, 2, 121-136.
Davis, J. & Gardner, H. (1993). “The arts and early childhood education: A cognitive
developmental portrait of the young child as artist”. In B. Spodek (Ed.) Handbook
of research on the education of young children. McMillan, 191-206.
Gombrich, E.H. (1998). Σν ρξνληθφ ηεο ηέρλεο. Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Βζληθήο
Σξαπέδεο.
Gombrich, E.H. (1999). θηαί εξξηκκέλαη. Ζ απφδνζε ηεο ζθηάο ζηε δπηηθή ηέρλε.
Βθδφζεηο Άγξα.
Itten, J. (1998). Σέρλε ηνπ ρξψκαηνο. Έλσζε Καζεγεηψλ Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ.
Jansen & Jansen, (2010). Ηζηνξία ηεο Σέρλε, Ίσλ, Αζήλα
Kandinsky, W. (1981). Γηα ην πλεπκαηηθφ ζηελ ηέρλε. Βθδφζεηο Νεθέιε.
Matisse, H. (1999). Γξαπηά θαη ξήζεηο γηα ηελ ηέρλε. Βθδφζεηο Νεθέιε.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: πξνθνξηθή εμέηαζε, εξγαζία.
Ξ. ΑΡΑΠΑΚΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΣΔΥΝΖ
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Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη θπξίσο πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο απνθηψληαο ζηνηρεία δηδαθηηθήο θαη
ζπγθξνηψληαο ηεθκεξησκέλεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζεκάησλ ηεο
θεξακηθήο ηέρλεο φπσο είλαη ε αλάπηπμε θεξακηθψλ αληηθεηκέλσλ –θεξακηθή θφξκακε ηερληθέο ρξήζεσο ηνπ πεινχ, αιιά θαη ησλ κεζφδσλ δσγξαθηθήο ηνπο, ζα είλαη ζε
ζέζε λα αλαιχνπλ, ζρεδηάδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη αμηνινγνχλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
θεξακηθήο ηέρλεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ
εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ δίλνληαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ (Κεξακηθήο).
Παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο θεξακηθήο ηέρλεο.
Ώλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο θφξκαο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζην λφεκα θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ θεξακηθνχ έξγνπ. Αίδνληαη ηα ρξψκαηα ηεο θεξακηθήο ηέρλεο,
αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα (ζκάιην, ρξψκαηα
θ.ά). Παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη ρξήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ
θακηληνχ ηεο θεξακηθήο ηέρλεο θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη γηα
πεηξακαηηζκνχο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώξαπάθε Ξ. (2002). «Οη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο Αηδαθηηθήο ησλ Βηθαζηηθψλ
Σερλψλ», Δηθαζηηθή Παηδεία, 18, 43-48.
Ώξαπάθε, Ξ., (επηκ.) (2014). Ζ Κεξακηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε, Ώζήλα: Εσλ.
Ώξαπάθε, Ξ., (2014) Γηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, Εσλ, Ώζήλα.
ΐνγηαληδφγινπ, Μ., (1985). Βαζηθά ζηνηρεία Κεξακεηθήο, Ώζήλα: Τ.Π.Π.Β.
Gaillot, B.-A. (2002). Plastic Arts. Elements of a critical teaching. Athens: Nefeli.
(Original: Bernard-André Gaillot, Arts plastiques, Eléments d’une didactique
critique, Paris: PUF, 1997)
Gardner, H. (1982). Art, mind and brain: A cognitive approach to creativity. New
York: Basic Books.
Luquet, G. (1991). Le dessin enfantin. Delachaux et Niestle.
Smith, N. (1982). “The Visual Arts in Early Childhood Education: Development and
the Creation of Meaning”. Εn B. Spodek (ed.) Handbook of Research in Early
Childhood Education. New York: Σhe Free Press.
Wallon P., Cambier A. & Engelhart D. (1990). Le dessin de l’enfant. Presses
Universitaires de France.
Wright, S. (1991). The Arts in Early Childhood. Sydney: Prentice Hall.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε θαη εξγαζηεξηαθήπξαθηηθή εθαξκνγή.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, παξνπζίαζε ησλ αλαπηπρζέλησλ
πξντφλησλ θαη ππνρξεσηηθή εξγαζία.
Ξ. ΑΡΑΠΑΚΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 7ν, ππνρξεσηηθφ.
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ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο
αληηιήςεηο ηεο Αηδαθηηθήο ησλ Βηθαζηηθψλ Σερλψλ θαη, παξάιιεια, λα
πεηξακαηηζηνχλ ζηα Μέζα θαη ηηο Μεζφδνπο Αηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ, ζρεδηάδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη
αμηνινγνχλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα εηθαζηηθήο αγσγήο, ηα νπνία ζεσξνχληαη
βαζηθά ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: κνξθνινγηθά ζηνηρεία δσγξαθηθψλ έξγσλ ηέρλεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη νη
ζεκειηψδεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε Αηδαθηηθή θαη ηε Αηδαζθαιία ησλ Βηθαζηηθψλ
Σερλψλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο είλαη ε Βιεχζεξε θαη
ε Καζνδεγνχκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηηο ηάζεηο πνπ
επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Βπίζεο αλαιχνληαη ηα ζηάδηα
εμέιημεο ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ (Luqeut, 1991), ηνλίδνληαη ηα Μνξθνινγηθά ζηνηρεία
ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Βηζαγσγή ζηε
ρξσκαηνινγία (Itten, 1998), ζηηο ηερληθέο ρξήζεσο ησλ ρξσκάησλ θαη ε ζχλδεζε
απηψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηεο. Πξαθηηθή εθαξκνγή.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώξαπάθε, Ξ., (2013). Ζ Γηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ, Εσλ, Ώζήλα.
Ardouin, I. (2000). Ζ θαιιηηερληθή αγσγή ζην ζρνιείν. Βθδφζεηο Νεθέιε.
Arnheim,,R. (1999). Σέρλε θαη Οπηηθή Ώληίιεςε. Βθδφζεηο Θεκέιην
Boissel, J. (1990). Quand les enfants se mirent à dessiner. 1880-1914: un fragment de
l’histoire des idées. Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, 31, 15-43.
Bouleau, C. (2002). Ζ θξπθή γεσκεηξία ησλ δσγξάθσλ. Έλσζε Καζεγεηψλ
Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ.
Caillet, E. (1989), L’Art comme jubilation critique, ASTER, 9, 43-67.
Gaillot, M-A (2002). Πιαζηηθέο ηέρλεο. ηνηρεία κηαο δηδαθηηθήο-θξηηηθήο. Βθδφζεηο
Νεθέιε.
Gardner, H. (1982). Art, mind and brain: A cognitive approach to creativity. Basic
Books.
Itten, J. (1998). Σέρλε ηνπ ρξψκαηνο. Έλσζε Καζεγεηψλ Καιιηηερληθψλ Μαζεκάησλ.
Κνιηφπνπινο, Α. & Ώξαπάθε, Ξ. (2004). Ώπφπεηξεο ζπλεχξεζεο ηέρλεο, επηζηήκεο
θαη ηερλνινγίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: ρεδηάδνληαο έλα επηκνξθσηηθφ
πξφγξακκα γηα ην ρξψκα. Δηθαζηηθή Παηδεία, 20, 156-162.
Luquet, G. (1991). Le dessin enfantin. Delachaux et Niestle.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε θαη εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: εξγαζία, πξνθνξηθέο εμεηάζεηο θαη θάθεινο εξγαζηψλ.
Ξ. ΑΡΑΠΑΚΖ
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ αιιά θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο, απνθηψληαο ζηνηρεία δηδαθηηθήο θαη
ζπγθξνηψληαο ηεθκεξησκέλεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ εηδηθψλ ζεκάησλ
ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ φπσο είλαη ε εηθνλνγξάθεζεο θεηκέλσλ κε ηερληθέο ρξήζεσο
ησλ ρξσκάησλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ, ζρεδηάδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη
αμηνινγνχλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα εηθαζηηθήο αγσγήο, ηα νπνία ζεσξνχληαη
βαζηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο ησλ Βηθαζηηθψλ
Σερλψλ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ γίλεηαη Βηζαγσγή
ζηελ Ώηζζεηηθή Ώγσγή. Αίλνληαη ζηνηρεία ρξσκαηνινγίαο. Μειεηψληαη νη ζρέζεηο
ρξψκαηνο – ζθηάο. Ώλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ζχλζεζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα Μέζα θαη νη
Μέζνδνη Αηδαζθαιίαο εηθνλνγξάθεζεο θεηκέλσλ ( φπσο ινγνηερλία, πνίεζε, θπζηθέο
επηζηήκεο θηι.). Πξαγκαηνπνηείηαη α) Μειέηε πξνηάζεηο νιφγιπθσλ κνξθψλ θαη β)
Μειέηε θαη πξνηάζεηο αλάγιπθσλ –έθηππα θαη πξφζηππα– παξαζηάζεσλ. Ώλαιχεηαη
ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη γίλεηαη ζχλδεζε κε ηελ ηζηνξία ηεο
ηέρλεο. Αίλνληαη θαη αλαιχνληαη ζηνηρεία Υξσκαηνινγίαο. Ώλαθέξνληαη ηα κέζα θαη
Μέζνδνη Αηδαζθαιίαο ησλ ρξσκαηηθψλ πιηθψλ. Παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θαη κέζνδνη
ηνπ ηππψκαηνο. Παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θαη κέζνδνη ηνπ θνιάδ θαη ηνπ ςεθηδσηνχ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώξαπάθε, Ξ., (2013). Ζ Γηδαθηηθή ησλ εηθαζηηθψλ, Ίσλ, Ώζήλα.
Ώξαπάθε, Ξ. (1992β). «Δ εηθνλνγξάθεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην λεπηαγσγείν
θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν». Δηθαζηηθή Παηδεία, 8, 118 - 122.
Arapaki, X. & Koliopoulos, D. (2011). “Popularization and teaching of the
relationship between visual arts and natural sciences: historical, philosophical and
didactical dimensions of the problem”. Science & Education, 20 (7-8), 797-803.
Ώξαπάθε, Ξ. (2002). Οη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηεο Αηδαθηηθήο ησλ Βηθαζηηθψλ
Σερλψλ, Δηθαζηηθή Παηδεία, 18, 43-48.
Arapaki, X. & Zafrana M., (2004). “The artistic expression of kindergarten children
after a 'guided' teaching approach”. European Early Childhood Education
Research Journal, 12 (2), 43-58.
Luquet, G. (1991). Le dessin enfantin. Delachaux et Niestle.
Smith, N. (1982). The Visual Arts in Early Childhood Education: Development and
the Creation of Meaning. Εn B. Spodek (ed.) Handbook of Research in Early
Childhood Education. New York: Σhe Free Press.
Wallon P., Cambier A. & Engelhart D. (1990). Le dessin de l’enfant. Presses
Universitaires de France.
Wright, S. (1991). The Arts in Early Childhood. Sydney: Prentice Hall.
Arapaki, X. & Koliopoulos, D. (2011). “Popularization and teaching of the
relationship between visual arts and natural sciences: historical, philosophical and
didactical dimensions of the problem”. Science & Education, 20 (7-8), 797-803.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε θαη εξγαζηεξηαθή
άζθεζε.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, εξγαζία θαη θάθεινο εξγαζηψλ.
Α. ΑΖΜΑΚΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα κε πξαθηηθέο αζθήζεηο.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε, θαη θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξρψλ,
ζέζεσλ, πξνηάζεσλ, ελλνηψλ, νξηζκψλ, αιιά θαη επηρεηξεκάησλ ησλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο
Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο.
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πζηεκαηηθή αλάιπζε, εκβάζπλζε, ζχγθξηζε, αιιά θαη θξηηηθή ησλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ελ ιφγσ επηζηεκνληθφ
πεδίν.
 Βπίζεο ε ζπκβνιή ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο,
απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθνχο,
εξεπλεηηθνχο, αιιά θαη δηδαθηηθνχο.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 Εθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ θνηλσληνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ,
θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ, ζέζεσλ, ελλνηψλ θαη νξηζκψλ ηνπο.
 χγθξηζε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ζέζεσλ ησλ
ζεσξεηηθψλ θνηλσληνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
 Ώλάπηπμε ηθαλφηεηαο ζχλδεζεο θαη εθαξκνγήο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζην
επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ πεδίν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: γλψζε ησλ βαζηθψλ θνηλσληνινγηθψλ ελλνηψλ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη:
 Εζηνξηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο
Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο.
 Μέζνδνο, ζεσξία θαη έξεπλα ζηελ Κνηλσληνινγία θαη ζηελ Κνηλσληνινγία
ηεο Βθπαίδεπζεο.
 Αηαζαθήζεηο ζεκειησδψλ ελλνηψλ ζηελ Κνηλσληνινγία θαη ζηελ
Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο.
 Ο ζεζκφο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζην πιαίζην ησλ
καθξνθνηλσληνινγηθψλ, εξκελεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ ζπλδπαζηηθψλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Blackedge, D., & Hunt, B. (2004). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, εθδ. Μεηαίρκην,
Ώζήλα.
Gewirtz, S., & Cribb, C. (2010). Καηαλνψληαο ηελ Δθπαίδεπζε, εθδ. Μεηαίρκην,
Ώζήλα.
Λάκληαο Κ., (2001). Κνηλσληνινγηθή Θεσξία θαη Δθπαίδεπζε, εθδ. Μεηαίρκην,
Ώζήλα.
Μπισλάο Θ., (1998). Κνηλσληνινγία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζε – πκβνιέο, εθδ.
Gutenberg, Ώζήλα.
Νφβα Υ., (2010). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο ηεο δηδάζθνπζαο
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζην κάζεκα, (ζε
νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηε
δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλεη ε
δηδάζθνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
 Ώλάιπζε θαη θξηηηθή ζπγθεθξηκέλσλ εηθνληθψλ θεηκέλσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κέζσ αζθήζεσλ εξγαζηεξηαθνχ
ραξαθηήξα κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, εξσηεκάησλ,
ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο.
 Ώμηνιφγεζε εβδνκαδηαίνπ θαθέινπ.
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
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Α. ΑΖΜΑΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΦΤΛΟ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα κε πξαθηηθέο αζθήζεηο.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 θαηαλφεζε θαη θνηλσληνινγηθή εξκελεία ηεο ινγηθήο ησλ κεραληζκψλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζέζε ηνπο
ζηελ θνηλσλία
 απνζαθήληζε ηεο ηζηνξηθήο-θνηλσληνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο ζέζπηζεο,
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Βιιάδα (ε
αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ)
 θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην θχιν ζχγρξνλνπ
πξνβιεκαηηζκνχ, έηζη ψζηε λα δηαθαλεί ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε
δηακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηεξενηχπσλ κέζα ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 εκπέδσζε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ-θνηλσληνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα
πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζήκεξα.
 θαηαλφεζε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ
 ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο κε ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ ησλ καζεηψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο θνηλσληνινγηθέο έλλνηεο, ρξήζηκεο γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
 εηζαγσγηθέο έλλνηεο (θνηλσληθφ θχιν, βηνινγηθφ θχιν, έκθπιε ηαπηφηεηα,
έκθπινο ξφινο, ζεμηζκφο, παηξηαξρία)
 νη θεκηληζηηθέο ζεσξίεο
 νη ζεσξίεο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ
 νη απαξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Βιιάδα θαηά ηνλ 19ν
αηψλα (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε).
 ν ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Arnot M. (2004). Γηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο θαη θχινπ. Δθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη
θεκηληζηηθέο πνιηηηθέο, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.
Bryson V. (2005). Φεκηληζηηθή πνιηηηθή ζεσξία, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.
Αειεγηάλλε, ΐ. θαη Γηψγνπ, . (επηκ.) (1999). Δθπαίδεπζε θαη θχιν, εθδ. ΐάληαο,
Θεζζαινλίθε.
Eyans M. (2004). Φχιν θαη θνηλσληθή ζεσξία, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη
 δηαιέμεηο
 αλάιπζε θαη θξηηηθή εηθνληθψλ θεηκέλσλ
 δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε βάζε ηελ
επεμεξγαζία θεηκέλσλ, εξσηεκάησλ, ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη ησλ ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
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 Ώζθήζεηο εξγαζηεξηαθνχ ραξαθηήξα κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
εξσηεκάησλ, ζεκάησλ.
 Ββδνκαδηαίνο θάθεινο
 Βθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ.
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Α. ΑΖΜΑΚΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα κε πξαθηηθέο αζθήζεηο.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 αλάιπζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έλλνηαο ηνπ «θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ», ψζηε λα
αλαδεηρζεί ε πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε δπζθνιία δηαηχπσζεο ελφο
θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ
 αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ θνηλσληθνχ
θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ
 παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ (Σζηγγάλνη, Πφληηνη θ.ά.), εηδηθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο,
θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζρεξεηψλ ηνπο.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 ηθαλφηεηα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
θεληξηθή έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
 ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ
 ζρέζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο κε ζηφρν ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ εηδηθψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ (Σζηγγάλνη, Πφληηνη θ.ά.) ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο έλλνηεο ηεο Κνηλσληνινγίαο· γλψζεηο ησλ θχξησλ
ζεσξηψλ ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
 ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ ζε ζρέζε θαη αλαθνξά ζπγγελψλ ελλνηψλ, φπσο: θηψρεηα,
ξαηζηζκφο, κεηνλφηεηα, πεξηζψξην
 αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ γέλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
 παξνπζίαζε ηεο κνξθνινγίαο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ θαηεγνξηψλ, θαζψο
θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο
 παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε
καζεηηθή δηαξξνή
 πξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καζηκάηε Κ. (επηκ.) (1998). Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο: ε ειιεληθή εκπεηξία, εθδ.
Gutenberg, Ώζήλα.
Παπαδνπνχινπ Α. (επηκ.) (2002). Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
παξακεξίδνπκε…, εθδ. Ώξκφο, Ώζήλα.
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Πεηκεδίδνπ, Μ. θαη Παπαζενδψξνπ, Υ. (2004). Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο,
εθδ. Βμάληαο, Ώζήλα.
Paugam S. (1991). La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, P.U.F.,
Paris.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο
 Ώλάιπζε θαη θξηηηθή ζπγθεθξηκέλσλ εηθνληθψλ θεηκέλσλ
 Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε
βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, εξσηεκάησλ, ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 Ώζθήζεηο εξγαζηεξηαθνχ ραξαθηήξα κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
εξσηεκάησλ, ζεκάησλ
 Ββδνκαδηαίνο θάθεινο
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Α. ΑΖΜΑΚΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα κε πξαθηηθέο αζθήζεηο.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 Πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο επηινγήο θαη ηεο
νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο.
 Πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
καζεηέο.
 Αηαζχλδεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη ηε ζρνιηθή γλψζε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 εγθαηάζηαζε ζεσξεηηθήο ππνδνκήο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ/ζηε θνηηεηή/ηξηα λα
αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία (αξλεηηθή ή ζεηηθή) νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
πξαθηηθψλ
 αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο εληνπηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηεο γλψζεο
 ζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή
καζεζηαθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη πξνζπάζεηεο-πξνηάζεηο
αιιαγήο ηνπο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο:
 ΐαζηθέο θνηλσληνινγηθέο έλλνηεο ησλ ζεσξηψλ ηεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο
 ΐαζηθέο γλψζεηο ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Emile Durkheim ζηηο νπνίεο
ζεκειηψλεη ν Basil Bernstein ηε ζεσξία ηνπ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη:
 ζεσξίεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο (Bourdieu, Altousser)
 βαζηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ζπληζηψζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Bernstein
ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο
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πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπιαηζίσζεο ηεο ζρνιηθήο
γλψζεο (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα)
 πξνηάζεηο ηεο «Νέαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο» γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Bernstein B. (1991). Παηδαγσγηθνί θψδηθεο θαη θνηλσληθφο έιεγρνο, εθδ. Ώιεμάλδξεηα,
Ώζήλα.
Blackledge, D. θαη Hunt, B. (2000). Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο, εθδ. Μεηαίρκην,
Ώζήλα.
Μπισλάο Θ. (ρ.ρ.)., Κνηλσληθή αλαπαξαγσγή ζην ζρνιείν, εθδ. Ώξκφο, Ώζήλα.
νινκψλ, Ε. θαη Κνπδέιεο, Γ. (1994). Πεηζαξρία θαη γλψζε – Σνπηθά α΄, εθδ. Βηαηξείαο
Μειέηεο ησλ Βπηζηεκψλ ηνπ Ώλζξψπνπ, Ώζήλα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 δηαιέμεηο
 ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν)
κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηελ πξνζέγγηζε εξσηεκάησλ θαη ηε
ζπδήηεζε ζεκάησλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κέζσ αζθήζεσλ εξγαζηεξηαθνχ ραξαθηήξα κε
βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, εξσηεκάησλ, ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη
ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο
 εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ
 εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
ΥΟΛΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ δεκηνπξγία πξνβιεκαηηζκψλ αλαθνξηθά κε ηα
αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ.
Δ θαιιηέξγεηα ηεο παηδαγσγηθήο θξίζεο θαη αίζζεζεο θαη ε βειηίσζε ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ θνηηεηή.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: νξηζκέλεο έλλνηεο βάζεο ηεο Παηδαγσγηθήο, ηεο
Ώλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο πκβνπιεπηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δ αλαγθαηφηεηα ηεο ζρνιηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνλ
ζχγρξνλν θφζκν. Απλαηφηεηεο αλάιεςεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπκβνπιεπηηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Πεξηνρέο ζπκβνπιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ιεηηνπξγνχ ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο. Άζθεζε ζε βαζηθέο ζπκβνπιεπηηθέο δεμηφηεηεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐαζηιφπνπινο, ., Μπξνχδνο, Ώ., Μπανχξδα, ΐ. (ππφ έθδνζε). Φπρνεθπαηδεπηηθά
νκαδηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Βθδφζεηο Gutenberg.
ΐαζηιφπνπινο, ., Κνπηζνπνχινπ, Ε., & Ρέγθιε, Α. (2011). Φπρνεθπαηδεπηηθέο
νκάδεο γηα παηδηά. Βθδφζεηο Γξεγφξε, Ώζήλα.
Axline, V., (1985). Νηηπο, Έλα Παηδί Αλαδεηάεη ηνλ Δαπηφ ηνπ. Βθδ. Σακαζφο.
Herbert, Martin (1998). Φπρνινγηθά Πξνβιήκαηα ηεο Παηδηθήο Ζιηθίαο (10ε έθδ.,
ηφκνο Ώ θαη ΐ). Βθδ. Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα.
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Κνζκφπνπινο, Ώι. & Μνπιαδνχδεο, Γξ. (2003). Ο Carl Rogers & ε
Πξνζσπνθεληξηθή ηνπ Θεσξία γηα ηελ Φπρνζεξαπεία θαη ηελ Δθπαίδεπζε. Βθδ.
Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα.
Κνζκφπνπινο ΐ. Ώιέμαλδξνο (1994). Φπρνινγία θαη Οδεγεηηθή ηεο Παηδηθήο θαη
Νεαληθήο Ζιηθίαο (3ε έθδ.). Βθδφζεηο Γξεγφξε, Ώζήλα.
Μαιηθηψζε – ΛνΎδνπ, Μ. (2013). πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία. Βθδ. Πεδίν.
Μαιηθηψζε – ΛνΎδνπ, Μ. (2011).Ζ ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία ζηελ εθπαίδεπζε. Βθδ.
Πεδίν.
Μέξπ, Σφλπ (2002). Πξφζθιεζε ζηελ Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε (κηθ. Αίπιαο Γ.).
Βθδ. Καζηαληψηε, Ώζήλα.
Μπξνχδνο Ώλδξεαο (1998). Ο εθπαηδεπηηθφο σο ιεηηνπξγφο ζπκβνπιεπηηθήο θαη
πξνζαλαηνιηζκνχ. Βθδφζεηο Gutenberg.
Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person. Boston: Houghton-Mifflin.
Schaffer, R. H. (1996). Social Development. Blackwell Publishers.
Sklare, G. B. (2013). Βξαρεία πκβνπιεπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε πνπ θέξλεη
απνηειέζκαηα (κηθ. ΐαζηιφπνπινο, Κνπηζνπνχινπ, Ρέγθιε). Βθδφζεηο Κνληχιη.
Υαηδερξήζηνπ Υ. (2014). πκβνπιεπηηθή ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα. Βθδφζεηο
Gutenberg.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε θαη βησκαηηθέο
αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε ή απαιιαθηηθή εξγαζία πξαθηηθά
πξνζαλαηνιηζκέλε.
. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
ΥΒΕΟΑΤΝΏΜΕΚΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ο πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζηηο δηαλζξψπηλεο θαη κάιηζηα ηηο
παηδαγσγηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο εθείλεο ησλ
ζρέζεσλ πνπ αιεζηλά παηδαγσγνχλ ην Πξφζσπν ηνπ καζεηή.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: νξηζκέλεο έλλνηεο βάζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο
Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δ ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή: Ώίηεκα ησλ θαηξψλ:
Οη δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία. Βπηπηψζεηο ησλ
ζχγρξνλσλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν. Δ ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή ηνπ πξνζψπνπ:
Έλλνηα, πεξηερφκελν, κέζα - ηφρνη θαη κνξθή ηεο ρεζηνδπλακηθήο Παηδαγσγηθήο Ο ραξαθηήξαο ηεο Παηδαγσγηθήο - Δ κάζεζε ζηε ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή - Σν
ρεζηνδπλακηθφ Μνληέιν Αηδαθηηθήο Βξγαζίαο (.ΜΟ.Α.Β.). Δ παηδαγσγηθή ρέζε:
“ρέζε” - “Βπηθνηλσλία” - “πλάληεζε” - Δ Γλήζηα ρέζε: Φπρνινγηθή Ώλαδήηεζε Δ Γλήζηα ρέζε: Παηδαγσγηθή Ώλαδήηεζε. Φπρνινγία θαη παηδαγσγηθή ηεο
δηαηνκηθήο, ελδννκαδηθήο επηθνηλσλίαο, ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή ηεο εμνπζίαο,
(απηεμνπζίαο) θαη ηεο ζπκκφξθσζεο. Ο ξφινο ηεο αληίιεςεο, ηεο ζηάζεο ζηελ
επηθνηλσλία θαη ζηε ζρέζε. Δ ζρεζηνδπλακηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Buber, M. (1996). I and Thou, Touchstone, NY.
ΚαΎια, Μ. (2007). Ο εθπαηδεπηηθφο ζηα φξηα ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο, απηνέθδνζε,
Ώζήλα.
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Κνζκφπνπινο, Ώι. (2000). ρεζηνδπλακηθή Παηδαγσγηθή ηνπ Πξνζψπνπ (4ε έθδ.), εθδ.
Γξεγφξε, Ώζήλα.
Κνζκφπνπινο, Ώι. (1990). Σν ζρνιείν πέζαλε. Εήησ ην ζρνιείν ηνπ πξνζψπνπ, εθδ.
Γξεγφξε, Ώζήλα.
Κνζκφπνπινο, Ώι. θαη Μνπιαδνχδεο, Γξ. (2003). Ο Carl Rogers θαη ε πξνζσπνθεληξηθή ηνπ ζεσξία γηα ηελ ςπρνζεξαπεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, εθδ. Βιιεληθά
Γξάκκαηα, Ώζήλα.
Μπξνχδνο, Ώ. (1998). Ο εθπαηδεπηηθφο σο ιεηηνπξγφο ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, εθδ. Λχρλνο.
Postic, M. (1995). H κνξθσηηθή ζρέζε, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Rogers, C.R. θαη Freiberg, J. (1994). Freedom to Learn (3rd ed.), New York: Merrill.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε, νκαδηθέο ζεκαηηθέο
παξνπζηάζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε θαη πξναηξεηηθή πξνζζεηηθή εξγαζία.
. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
ΦΤΥΟΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΒ ΟΜΏΑΒ ΓΕΏ ΠΏΕΑΕΏ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, επηινγήο.
Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο: λα θαηαζηεί ν θνηηεηήο ηθαλφο λα θαηαλνεί,
λα ζρεδηάδεη θαη λα θέξλεη εηο πέξαο έλα ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νκαδηθήο
εξγαζίαο γηα παηδηά θαη εθήβνπο πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο
θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηελ πξναγσγή ηεο
δηαπξνζσπηθήο κάζεζεο (interpersonal learning).
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: νξηζκέλεο έλλνηεο βάζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη
ρνιηθήο πκβνπιεπηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Lewin θαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Rogers θαη νκάδεο
ζπλάληεζεο. Moreno θαη ην ςπρφδξακα. Οκάδεο γηα παηδηά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
εξγαζίαο ζε νκάδα. Φπρνεθπαηδεπηηθέο νκάδεο παηδηψλ: νξηζκφο θαη δηαθνξέο κε
άιινπο ηχπνπ νκάδαο. ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο
ςπρνεθπαηδεπηηθήο νκάδαο. πληνληζκφο ηνπ νκαδηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ώμηνιφγεζε
ηεο πνξείαο ηεο νκάδαο. Αχζθνιεο πεξηπηψζεηο κέζα ζηελ νκάδα. ΐησκαηηθέο
αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, παηρληδηψλ ξφισλ θαη
δξακαηνπνίεζεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐαζηιφπνπινο, ., Μπξνχδνο, Ώ., Μπανχξδα, ΐ. (ππφ έθδνζε) Φπρνεθπαηδεπηηθά
νκαδηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Βθδφζεηο Gutenberg.
ΐαζηιφπνπινο, ., Κνπηζνπνχινπ, Ε. θαη Ρέγθιε, Α. (2010). Φπρνεθπαηδεπηηθέο
νκάδεο γηα παηδηά: ζεσξία θαη πξάμε, Ώζήλα: εθδ. Γξεγφξε.
Μαηζαγγνχξαο, Δ. Γ. (2000). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, Ώζήλα: εθδ.
Γξεγφξε.
Μπαθηξηδήο, Κ. (2002). Δπηθνηλσλία θαη αγσγή, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Μπαθηξηδήο, Κ. (2003). Ζ δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ επηθνηλσλία, εθδ.
Gutenberg, Ώζήλα.
Brown, N.W. (2004). Psychoeducational Groups: Process and Practice, NY: BrunnerRoutledge.
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Corey, M.S. θαη Corey, G. (2006). Groups: Process and Practice. Belmont, CA:
Thomson Brooks/Cole.
Delucia-Waack, J. L. (2006). Leading Psychoeducational Groups for Children and
Adolescents. London: Sage Publications.
Yalom, I. D. (2006). Θεσξία θαη πξάμε ηεο νκαδηθήο ζεξαπείαο (κηθ. Β. Ώλδξηηζάλνπ
θαη Α. Καθαηζάθε). Ώζήλα: Άγξα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε θαη βησκαηηθέο
αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε ή απαιιαθηηθή εξγαζία πξαθηηθά
πξνζαλαηνιηζκέλε.
. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηελ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο
σο αλεμάξηεηεο επηζηήκεο ππφ ηζηνξηθή πξννπηηθή. Να νηθεηνπνηεζνχλ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο ηεο Παηδαγσγηθήο Βπηζηήκεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Να
θαηαλνήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Ώλζξσπνινγηθέο-βηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Ώγσγήο
– Ο άλζξσπνο σο νλ «αλνηθηφ ζηνλ θφζκν». ΐαζηθέο έλλνηεο: Ώγσγή, εθπαίδεπζε,
δηδαζθαιία, κάζεζε θηι. Βπηζηήκεο Ώγσγήο θαη ε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηζηήκεο. Οη
δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ηεο αγσγήο. Σν παηδαγσγηθφ δεχγνο: Αάζθαινο-Μαζεηήο.
Αάζθαινο: ηδεαιηζηηθέο απφςεηο θαη ηππνινγίεο, ξεαιηζηηθέο απφςεηο θαη
πξνβιήκαηα. Μαζεηήο: πξνβιήκαηα ζρνιηθήο έληαμεο θαη πξνζαξκνγήο. Οη ζρέζεηο
δαζθάινπ-καζεηή. Ρεθνξκηζηηθή Παηδαγσγηθή – Βλαιιαθηηθά ζρνιεία Βπξψπεο θαη
Λαηηληθήο Ώκεξηθήο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Houssaye, J. (2000). Γεθαπέληε παηδαγσγνί: ηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο παηδαγσγηθήο
ζθέςεο. Βθδφζεηο Μεηαίρκην.
Καξξάο, Γ. Κ. (2014). Δ παηδαγσγηθή επηζηήκε άιινηε θαη ηψξα. Ηζηνξία-κεηαβάζεηοπξνθιήζεηο. Ώζήλα, Gutenberg.
Kolesnik, W. (2005). Μπηρεβηνξηζκφο ή αλζξσπηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε. Βθδφζεηο
Βπίθεληξν.
Κξίβαο, . (2005), Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε: Βαζηθή ζεκαηηθή, Aζήλα: Βθδ. Gutenberg.
Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2006). Ζ ζρνιηθή ηάμε. Βθδφζεηο Γξεγφξε.
Mαηζαγγνχξαο, Δ., & Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (2010). Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Παηδαγσγηθήο. Ώζήλα, Gutenberg.
Mialaret, G. (2008). Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο: ε δηακφξθσζε θαη ε εμέιημε ελφο
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (κηθξ. Α. Καξαθαηζάλε). Ώζήλα, Μεηαίρκην.
Mialaret, G. (2011). Πεξί Παηδαγσγηθήο θαη εθπαίδεπζεο (επηκ. Π. Καινγηαλλάθε, Κ.
Καξξάο). Ώζήλα, εθδφζεηο Gutenberg.
Ξσρέιιεο, Π. (1997). Θεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο. Δηζαγσγή
ζηελ Παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε, Βθδ. Κπξηαθίδε.
Ππξγησηάθεο, Ε. (2011). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Βθδφζεηο Πεδίν
Υαηδεδήκνπ, Α. (2002), Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, Θεζζαινλίθε: Βθδ. Κπξηαθίδε.
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθή εηζήγεζε, νκαδηθέο ζεκαηηθέο
παξνπζηάζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε.
Γ. ΒΔΡΓΗΓΖ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ππνρξεσηηθφ
εξγαζηήξην θαη πξαθηηθή άζθεζε πεδίνπ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα:
i. αλάιπζε ηεο θάζε θνξά ππάξρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο (θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο θηι.) ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο
εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα δξάζεο ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο
ii. ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (ζθνπνί, ζηφρνη, πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, αλακελφκελα
απνηειέζκαηα, πξνυπνινγηζκφο θηι.)
iii. πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (ζεζκηθφ πιαίζην, ζηειερηαθφ δπλακηθφ, δηαζέζηκε
ππνδνκή, δαπάλεο, εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θ.ά.) θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ
iv. ζπιινγή θαη αλάιπζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην κειεηψλ πεξίπησζεο.
Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ γεληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
θνηηεηψλ:
 αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ
 εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηελ πξάμε
 ζεκειίσζεο βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
 δεκηνπξγηθφηεηαο
 πξσηνβνπιίαο
 επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 νκαδηθφηεηαο
 θξηηηθήο ηθαλφηεηαο
 ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο.
Βπίζεο, ην κάζεκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ:
 ζχλδεζεο ησλ γλψζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη ζρέδηα δξάζεο,
 δηεξεχλεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε
κάζεζε,
 θαηαλφεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ,
 πνηνηηθήο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο,
 δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
 δηαρείξηζεο ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε/αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ,
 αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο γλψζεηο θνηλσληνινγίαο θαη θνηλσληνινγίαο ηεο
εθπαίδεπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξία θαη πξαθηηθή
άζθεζε. Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απνηειεί ζηε ρψξα καο κηα ζρεηηθά θαηλνχξηα
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επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή πεξηνρή. Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γίλνληαη αηζζεηέο,
πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη πνιιέο θνξέο θνηλσληθέο εληάζεηο,
αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, ζπλήζσο φηαλ εμαγγέιινληαη. Σα απνηειέζκαηα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πνιιέο θνξέο βξίζθνπλ αλέηνηκνπο ή/θαη αλππνςίαζηνπο
ηφζν ηνπο εκπλεπζηέο ηνπο, φζν θαη ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο
πνπ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία έρνπλ απνθηήζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Οη πνιηηηθέο απηέο
αθνξνχλ:
- ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (επίπεδν ζρνιείνπ)
- ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη γεληθφηεξα ηεο ππνεθπαίδεπζεο
- ηελ αλάπηπμε ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
- ηε ζρνιηθή έληαμε παηδηψλ απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο
- ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
ζρεδίσλ δξάζεο θαη
- κειέηεο πεξίπησζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐαξλάβα-θνχξα Σ. θαη ΐεξγίδεο Α. (2002), Πξνγξάκκαηα γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία,
Ώζήλα, Παπαδήζεο.
ΐεξγίδεο Α. (1995), Τπνεθπαίδεπζε. Κνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο,
Ώζήλα, Όςηινλ/βηβιία.
ΐεξγίδεο Α. θαη Τθαληή Ώ. (2011), Θέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Θεσξεηηθέο
αθεηεξίεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, Ώζήλα,
Όςηινλ/βηβιία.
Παπαδάθεο Ν. (2003), Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο θνηλσληθή
πνιηηηθή, Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Υαξαιάκπνπο Α. (επηκ.) (2007), Μεηαπνιίηεπζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Παξειζφλπαξφλ-κέιινλ, Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
UNESCO (1999), Δθπαίδεπζε. Ο ζεζαπξφο πνπ θξχβεη κέζα ηεο. Έθζεζε ηεο δηεζλνχο
επηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αηψλα, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Jacques
Delors, Ώζήλα, Gutenberg.
Κείκελα αλαξηεκέλα ζηελ e-class.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηαιέμεηο κε εξσηήζεηο/απαληήζεηο,
εξγαζηήξην ζε νκάδεο θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γηα ηε βαζκνινγία ζπλππνινγίδεηαη ν βαζκφο ζε γξαπηή
εμέηαζε θαη ν βαζκφο ζηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο.
Γ. ΒΔΡΓΗΓΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ – ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα:
i. ηελ αλάιπζε ηεο ηππηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηε δήηεζε
ησλ πνιηηψλ –θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ– γηα δηά βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε
ii. ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηεο ππνεθπαίδεπζεο ησλ
ελειίθσλ
iii. ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ άηππεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν
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iv. ζέκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη
ηερληθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ).
Βηδηθφηεξα, ην κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αθφινπζσλ γεληθψλ ηθαλνηήησλ:
 αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ
 εθαξκνγήο ηεο γλψζεο ζηελ πξάμε
 απφθηεζεο βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
 πξνζαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο
 επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε εηδηθνχο
 ζρεδηαζκνχ θαη ρεηξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 δηεξεχλεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
 εξγαζίαο κε νκάδεο.
Βπηπιένλ, ην κάζεκα απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ:
 αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,
 ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ εθπαίδεπζεο,
 ζπληνληζκνχ εθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ,
 επηθνηλσλίαο ζε νκάδεο,
 δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο
 ζπιινγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο γλψζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
θαζψο θαη δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Βμεηάδνληαη νη επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ
είραλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε ξηδηθή
δηαθνξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ
θνηλσληθή δσή. Ώλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε
αλεπαξθή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Οη αλάγθεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ
αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζ’ νιφθιεξν ηνλ θφζκν δηακφξθσζαλ θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο, κε βάζε ην νπνίν γεληθά πξνζδηνξίδνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο:
- θνηλσληθή θαηάξηηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά,
- αιθαβεηηζκφο θαη βαζηθή παηδεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο,
- επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απαζρφιεζε,
- αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε.
Βμεηάδνληαη εηδηθφηεξα νη κνξθέο κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ
Βιιάδα, θαζψο θαη ζεζκνί ηππηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐεξγίδεο Α. (επηκ.) (2003), Δθπαίδεπζε ελειίθσλ. πκβνιή ζηελ εμεηδίθεπζε ζηειερψλ
θαη εθπαηδεπηψλ, Ώζήλα, Βιιεληθά Γξάκκαηα.
ΐεξγίδεο Α. θαη Κφθθνο Ώ. (επηκ.) (2010), Δθπαίδεπζε ελειίθσλ: δηεζλείο πξνζεγγίζεηο
θαη ειιεληθέο δηαδξνκέο, Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Jarvis P. (επηκ.) (2007), Οη ζεκειησηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Κφθθνο Ώ. (2005), Δθπαίδεπζε ελειίθσλ: αληρλεχνληαο ην πεδίν, Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Rogers A. (1999), Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Κείκελα αλαξηεκέλα ζηελ e-class.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξνβιέπεηαη ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη κειέηεο πεξίπησζεο ηνπηθψλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ
ραξαθηήξα.
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Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γηα ηε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη γξαπηή
εμέηαζε. Βπίζεο, νη θνηηεηέο εθπνλνχλ πεξηγξαθηθή εξγαζία ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ
ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Δ εξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ζπλππνινγίδνληαη ζηε
βαζκνινγία.
Γ. ΒΔΡΓΗΓΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗΓΓΑΝΟΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα:
 ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ απφ ηα ζρνιεία, πνπ πξνθαιείηαη είηε απφ δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,
κε βηαηφηεηεο ή ζπλεζέζηεξα κε απεηιέο, είηε κε ήπηνπο, δηνηθεηηθνχο ηξφπνπο
 ηελ απνηξνπή ηνπ παζεηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε,
πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ απιή αλνρή ηεο παξνπζίαο
ηνπο
 ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ, κε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξρέο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη
εθπαίδεπζεο.
 Σελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο.
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ γεληθψλ
ηθαλνηήησλ:
 αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο
 εθαξκνγήο ηεο γλψζεο ζηελ πξάμε
 απφθηεζεο βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο
 αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ
 απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο
 θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ πεξηερνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε
 δηεξεχλεζεο θαη πξφβιεςεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ
 δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
 αληαπφθξηζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
Βπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηηο αθφινπζεο εηδηθέο ηθαλφηεηεο:
 εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ ζε εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα,
 αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ Σζηγγαλνπαίδσλ
 ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο
 δηεμαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα
 ρεηξηζκνχ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε/αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο έληαμεο ησλ
Σζηγγαλνπαίδσλ
 ρεηξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 δηεξεχλεζεο θαη πξφβιεςεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ
 ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ
 επηθνηλσλίαο
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 ζπιινγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 βειηίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο γλψζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξία θαη δηεξεχλεζε ησλ
ζπλζεθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο Σζηγγαλνπαίδσλ κε κειέηεο
πεξίπησζεο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ
Σζηγγάλσλ. ηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα είλαη αλαιθάβεηνη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην
παξαδνζηαθφ δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε κίκεζε,
ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Βμεηάδνληαη εηδηθφηεξα ε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ πνπ εγγξάθνληαη θαη θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ή ζε ηκήκαηα
αιθαβεηηζκνχ, θαη νη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη, φπσο ε κφληκε
εγθαηάζηαζε, ν ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ν ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο
ησλ νηθνγελεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηηο επνρηαθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή
θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δ εγγξαθή θαη ε θνίηεζε ησλ
Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν πξνθάιεζαλ λενξαηζηζηηθέο αληηδξάζεηο, πνπ
απνθάιπςαλ φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ δελ είλαη δηθή ηνπο
επηινγή, νχηε απνηέιεζκα θάπνηαο δήζελ πνιηηηζκηθήο αζπκβαηφηεηαο, αιιά απνηέιεζκα ησλ ηνπηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, νη νπνίεο εμεηάδνληαη
ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. Βπίζεο, εμεηάδνληαη νη πνιηηηθέο εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐαμεβάλνγινπ Ώ. (2001), Έιιελεο Σζηγγάλνη. Πεξηζσξηαθνί θαη νηθνγελεηάξρεο,
Ώζήλα, εθδ. Ώιεμάλδξεηα.
Κάηζηθαο Υ. θαη Πνιίηνπ Β. (2005), Δθηφο «ηάμεο» ην «δηαθνξεηηθφ». Σζηγγάλνη, κεηνλνηηθνί, παιιηλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, Ώζήλα:
Gutenberg.
Λπδάθε Ώ. (1997), Μπαιακέ θαη Ρνκά. Οη Σζηγγάλνη ησλ Άλσ Ληνζίσλ, Ώζήλα:
Καζηαληψηεο.
Demeuse M., Frandji D.G. θαη Rochex J. V. (επηκ.) (2014), Πνιηηηθέο εθπαηδεπηηθήο
πξνηεξαηφηεηαο ζηελ Δπξψπε, Ώζήλα: Παπαδήζεο.
Σξνκπέηα . (επηκ.) (2008), Οη Ρνκά ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο. πκβηψζεηο,
αλαηξέζεηο, απνπζίεο, Ώζήλα: Κξηηηθή.
Κείκελα ζηελ e-class.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή
δηδαζθαιία, κειέηεο πεξίπησζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη
πεξηγξαθηθέο εξγαζίεο. Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Οη θνηηεηέο βαζκνινγνχληαη κεηά απφ γξαπηή εμέηαζε θαη
ζπλππνινγίδεηαη ε παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο θαη ε πεξηγξαθηθή εξγαζία πνπ
εθπνλνχλ.
Η. ΓΖΜΑΚΟ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ EΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: A΄.
Δμάκελν: 1ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να εηζαγάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο έλλνηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο
ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο:
πεηξακαηηθή έξεπλα, πεξηγξαθηθή έξεπλα, επηζθφπεζε. Βπίζεο, ην κάζεκα ζηνρεχεη
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ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ζπγγξαθήο κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: θακία.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηελ έλλνηα, ζηνπο εζηθνχο
θαλφλεο θαη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαη ηεο έξεπλαο
γεληθφηεξα, παξνπζίαζε ησλ αξρψλ ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη εμνηθείσζε
ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο ςπρνινγηθήο
έξεπλαο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία φπσο ηε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ηηο
δηαζέζηκεο κεζφδνπο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο γηα ην
εξεπλεηηθφ πξφβιεκα κεζφδνπ απφ ηνλ εξεπλεηή. Βπίζεο, ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο
ζπγγξαθήο κηαο ςπρνινγηθήο εξεπλεηηθήο αλαθνξάο κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Robson, C. (2007). Ζ έξεπλα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Ώζήλα: Gutenberg.
Sani, F. θαη Todman, J. (2009). Πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζηαηηζηηθέο εθαξκνγέο
ζηελ Φπρνινγία. Ώζήλα: Πεδίν.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Παξαθνινχζεζε θαη εξκελεία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δηάινγνο, δηάιεμε, αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ππάξρεη ηειηθφ γξαπηφ δηαγψληζκα
κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Βπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (αηνκηθήο είηε ζε κηθξέο νκάδεο) ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ
δηδάζθνληα. Ο βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνζηίζεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο.
Η. ΓΖΜΑΚΟ
ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ
ηεο ρνιηθήο Φπρνινγίαο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ ζηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα. Παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ παξνρή ςπρνινγηθψλ/ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζρνιείν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: «Γλσζηηθή Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε»
θαη «Βμειηθηηθή Φπρνινγία».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ ηζηνξηθή
πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο ρνιηθήο Φπρνινγίαο θαη ην έξγν ησλ ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ
ζην πιαίζην ηνπ θνηλνηηθνχ κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Βπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη ππάξρνπζεο δνκέο γηα ηελ παξνρή ςπρνινγηθψλ θαη
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε έκθαζε ζηνπο
πξφζθαηνπο λφκνπο εηδηθήο αγσγήο. Βπίζεο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ έιιεηςε ζηειέρσζεο ησλ δεκνζίσλ
ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ κε επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, ην κάζεκα αζρνιείηαη θαη κε
ηνλ ξφιν (ξφινπο) πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο (πέξαλ ησλ
δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ) θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν (ζπκβνπιεπηηθή, εθπαηδεπηηθή
αμηνιφγεζε, εθαξκνγή πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
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Dowling, J., & Osborne, E. (Βπηκ.) (2000). Ζ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν: Μηα
ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε απφ θνηλνχ ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα (κηθ. Ε. ΜπίκπνπΝάθνπ). Ώζήλα: Gutenberg.
Καιαληδή-Ώδίδη, Ώ., θαη Γαθεηξνπνχινπ, Μ. (επηκ.) (2004). Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν:
Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Μαιηθηψζε-ΛνΎδνπ, Μ. (2000). Ζ ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία ζηελ εθπαίδεπζε: απφ ηε
ζεσξία ζηελ πξάμε. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Μπίκπνπ-Νάθνπ, Ε. θαη ηνγηαλλίδνπ, Ώ. (2006). Πιαίζην ζπλεξγαζίαο ςπρνιφγσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Ώζήλα: Σππσζήησ.
Υαηδερξήζηνπ, Υ. (2004). Δηζαγσγή ζηε ρνιηθή Φπρνινγία. Ώζήλα: Βιιεληθά
Γξάκκαηα.
Υαηδερξήζηνπ, Υ. (2004). Πξφγξακκα Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο ζην
ρνιείν. Ώζήλα: Σππσζήησ-Ααξδαλφο.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηάινγνο, δηάιεμε, αζθήζεηο/δξαζηεξηφηεηεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηή εμέηαζε ζην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Δ χιε ζα πεξηιακβάλεη φζα ζέκαηα έρνπλ θαιπθζεί ζηηο
εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο έσο ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Οη εξσηήζεηο
ζα αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ζεσξεηηθά θαη
εκπεηξηθά θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
Βπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ
ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο.
Η. ΓΖΜΑΚΟ
ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ θαιείηαη
ηφζν ν ζρνιηθφο ςπρνιφγνο φζν θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληηκεησπίζνπλ ζηα πιαίζηα
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο,
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ππεξθηλεηηθφηεηα, ζρνιηθή θνβία.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία, Γλσζηηθή
Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, ρνιηθή Φπρνινγία
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα «ρνιηθή Φπρνινγία ΕΕ» απνηειεί ζπλέρεηα
ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο «ρνιηθή Φπρνινγία» (3νπ εμάκ). Έρνληαο αλαιχζεη
γεληθά ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο σο πξνο ηελ
παξνρή ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ παξνρή
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ην κάζεκα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνβιεκαηηθέο θαη
ζέκαηα θαζεκεξηλήο θχζεο: ην ζέκα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (ζεσξεηηθή
ηεθκεξίσζε, αμηνιφγεζε, παξέκβαζε), πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαξκνγήο
ζηε ζρνιηθή ηάμε (φπσο, ζρνιηθή παξαβαηηθφηεηα, ελαληησηηθή ζπκπεξηθνξά,
δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο), ζρνιηθή θνβία. Σν
πιαίζην δξάζεο ζα αθνξά ηνλ ςπρνιφγν, αιιά θπξίσο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ ζα
θιεζεί λα αμηνινγήζεη θαη λα παξέκβεη ζηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα
πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Γεσξγίνπ, . Ν. (2000). ρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ώζήλα:
Βιιεληθά Γξάκκαηα.
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Dowling, E. θαη Osborne, E. (eds.). (2001). Ζ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν: κηα ζπζηεκηθή
πξνζέγγηζε απφ θνηλνχ ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα. Ώζήλα: Gutenberg.
Κάθνπξνο, Β. θαη Μαληαδάθε, Β. (2003). Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ώζήλα:
Σππσζήησ.
Καιαληδή-Ώδίδη, Ώ. θαη Γαθεηξνπνχινπ, Μ. (Βπηκ.). (2004). Πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν.
Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Καιαληδή-Ώδίδη, Ώ. θαη Μπεδεβέγθεο, Δ. (επηκ.) (2000α). Θέκαηα επηκφξθσζεο –
επαηζζεηνπνίεζεο ζηειερψλ ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ώζήλα: Βιιεληθά
Γξάκκαηα.
Καιαληδή-Ώδίδη, Ώ. θαη Μπεδεβέγθεο, Δ. (επηκ.) (2000β). Θέκαηα ςπρηθήο πγείαο
παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Μαιηθηψζε-ΛνΎδνπ, Μ. (2000). Ζ ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία ζηελ εθπαίδεπζε: απφ ηε
ζεσξία ζηελ πξάμε. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Παληειηάδνπ, . (2000). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε: Ση θαη γηαηί.
Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Υαηδερξήζηνπ, Υ. (2004). Δηζαγσγή ζηε ρνιηθή Φπρνινγία. Ώζήλα: Βιιεληθά
Γξάκκαηα.
Υαηδερξήζηνπ, Υ. (2004). Πξφγξακκα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο κάζεζεο:
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην ζρνιείν. Ώζήλα: Σππσζήησ.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Παξαθνινχζεζε θαη εξκελεία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δηάινγνο, δηάιεμε,
αζθήζεηο, επηζθέςεηο ζε ζρνιηθέο ηάμεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Ο θνηηεηήο ζα εθπνλήζεη εξεπλεηηθή εξγαζία ε νπνία ζα
είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάπνην ζεκαηηθφ πεδίν πνπ αθνξά ην κάζεκα. Μεηά ηελ
νινθιήξσζή ηεο, ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία ελψπηνλ ηεο ηάμεο. Βπίζεο, ππάξρεη
ηειηθφ γξαπηφ δηαγψληζκα.
Η. ΓΖΜΑΚΟ
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΦΡΑΖ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να παξνπζηαζηνχλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ
ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ επηηειεί ν
καζεηήο θαηά ηε γξαθή ελφο θεηκέλνπ θαη ηα πξνβιήκαηα/δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ
ζηε δηαδηθαζία απηή.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ ςπρνινγία, Γλσζηηθή
Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Φπρνινγία
αλάγλσζεο, γξαθήο, δπζιεμίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο, πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο κειέηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σν κάζεκα παξνπζηάδεη
δηάθνξα ζεσξεηηθά κνληέια πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο γξαπηήο έθθξαζεο, κειεηά
ζπζηεκαηηθά ηα ζπζηαηηθά/θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαπηήο έθθξαζεο,
παξνπζηάδεη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ
παξαγσγή (γξαθή) ελφο θεηκέλνπ, αλαθέξεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κέζα
αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γξαπηήο έθθξαζεο θαη κειεηά ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο
θαη ηνλ ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν.
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Bereiter C. θαη Scardamalia, M (1987). The Psychology of Written Composition.
Hillsdale, NJ: Lawrece Erlbaum Associates.
Gregg, L. W. θαη Sternberg, E. R. (eds) (1980). Cognitive Processes in Writing.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Levy, C. M., & Ransdell, S. (eds) (1996). The Science of Writing: Theories, Methods,
Individual Differences, and Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
παληηδάθεο, Ε. (2004). Πξνβιήκαηα παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ παηδηψλ ζρνιηθήο
ειηθίαο. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Φάθεινο άξζξσλ απφ μελφγισζζα πεξηνδηθά ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ειιελφγισζζεο
βηβιηνγξαθίαο.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηάινγνο, δηάιεμε, αζθήζεηο, εβδνκαδηαίεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή πξνθχπηεη απφ ηα εμήο:
1) Ββδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο (επηζθφπεζε άξζξσλ θαη ππνβνιή ζχληνκσλ
αλαθνξψλ),
2) Τπνρξεσηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία ζε θάπνην απφ ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο. Δ
εξγαζία είλαη αηνκηθή ή θαη νκαδηθή (νιηγάξηζκεο νκάδεο) θαη παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ
ηεο ηάμεο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
3) Σειηθφ γξαπηφ δηαγψληζκα.
Η.Α. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 2ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώ) Γλσζηηθνί. 1) Βηζαγσγή ζην ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν θαη
ζηε δηαπινθή ηνπ κε ηε θηινζνθία. 2) Βηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηεο ρξηζηηαληθήο
ζενινγίαο σο ζεσξεηηθήο έθθξαζεο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο θαη ζηελ ηζηνξία ηεο
δηαπινθήο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο κε ηε θηινζνθία απφ ηνλ πξψηκν ρξηζηηαληζκφ
κέρξη ζήκεξα. 3) Βηζαγσγή ζηηο θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ
θαηλνκέλνπ απφ ηελ Ώξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. ΐ) Αεμηνηήησλ. 1) Εθαλφηεηα
δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ησλ θηινζνθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ρξηζηηαληζκνχ. 2) Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο θνζκνζεψξεζεο θαη ηεο
ζξεζθεπηηθήο εζηθήο. 3) Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζξεζθείαο σο κέξνπο ηνπ πνιηηηζκνχ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ην κάζεκα «Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Α) Πνιηηηζκφο, θηινζνθία θαη ζξεζθεία. Σν
ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα σο ππαξμηαθή ζρέζε αλζξψπνπ - ζείνπ. Δ ζεσξία ηνπ R.
Otto θαη ηνπ M. Eliade γηα ηε ζξεζθεία. Σππνινγηθή θαηάηαμε ησλ ζξεζθεηψλ. Β) πζηεκαηηθή εμέηαζε θηινζνθίαο θαη ζξεζθείαο σο πλεπκαηηθψλ κεγεζψλ: νκνηφηεηεο
θαη δηαθνξέο. Γ) Βμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ζρέζεσλ θηινζνθίαο θαη ζξεζθείαο.
Φηινζνθία θαη ζξεζθεία θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ “κχζν” ζηνλ “ιφγν”: θξηηηθή
εμέηαζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζξεζθείαο (Πξνζσθξαηηθνί). Πιαησληθή, αξηζηνηειηθή, ζησηθή, επηθνχξεηα θαη θεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθείαο. Υξηζηηαληζκφο θαη
θηινζνθία: Παχινο, πξσηνρξηζηηαληθνί ρξφλνη, ΐπδάληην, πξψηκνο θαη χζηεξνο
Απηηθφο Μεζαίσλαο. Δ θηινζνθία ζηνλ κεζαησληθφ εβξατθφ θαη αξαβηθφ πνιηηηζκφ.
Φηινζνθία θαη ζξεζθεία ζηελ Ώλαγέλλεζε θαη ηνλ πξψηκν Αηαθσηηζκφ (Bacon,
47

Descartes, Spinoza, Locke θ.ά.). Φηινζνθία θαη ζξεζθεία ζηνλ επξσπατθφ Αηαθσηηζκφ ηνπ 18νπ αη.: παξαδνζηαθφο ζετζκφο, ληετζκφο ή «θπζηθή ζξεζθεία», αηζηφδνμνο
θαη απ αηζηφδνμνο αζετζκφο. Παηδαγσγηθέο ζπλέπεηεο ησλ λέσλ ηδεψλ πεξί «θπζηθήο
ζξεζθείαο». Φηινζνθία θαη ζξεζθεία ζηνλ 19ν αη.: Hegel, Feuerbach, Marx, Conte,
Kirkegaard. Φηινζνθία θαη ζξεζθεία ζηνλ 20φλ αη: Ώλαιπηηθή θηινζνθία, ππαξμηζκφο,
λενζσκηζκφο. Δζηθέο θαη πνιηηηθέο ζεσξίεο πεξί δηθαησκάησλ, ζξεζθεπηηθήο
αλεθηηθφηεηαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Μεηακνληεξληζκφο θαη ζξεζθεία.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Άξκζηξνλγθ Κ., Ζ ηζηνξία ηνπ Θενχ: ε θαηαγσγή ηεο ηδέαο ηνπ Θενχ, νη κνλνζετζηηθέο
ζξεζθείεο θαη ην κέιινλ ηνπο (κηθ. Φ. Σεξδάθεο), Ώζήλα: Φηιίζησξ, 32002.
Crawford R., Ση είλαη ζξεζθεία (κηθ. Μ. Μπιέηαο), Ώζήλα:αββάιαο, 2004.
Μαθξάθεο Μ., Σν πξφβιεκα ηεο αιήζεηαο ζηε θηινζνθία ηεο ζξεζθείαο, Ώζήλα:
Ώξκφο, 1992.
Μηλνπά Γ., Ζ ηζηνξία ηεο αζείαο: ε αζεία ζην Γπηηθφ θφζκν (κηθ. ΐ. εξέηε), Ώζήλα:
Νάξθηζζνο, 2007.
Nielsen K., Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηεο ζξεζθείαο (κηθ. ΐ. Ώδξαρηάο), Ώζήλα:
Φπρνγηφο, 2002.
Σζάξιζγνπνξζ Μ., Φηινζνθία θαη ζξεζθεία: ηππνινγία ησλ ζρέζεψλ ηνπο απφ ηελ
Αξραηφηεηα έσο ζήκεξα (κηθ. Υ. Σξηαληαθπιιφπνπινο, επηκ. Γηάλλεο Ώ. Αεκεηξαθφπνπινο), Ώζήλα/Δξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, 2014.
Wolterstorff N., Reason within the Bounds of Religion, Michigan, 1976.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξαδφζεηο κέζσ κειέηεο κεηαθξαζκέλσλ
πεγψλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε.
Η.Α. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: δηεξεχλεζε θαη εκπέδσζε ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο ησλ
επηζηεκψλ ηεο αγσγήο κε ηνπο πξσηνγελείο θιάδνπο ηεο Φηινζνθίαο, κε αλαθνξά
ζηελ ηζηνξία ηνπ θηινζνθηθνπαηδαγσγηθνχ ζηνραζκνχ απφ ηελ Ώξραηφηεηα σο ηνλ
20φ αηψλα.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ην κάζεκα «Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Α) Δ Φηινζνθία ηεο Παηδείαο σο δεπηεξνγελήο θιάδνο
ηεο Φηινζνθίαο θαη κέξνο ηνπ θιάδνπ ηεο Φηινζνθίαο ησλ ζεζκψλ. ρέζεηο ηεο Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο κε άιινπο θηινζνθηθνχο θιάδνπο. Δ Φηινζνθία ηεο Παηδείαο σο
«κεηαζεσξία». Β) πλνπηηθή ηζηνξία ησλ θηινζνθηθνπαηδαγσγηθψλ ηδεψλ ηεο Ώξραηφηεηαο, ησλ Μέζσλ Υξφλσλ, ησλ Νέσλ Υξφλσλ (Ώλαγέλλεζε, Αηαθσηηζκφο, Ρνκαληηζκφο) θαη ηνπ 19νπ-20νχ αη. Γ) Παηδεία θαη θνζκνζεσξία. Παηδεία θαη δεκνθξαηία.
Παηδεία θαη ηδενινγία. Οη απφςεηο ηνπ Frankena γηα ηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο.
Ώλαιπηηθή Φηινζνθία ηεο Παηδείαο. θνπνί ηεο παηδείαο. Εδεψδε ηεο παηδείαο. ρνιέο
ηεο Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο: Ναηνπξαιηζηηθφο Πξαγκαηηζκφο, Ρνκαληηθφο Ναηνπξαιηζκφο, Τπαξμηζκφο, Οξγαληζκηθή Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Οξζνινγηθφο αλζξσπηζκφο, ρνιαζηηθφο ξεαιηζκφο. Δζηθή θαη παηδεία. Σν πξφβιεκα ηνπ δπλαηνχ ηεο
αγσγήο: παηδαγσγηθή αηζηνδνμία θαη απαηζηνδνμία. Σν πξφβιεκα ησλ δενληηθψλ
ζρέζεσλ ζρνιείνπ - θνηλσλίαο: ζεσξίεο ζπληήξεζεο, πξνφδνπ θαη δηαρξνληθφηεηαο.
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πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καδεπίδεο Σ., Φηινζνθία ηεο παηδείαο, Θεζζαινλίθε: ΐάληαο, 1991.
Marrou H.-I., Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ Αξραηφηεηα (κηθ. Θ. Φσηεηλφπνπινο),
Ώζήλα, 1961.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξαδφζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: (α) γξαπηέο εμεηάζεηο, κε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο πξνζζεηηθήο
εξγαζίαο· (β) πξνζζεηηθή εξγαζία θαηφπηλ ζπκκεηνρήο ζην δηαξθείαο έμη δηψξσλ
πξναηξεηηθφ ζεκηλάξην ηνπ Βξγαζηεξίνπ Θεσξεηηθψλ Βπηζηεκψλ «Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο θαη παηδεία» (δηδάζθνληεο: Ε. Ώ. Αεκεηξαθφπνπινο· Ε.Γ. Αειιήο, νκφηηκνο
θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ).
I.A. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Α) Γλσζηηθνί. 1) Βηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηεο ζξεζθεπηηθήο
εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηε λενειιεληθή. 2) Βηζαγσγή ζηηο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο
ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. 3) Φηινζνθηθν-παηδαγσγηθή απνηίκεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. 4) Οηθείσζε κε ηνλ πινχην ηεο ρξηζηηαληθήο δηαλφεζεο απφ ηελ παηεξηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα θαη εκπέδσζε ηεο
πνηθηινκνξθίαο ησλ ρξηζηηαληθψλ ηδεψλ. B) Αεμηνηήησλ. 1) Εθαλφηεηα πξαγκάησζεο
ησλ κεηδφλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 2) Εθαλφηεηα (α) δηάγλσζεο θαη θξηηηθήο απνηίκεζεο ησλ κεηδφλσλ
δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη επεμεξγαζίαο ελαιιαθηηθψλ ζηφρσλ θαη (β) ζπγθξφηεζεο παξάιιεισλ ή ελαιιαθηηθψλ ζηφρσλ απφ ηνλ δάζθαιν κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη ηελ επξσπατθή ρξηζηηαληθή παξάδνζε θαη κε βάζε δηαζξεζθεηαθέο πξνθείκελεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ηα καζήκαηα «Φηινζνθία θαη ζξεζθεία» θαη «Φηινζνθία
ηεο παηδείαο».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Α) Εζηνξηθή πξνζέγγηζε: ε ζξεζθεπηηθή αγσγή απφ ηε
ρξηζηηαληθή Ώξραηφηεηα έσο ζήκεξα. Β) Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε: ζεσξίεο αλάπηπμεο
ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο (E.H. Erikson, J. Piaget, J.W. Fowler). Γ) Παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε: 1. Δ εζηθή θαη παηδαγσγηθή λνκηκφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο απφ
ηνλ Αηαθσηηζκφ έσο ζήκεξα· α) αγσγή vs. δηαπνηηζκφο (indoctrination)· β) ειεχζεξε
ζθέςε vs. δνγκαηηζκφο· γ) πνιππνιηηηζκηθφηεηα vs. θαηερεηηθή κνλνθσλία· δ) εζληζκφο vs. νηθνπκεληζκφο. 2. Σξφπνη ππέξβαζεο ησλ δηιεκκάησλ: α) πνιπζξεζθεπηηθή
αγσγή· β) νπδεηεξφζξεζθε ζξεζθεηνινγία· γ) εζηθή. 3. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ
ζεζκηθψλ ζξεζθεηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο. Γ) Νενειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα. 1. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζεκεξηλήο λενειιεληθήο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. α) πλνπηηθή επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. β) Πεξηερφκελν: i) ην πξσηείν ηνπ ρξηζηηαληζκνχ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζξεζθεηψλ· ii) έκθαζε ζηελ ειιεληθή δηάζηαζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ· iii) παξακεξηζκφο ηεο
ηζηνξίαο θαη ηνπ δφγκαηνο ππέξ ηεο εζηθήο· iv) αληηλνκία κεηαμχ ζξεζθεπηηθήο θαη
θνζκηθήο εζηθήο. 2. Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζεκεξηλήο λενειιεληθήο ζξεζθεπηηθήο
εθπαίδεπζεο. Δ) Βθαξκνγή: θξηηηθή επεμεξγαζία επηιεγκέλσλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ Θξεζθεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζχγρξνλσλ θαη
παιαηνηέξσλ (ην εζηθφ πξφβιεκα ηνπ ςεχδνπο· ρξηζηηαληζκφο θαη θξαηηθή εμνπζία·
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επδαηκνλία θαη πιηθά αγαζά· θνηλσληθή δηθαηνζχλε· ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ· αμία θαη
απαμία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο· απφιπηε θαη ζρεηηθή αιήζεηα ησλ ζξεζθεηψλ θαη
ησλ ζξεζθεπηηθψλ νκνινγηψλ).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Basinger D., Religious Diversity: Α Philosophical Assessment, Aldershot: Ashgate,
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ΜαΎζηξνο, 2004.
Νηεκπξέ Ρ., Ζ δηδαζθαιία ηεο ζξεζθείαο ζην νπδεηεξφζξεζθν ζρνιείν (κηθ. Γ.
Καξάκπειαο), Ώζήλα: Βζηία, 2004.
Πεξζειήο Β.Π., Θεσξίεο ζξεζθεπηηθήο αλάπηπμεο θαη αγσγήο, Ώζήλα: Γξεγφξεο,
2000.
Πεξζειήο Β.Π., Πίζηε θαη ρξηζηηαληθή αγσγή: ε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο
πίζηεο ηνπ James E. Fowler, Ώζήλα: Γξεγφξεο, 2005.
Scruton R. / Ellis-Jones A. / O’Keefe D., Education and Indoctrination: an Attempt at
Definition and a Review of Social and Political Implications, Harrow, Education
Research Centre, 1985.
Snook I.A. (ed.), Indoctrination and Education, London, 1972.
Weeren, D.J., Educating Religiously in a Multi-Faith School, Calgary, 1986.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξαδφζεηο κε παξάιιειε ρξήζε δηδαθηηθψλ
εγρεηξηδίσλ Θξεζθεπηηθψλ Ώ΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο, κε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο πξνζζεηηθήο ή
απαιιαθηηθήο εξγαζίαο.
Κ. ΓΗΑΚΟΓΗΧΡΓΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Η: ΓΝΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώληηθείκελν ηεο Ώλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο είλαη ε κειέηε
φισλ ησλ πηπρψλ ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο θαη ηνπο
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο, ε πεξηγξαθή θαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ
ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ θαζνξίδνπλ. Με δεδνκέλν φηη νη θνηηεηέο ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ζα θιεζνχλ κειινληηθά λα
αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πνπ πεγαίλεη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν,
ρξεηάδεηαη, πξηλ ην εθπαηδεχζνπλ θαη γηα λα ην εθπαηδεχζνπλ θαιά, λα δηαζέηνπλ έλα
ζχλνιν γλψζεσλ γεληθψλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο απηνχ ηνπ Σκήκαηνο θαη
κειινληηθνχο δαζθάινπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
αλζξψπηλε αλάπηπμε, ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο αλάπηπμεο, ηελ αιιαγή θαη ηε
ζηαζεξφηεηα ζηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε, ηα θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αλαπηπζζφκελνπ αλζξψπνπ αιιά θαη απηά πνπ θάλνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν κνλαδηθφ.
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο φκσο είλαη θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
ηελ απαξαίηεηε πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε ζρέζε κε ην ηππηθφ επίπεδν αλάπηπμεο
ηνπ παηδηνχ ηεο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο ζηνπο δηαθφξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο
(ζσκαηηθήο, γλσζηηθήο, γισζζηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, θνηλσληθήο). Σν παξφλ
κάζεκα ζα επηθεληξσζεί ζηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ελψ ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ
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καζήκαηνο «Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΕΕ: πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε».
Ο φξνο «γλσζηηθή αλάπηπμε» αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα ζθέθηεηαη, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα καζαίλεη. Ο φξνο
«γισζζηθή αλάπηπμε» αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ε γιψζζα.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
αλάπηπμε, νη παξάγνληεο ηεο αλάπηπμεο (γελεηηθνί – πεξηβαιινληηθνί) θαη ε
αιιειεπίδξαζή ηνπο, νη πεξίνδνη ηεο αλάπηπμεο, νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
ηεο αλάπηπμεο θαη δεηήκαηα κεζνδνινγίαο έξεπλαο ζηελ Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία.
Γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε βηνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ελψ ην κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο γλσζηηθήο
θαη ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ βξέθνπο, ηνπ λεπίνπ θαη θπξίσο ηνπ παηδηνχ ηεο
κέζεο παηδηθήο ειηθίαο. Βμεηάδνληαη ε ζεσξία ηνπ Piaget, ε ζεσξία ηνπ Vygotsky, νη
λεν-πηαδεηηθέο ζεσξίεο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη νη πξνζεγγίζεηο ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. ε ζρέζε κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε κειεηψληαη
ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ελψ ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο
πνξείαο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο γισζζηθήο
επεμεξγαζίαο δειαδή ηεο θσλνινγίαο, ηεο κνξθνινγίαο, ηεο ζχληαμεο, ηεο
ζεκαζηνινγίαο θαη ηεο πξαγκαηνινγίαο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Feldman R. (2011). Δμειηθηηθή Φπρνινγία, Γηά βίνπ αλάπηπμε. Βπηζηεκνληθή
επηκέιεηα: Δ. Μπεδεβέγθεο. Βθδφζεηο Gutenberg.
Lehalle θαη Mellier (2009). Φπρνινγία ηεο αλάπηπμεο, Παηδηθή ειηθία θαη εθεβεία.
Βπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Λ. Μπεδέ. Βθδφζεηο Πεδίν.
Lightfoot, C., Cole, M & Cole, S. (2014). Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Βπηκέιεηα: Z.
Μπακπιέθνπ. Βθδφζεηο Gutenberg.
Siegler, R. (2002). Πψο ζθέθηνληαη ηα παηδηά. Βπηκέιεηα: ηέιια ΐνζληάδνπ.
Βθδφζεηο: Gutenberg Φπρνινγία.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: εηζήγεζε θαη ζπδήηεζε κέζα ζην κάζεκα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο.
Κ. ΓΗΑΚΟΓΗΧΡΓΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΗΗ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ αζρνιείηαη κε ηνπο ηνκείο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ηεο αλάπηπμεο δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο
ησλ παηδηψλ λα θαηαιαβαίλνπλ πνηα είλαη, ηη αηζζάλνληαη, ηη δεηνχλ απφ ηνπο άιινπο.
Ώπηά είλαη ηα ζεκέιηα κηαο πγηνχο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ
παηδηψλ εθφζνλ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο, ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ησλ άιισλ, ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Κχξην
ελδηαθέξνλ καο είλαη πψο δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην
ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ κε ην πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν). ηφρνο ηνπ
καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαη κειινληηθνί
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εθπαηδεπηηθνί λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζε ζρέζε κε απηέο ηηο πιεπξέο ηεο αλάπηπμεο
φρη κφλν γηα λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο καζεηέο ηνπο αιιά θαη γηα λα γίλνπλ ηθαλνί
λα αλαγλσξίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο πιεπξέο ηεο αλάπηπμεο
(π.ρ. γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο). Κεληξηθφο άμνλαο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηείηαη ζην κάζεκα
είλαη ε αιιειεπίδξαζε γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ε νπνία
πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα κηαο πην ζπλζεηηθήο ζεψξεζεο ησλ
θαηλνκέλσλ ηεο αλάπηπμεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ε: Γλσζηηθή θαη γισζζηθή
αλάπηπμε.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Ώ) πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε: Θεσξίεο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ε αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην
παηδί (π.ρ. ραξάο, ζπκνχ θαη ιχπεο, θφβνπ), ν έιεγρνο ηεο έθθξαζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζηνπο άιινπο, ε θαηαλφεζε θαη ε αληαπφθξηζε ζηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα, κε ηνπο θίινπο
θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, πξνβιήκαηα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε,
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο
ΐ) Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο: Μνληέια ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
κεηξήζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, γελεηηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, ε πξνζσπηθφηεηα σο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, ε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ, ε δηακφξθσζε ηεο
ηαπηφηεηαο, ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ, δηαηαξαρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Feldman R. (2011). Δμειηθηηθή Φπρνινγία, Γηά βίνπ αλάπηπμε. Βπηζηεκνληθή
επηκέιεηα: Δ. Μπεδεβέγθεο. Βθδφζεηο Gutenberg.
Lehalle θαη Mellier (2009). Φπρνινγία ηεο αλάπηπμεο, Παηδηθή ειηθία θαη εθεβεία
(επηκ. Λ. Μπεδέ), εθδ. Πεδίν.
Lightfoot, C., Cole, M & Cole, S. (2014). Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Βπηκέιεηα: Z.
Μπακπιέθνπ. Βθδφζεηο Gutenberg.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε θαη ζπδήηεζε κέζα ζην κάζεκα,
παξνπζηάζεηο άξζξσλ θαη εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ. Δ εξγαζία ζα ιεηηνπξγεί
πξνζζεηηθά ζηνλ βαζκφ ηνπ γξαπηνχ ή θαη απαιιαθηηθά αλ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηε δηδάζθνπζα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βθπφλεζε εξγαζίαο, γξαπηέο εμεηάζεηο.
Κ. ΓΗΑΚΟΓΗΧΡΓΖ
ΦΤΥΟΓΛΧΟΛΟΓΗΑ Η: ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ

ΣΧΝ

ΒΑΗΚΧΝ

ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ

Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο. ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ζεκάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηε γισζζηθή θαηάθηεζε ζην παηδί. Δ γιψζζα είλαη κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, είλαη έλα απνθιεηζηηθά αλζξψπηλν
ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξνλφκην, είλαη ην θαηεμνρήλ κέζν επηθνηλσλίαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο, έλαο θπζηθφο νκηιεηήο πξέπεη λα
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δηαζέηεη έλα ζχλνιν γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: πξψηα πξέπεη λα δηαζέηεη
ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζιακβάλεη ηνπο γισζζηθνχο ήρνπο θαη λα επεμεξγάδεηαη ην
ζπλδπαζκφ ηνπο ζην πιαίζην κηαο ιέμεο, κεηά ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη γισζζηθνχο
ήρνπο θαη λα ηνπο ζπλδπάδεη ζηελ παξαγσγή ιέμεσλ, θαηφπηλ πξέπεη λα κάζεη λα
δηαβάδεη θαη ηέινο πξέπεη λα κάζεη λα γξάθεη. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη
απηέο νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζην παηδί απνηειεί βαζηθή γλψζε γηα ην
κειινληηθφ εθπαηδεπηηθφ αθνχ νη δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ νη
νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηηο ηθαλφηεηεο πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζεκέιην
ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη ν καζεηήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ηνπ πνξείαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηηο δχν βαζηθέο
δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηεο γιψζζαο δειαδή ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή.
Ώληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ θαη
γξαπηνχ ιφγνπ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Εδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ παξαγσγή
ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ επηηπρεκέλε
αθαδεκατθή πνξεία ηνπ καζεηή. Θα καο απαζρνιήζεη ν ξφινο γλσζηηθψλ παξαγφλησλ
(π.ρ. θαηαλφεζε, πξνζνρή, κλήκε) θαη γισζζηθψλ παξαγφλησλ ρακεινχ επηπέδνπ
(π.ρ. νξζνγξαθία, κνξθνινγία, ζχληαμε) θαη πςεινχ επηπέδνπ (θεηκεληθή νξγάλσζε)
ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ. Θα γίλεη αλαθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
καζεηέο ζηελ παξαγσγή θεηκέλνπ ελψ ζα ζπδεηεζνχλ θαη νη παηδαγσγηθέο
πξνεθηάζεηο ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ.
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: εηζήγεζε θαη ζπδήηεζε κέζα ζην κάζεκα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο.
Κ. ΓΗΑΚΟΓΗΧΡΓΖ
ΦΤΥΟΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΗΗ: ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΛΧΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
πξνεθηάζεηο.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ έρεη έλαλ πην εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ζέηνληαο σο ζηφρν λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο
επεμεξγαζίαο ηεο γιψζζαο. Παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο έξεπλαο ζε ζρέζε κε
ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ θάζε θνξά λα ηεζνχλ ελψ ε ίδηα ε έξεπλα
εληάζζεηαη ζε κηα δηαγισζζηθή πξννπηηθή. Βπηπιένλ έκθαζε δίλεηαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε θάηη πνπ απαηηείηαη
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απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Βθηφο απφ ηελ ηππηθή γισζζηθή
αλάπηπμε, κειεηψληαη θαη νη πεξηπηψζεηο αηππηθήο γισζζηθήο αλάπηπμεο εμαηηίαο
ησλ ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνεθηάζεσλ πνπ απηέο κπνξεί λα έρνπλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ην κάζεκα «Φπρνγισζζνινγία Ε: Δ αλάπηπμε ησλ
βαζηθψλ δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηεο γιψζζαο».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλν κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο «Φπρνγισζζνινγία Ε : Δ αλάπηπμε
ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηεο γιψζζαο». ην παξφλ κάζεκα δίλεηαη
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν ησλ κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ επεμεξγαζία ηεο
γιψζζαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ κπνξνχλ απηέο λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα ζηελ
ηάμε. Θα ζπδεηεζεί ην δήηεκα ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε
(δηαθνξεηηθφο ξπζκφο γισζζηθήο αλάπηπμεο, γισζζηθή αλάπηπμε ζε εηδηθνχο
πιεζπζκνχο φπσο ζηα θσθά παηδηά, ζε παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε, ζε ππεξθηλεηηθά
παηδηά θαη ζε παηδηά κε απηηζκφ) ελψ ζα καο απαζρνιήζνπλ θαη νη αλαπηπμηαθέο
γισζζηθέο δηαηαξαρέο θαη ηδηαίηεξα ε Βηδηθή Γισζζηθή Αηαηαξαρή.
Με ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο έξεπλαο, ζα
πξνηαζεί ζηνπο θνηηεηέο δηεμαγσγή, κηθξήο θιίκαθαο, ςπρνγισζζνινγηθήο έξεπλαο
ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο δηαηαξαρέο.
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Βθδφζεηο Gutenberg.
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εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βθπφλεζε εξγαζίαο απφ ηνπο θνηηεηέο ε νπνία κπνξεί λα
βαζίδεηαη ζηε δηεμαγσγή κηθξήο θιίκαθαο έξεπλαο.
Γηδάζθσλ θαη’ αλάζεζε
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κάζεη ν θνηηεηήο ηελ
ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο ζηελ εμέιημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ηνπο θχξηνπο θνξείο πνπ έδξαζαλ θαη δηακφξθσζαλ ηελ
εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζιακβάλεηαη ε
«εθπαίδεπζε» (σο έλλνηα θαη σο πεξηερφκελν) απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Βπίζεο, ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο εξκελείαο
ελφο ζπκβάληνο κε βάζε ηελ ηζηνξηθή πξννπηηθή ηνπ, ζπλεπψο θαη ε έληαμε ελφο
γεγνλφηνο ζην ηζηνξηθφ ηνπ πιαίζην.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ΐαζηθέο γλψζεηο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ζηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζε ζεσξίεο πνπ
δηακφξθσζαλ ηελ εθπαίδεπζε ζην λενειιεληθφ θξάηνο, θαζψο θαη ζε ζεσξίεο γηα
ηελ εξκελεία ησλ θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη κεηαβνιψλ. ΐαζηθή ζεκαηηθή
απνηειεί ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ ίδξπζε ησλ λενειιεληθνχ θξάηνο
54

κέρξη ζήκεξα. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία, ζηνπο εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζαλ,
θαζψο θαη ζηηο δνκηθέο ζρέζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζήο ηεο ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή:
αλάιπζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπο (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα,
βηβιία, θηι.), ησλ ζηφρσλ-ζθνπψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο.
Βμεηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δνκή θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο δνκέο
θαη αλάγθεο, ηνπο δνκηθνχο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ππφ ην πιαίζην ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Βμεηάδεηαη, επίζεο, ε ηζηνξηθή πξνέιεπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ
εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηελ Βπξψπε θαη ηελ Βιιάδα κέρξη ηνλ 19 ν
αηψλα. Ώθνινχζσο αλαιχνληαη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή, αλά πεξίνδν: ηα ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα θαη θαηά ε βαπαξνθξαηία, ηα
νξάκαηα θαη νη δηαςεχζεηο ζηα κέζα-ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, νη δεθαεηίεο 1910-30, ε
εθπαίδεπζε ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο, ε εθπαίδεπζε
ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1959 θαη ηνπ 1964, ε εθπαίδεπζε θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974), ε κεηαξξχζκηζε ηεο κεηαπνιίηεπζεο
(1974-1977), ε εθπαίδεπζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη νη
επξσπατθέο πξννπηηθέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά. Βπίζεο, αλαιχνληαη ηα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη γίλεηαη ζπδήηεζε
γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επξσπατθέο ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ ηελ ζχγρξνλε
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Βιιάδα θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα
ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο.
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πιεξφηεηα θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εξκελείαο πνπ δίλεη ν εμεηαδφκελνο γηα ην
εμεηαδφκελν γεγνλφο.

Γηδάζθσλ θαη’ αλάζεζε
ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ - ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα απνθηήζνπλ ν θνηηεηέο ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο γχξσ απφ εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ζηε ζπγθξηηηθή ηνπο πξνζέγγηζε
θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αιιά
θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ εθπαίδεπζε αμηνπνηψληαο ηε ζπγθξηηηθή
κέζνδν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Κξίλνληαη ρξήζηκεο νη γλψζεηο απφ ηα καζήκαηα
Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ην κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο
ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: Δ έλλνηα θαη ε δχλακε ηεο ζχγθξηζεο. Σν ζπγθξηηηθφ
ελδηαθέξνλ ζηελ εθπαίδεπζε. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε πγθξηηηθή
Παηδαγσγηθή. Βπηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Βθπαηδεπηηθέο
παξαδφζεηο ζε ζχγθξηζε θαη ζπνπδή επηιεγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε
ζρέζε κε ηηο (εθπαηδεπηηθέο) παξαδφζεηο. Ώπφςεηο θαη ζέζεηο γηα ην άηνκν, ηελ
θνηλσλία θαη ηε ζρνιηθή γλψζε, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή θαη ηζηνξηθή πξννπηηθή. χγρξνλεο ηάζεηο ζε
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηαθφξσλ ρσξψλ, θπξίσο επξσπατθψλ, θαη αλαθνξά ζε
επηιεγκέλεο ζρνιηθέο πξαθηηθέο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Cowen, R., Kazamias, A.M., Unterhalter, E. (Eds.) (2009). International Handbook
of Comparative Education. New York: Springer.
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Καδακίαο, Ώ.Μ. (2008). Πεξί πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο ή πξνο έλαλ Πξνκεζετθφ
Οπκαληζκφ ζηε Νέα Κνζκφπνιε. Ώζήλα: Ώηξαπφο (Βπηκέιεηα: Π. Καινγηαλλάθε).
Καινγηαλλάθε, Π. (2011). πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή. Ώζήλα: Βθδφζεηο Ίσλ.
Kαξξάο, Κ.Γ. (Eπηκ.) (2014). Ζ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε Άιινηε θαη ήκεξα. ΗζηνξίαΜεηαβάζεηο- Πξνθιήζεηο. Ώζήλα: Gutenberg.
Μπνπδάθεο, . (Βπηκ.) (2012). πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή. Μεζνδνινγηθέο-Θεσξεηηθέο
Πξνζεγγίζεηο, Γηεζλήο Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ, Δπξσπατθή
Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δθπαίδεπζε. Ώζήλα: Gutenberg.
Τθαληή, Ώ.Ώ. (2011). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη ρεδηαζκφο γηα έλα χγρξνλν
ρνιείν. Ώζήλα: Βθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ώ.Ώ. Ληβάλε.
Τθαληή, Ώ.Ώ. (2014). Δπηκφξθσζε θαη Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.
Πνιηηηθέο θαη Πξαθηηθέο ζηελ Διιάδα. Ώζήλα: Αηάδξαζε.
Πξνηεηλφκελα Eεπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά: Βπηζηήκεο Ώγσγήο, Νέα Παηδεία,
Παηδαγσγηθή Βπηζεψξεζε, πγθξηηηθή θαη Αηεζλήο Βθπαηδεπηηθή Βπηζεψξεζε, Σν
ΐήκα ησλ Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ, Compare, Comparative Education,
Comparative Education Review, Current Issues in Comparative Education,
European Journal of Education, European Journal of Teacher Education,
International Journal of Educational Administration and Policy Studies, Σeachers
and Teaching: Theory and Practice.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
-Αηαιέμεηο κε ηε ρξήζε ηνπ power point.
-Βθπφλεζε πξναηξεηηθψλ εξγαζηψλ (νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ) απφ ηνπο θνηηεηέο.
Βξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο (νη εξγαζίεο ζα ζπλεθηηκεζνχλ).
Γηδάζθσλ θαη’ αλάζεζε
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: (α) Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ
εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, (β) Να εμνηθεησζνχλ κε
ηελ έλλνηα ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηζηεκνληθήο ζε ζρνιηθή γλψζε, (γ)
Να εθαξκφζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηνλ
ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δ ελλνηνινγηθή, κεζνδνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή
δηάζηαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο αλαθνξάο ζε ζρνιηθή γλψζε, νη αληηιήςεηο γηα ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θπζηθψλ επηζηεκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηζαγσγή ζην
ζρεδηαζκφ δηδαζθαιηψλ κε βάζε πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Κνιιηφπνπινο Α. (2006). Θέκαηα Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ ζπγθξφηεζε
ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. Μεηαίρκην
Κνπκαξάο, Π. (2015). Μνλνπάηηα ηεο ζθέςεο ζηνλ θφζκν ηεο Φπζηθήο. Βθδφζεηο
Gutenberg.
Ραβάλεο, Κ. (2003). Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Βθδφζεηο
Νέσλ Σερλνινγηψλ.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηαιέμεηο, ζπδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο.
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Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο ηειηθέο εμεηάζεηο.
Γηδάζθσλ θαη’ αλάζεζε: Α. ΜΖΣΑΚΟΤ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΝΔΤΡΟΔΠΗΣΖΜΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ζρέζεο
ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ ζπκπεξηθνξά.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ΐαζηθέο γλψζεηο βηνινγίαο ηνπ θπηηάξνπ θαη εηζαγσγή
ζηε γλσζηηθή αλάιπζε ηεο κάζεζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Εζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο λεπξνεπηζηήκεο. Βπηζθφπεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δνκήο ηνπ εγθεθάινπ. Ο λεπξψλαο: δνκή, κεηαθνξά πιεξνθνξίαο,
επηθνηλσλία κεηαμχ λεπξψλσλ. Ώλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαη επίδξαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. ρέζε γιψζζαο θαη κνπζηθήο κε ηνλ εγθέθαιν. Μλήκε θαη κάζεζε.
Νεπξσληθά θπθιψκαηα θαη ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessel, T. M. (1999). Νεπξνεπηζηήκε θαη ζπκπεξηθνξά,
Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο.
Kolb, ΐ. θαη Whishaw, I.Q. (2009) Δγθέθαινο θαη ζπκπεξηθνξά, εθδ. Π.Υ.
Παζραιίδεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βμεηάζεηο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.
Γηδάζθσλ θαη’ αλάζεζε: Υ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΥΖΜΔΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ /ζεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη ν θνηηεηήο λα εμνηθεησζεί κε
απιέο έλλνηεο ηεο Υεκείαο φπσο είλαη ην άηνκν ή ην κφξην αιιά θαη κε πην ζχλζεηα
θαηλφκελα φπσο είλαη ε αξαίσζε δηαιπκάησλ ή ε πξφβιεςε ησλ πξντφλησλ κηαο
αληίδξαζεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ΐαζηθέο γλψζεηο αξηζκεηηθήο (πξάμεηο θαη δπλάκεηο) θαη
άιγεβξαο (ινγάξηζκνη).
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγή ζην κάζεκα, Υεκεία θαη Μεηξήζεηο,
Καηαζηάζεηο ηεο χιεο, Φπζηθέο - Υεκηθέο ηδηφηεηεο, Μείγκαηα - Οπζίεο,
Αηαρσξηζκφο ζπζηαηηθψλ, Ώηνκηθή ζεσξία, Ανκή ηνπ αηφκνπ, ηζφηνπα, αηνκηθά
πξφηππα, ζζέλε, πεξηνδηθφο πίλαθαο, κφξηα, ελψζεηο, νλνκαηνινγία αλφξγαλσλ
ελψζεσλ, ρεκηθνί δεζκνί, Αηαιχκαηα, νμέα, βάζεηο, άιαηα, pH, αληηδξάζεηο,
αηκφζθαηξα, λεξφ (ζθιεξφηεηα, απνζθιήξπλζε, θαζαξηζκφο, ξχπαλζε), ζηνηρεία
νξγαληθήο ρεκείαο, νλνκαηνινγία, ζχλδεζε κε ην έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ γηα ην δεκνηηθφ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Darrell D. Ebbing, Steven D. Gammon. χγρξνλε γεληθή ρεκεία. Μεηάθξαζε
Νηθφιανο Α. Κινχξαο
Οπνηνδήπνηε βηβιίν γεληθήο ή γεληθήο θαη αλφξγαλεο ρεκείαο.
Σν βηβιίν ηεο Υεκείαο ηεο Ώ΄ Λπθείνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηάιεμε, εξσηήζεηο/απαληήζεηο.
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Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: ηειηθή εμέηαζε.
ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ: ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ, ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΗ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να βνεζήζεη ηνπο ππνςήθηνπο δαζθάινπο λα αλαπηχμνπλ
έλα πςειφ επίπεδν θαηαλφεζεο θαη λα απνθηήζνπλ ελλνηνινγηθή γλψζε ησλ βαζηθψλ
καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηδεψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Εδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγηζκνχ θαη απφδεημεο, ηφζν ζε επίπεδν αηνκηθήο θαηαζθεπήο, φζν θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο άιισλ. ΐαζηθφο ζηφρνο, επίζεο, είλαη λα απνθηήζνπλ
νη θνηηεηέο ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο γιψζζαο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ
έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ θαη ηξφπσλ ιχζεο καζεκαηηθψλ ή πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Μαζεκαηηθά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέρξη ΐ΄
Λπθείνπ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη βαζηθέο ελφηεηεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ
ηνπ καζήκαηνο είλαη: αξηζκνί, ζχλνια, αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα, κέζνδνη απφδεημεο ζηα
Μαζεκαηηθά, ζηνηρεία ζεσξίαο αξηζκψλ, κνηίβα θαη ζρέζεηο (ζπλαξηήζεηο) θαη
ηαηηζηηθή, πηζαλφηεηεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Υαηδεθπξηάθνπ Κ. (2008). Μαζεκαηηθά: αξηζκνί, ζχλνια, ζρήκαηα. Βθδ. νθία.
Harold J. (1982). Mathematics. A Human Endeavor. W.H. Freeman and Company.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηάιεμε θαη εξγαζία ζε νκάδεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε.
Γηδάζθσλ Π.Γ. 407/80
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε πξαθηηθφ κέξνο.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηελ Βηδηθή Ώγσγή θαη λα
εμνηθεησζνχλ κε ηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε
ζρνιηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια νη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη
λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο
αλάγθεο, λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ηνπο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο γλψζεηο Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο θαη
Κνηλσληνινγίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Πξνζδηνξηζκφο δηαθφξσλ φξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά
πιεζπζκνχ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο-αλαπεξίεο. Δ θνηλσλία θαη ηα άηνκα κε
Βηδηθέο Ώλάγθεο. Ώλαπεξία: αζζέλεηα ή δηαθνξά; Κνηλσληνινγηθέο θαη ηαηξηθέο
ζεσξήζεηο. Καηεγνξηνπνίεζε, αηηηνινγία, ζπρλφηεηα, δηάγλσζε, αμηνιφγεζε.
Εζηνξηθή αλαδξνκή. Έγθαηξε παξέκβαζε ζηελ Βηδηθή Ώγσγή. Δ νηθνγέλεηα θαη ην
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παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Βθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ Βηδηθή Ώγσγή.
Βμαηνκηθεπκέλν Βθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (Β.Β.Π.). Ώλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ.
Σξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο. ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη κνληέια εθπαίδεπζεο. Ννκνζεζία
θαη Βηδηθή Ώγσγή. Βηζαγσγή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Δ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη
επηζθέςεηο ζηα εηδηθά ζρνιεία Παηξψλ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ
αλειιηπψο ην κάζεκα. ηφρνο ησλ επηζθέςεσλ απηψλ είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο
θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα αιιεινεπηδξάζνπλ
καδί ηνπο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Heaward, W. L. (2011). Ααβάδνγινπ, Ώ. θαη Κφθθηλνο, Κ, (επηκ.), Παηδηά κε Δηδηθέο
Αλάγθεο, Ώζήλα: Σφπνο.
Γψληνπ-ηδέξε, Ώ. (επηκ.), 2000. Έληαμε: νπηνπία ή πξαγκαηηθφηεηα; Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Oliver, M. (2009). Αλαπεξία θαη Πνιηηηθή (πξφι.-επηκ. Γηψηα Καξαγηάλλε), Ώζήλα:
Βπίθεληξν.
Wirger, M. Mazurek, K. (ed.) 2000. Special Education in the 21st Century, Washington
D.C.: Gallaudet University Press.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηάιεμε, παξαηεξήζεηο παηδηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ζην κάζεκα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: παξαθνινπζήζεηο θαη εξγαζίεο (έθζεζε παξαηεξήζεσλ ζηα
ζρνιεία) έσο 2 βαζκνί. Σειηθφ δηαγψληζκα έσο 8 βαζκνί.
Α. ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ Η: ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ-ΚΛΗΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: χγρξνλε γισζζνινγηθή ζεψξεζε ηεο ζρνιηθήο
Γξακκαηηθήο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα βαζηθά γξακκαηηθά
θαηλφκελα ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε κνξθνινγία (νλνκαηηθφ
θαη ξεκαηηθφ ζχζηεκα, ηδηνκνξθίεο ζηνλ ηξφπν θιίζεο, ιφγηνη ζρεκαηηζκνί,
δηπινηππίεο, θσλέο-δηαζέζεηο, εγθιίζεηο, ρξφλνη, ηξφπνο ελέξγεηαο).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώθαδεκία Ώζελψλ, Υξεζηηθφ ιεμηθφ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (2014), Ώζήλα,
Βζληθφ Σππνγξαθείν.
Γξακκαηηθή Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ (2009), http://digitalschool.minedu.gov.gr.
Holton D., Mackridge P., Φηιηππάθε-Warburton Βη. (1999), Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, Ώζήλα, εθδ. Παηάθε.
Ενξδαλίδνπ Ά. (επηκ.) (1999), Οδεγφο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, Ώ΄ ηφκνο, Ώζήλα,
εθδ. Παηάθε.
Κιαίξεο Υ., Μπακπηληψηεο Γ. (ζε ζπλεξγαζία κε: Ώ. Μφδεξ, Ώη. Μπαθάθνπ-Οξθαλνχ
θαη . θνπεηέα) (2005), Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο, Ώζήλα, εθδ. Βιιεληθά
Γξάκκαηα.
Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο (1998), Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ, www.komvos.edu.gr/dictionaries.
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Mackridge P. (1990), Νενειιεληθή γιψζζα, Ώζήλα, εθδ. Παηάθε.
Μπακπηληψηεο Γ. (1998), Λεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, Ώζήλα, Κέληξν
Λεμηθνινγίαο.
Σδάξηδαλνο Ώ., Νενειιεληθή ζχληαμηο, ηφκ. Ώ΄ θαη ΐ΄ (1946), Θεζζαινλίθε, εθδ.
Κπξηαθίδε, 1989.
Σξηαληαθπιιίδεο Μ. (εηζεγ.), Νενειιεληθή γξακκαηηθή, αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ
Ο.Β..ΐ. (1941) κε δηνξζψζεηο, Θεζζαινλίθε, Ώ.Π.Θ., 1978.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ ζεκάησλ, αλάιπζε
θαη ζπδήηεζε.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Οη θνηηεηέο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζε
δνθηκαζίεο (ηεζη) κε γισζζηθέο αζθήζεηο (νξζνγξαθίαο, ζηίμεο, κνλνηνληθνχ,
ζπιιαβηζκνχ, θιίζεο νλνκάησλ θαη ξεκάησλ) σο πξναπαηηνχκελν γηα ζπκκεηνρή ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο.
Α. ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΗΗ: ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: χγρξνλε γισζζνινγηθή ζεψξεζε ηεο ζρνιηθήο Γξακκαηηθήο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δμεηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα ζέκαηα ζύληαμεο θαη
ζεκαζηνινγίαο πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ κειινληηθό δάζθαιν ηεο
λενειιεληθήο γιώζζαο (δηάθξηζε Ολνκαηηθνύ θαη Ρεκαηηθνύ πλόινπ, ρσξηζκόο
θαη ραξαθηεξηζκόο πξνηάζεσλ, ζπληαθηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, ιεηηνπξγίεο ησλ
πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ, ιόγηα ζηνηρεία ζην λενειιεληθό ιεμηιόγην, μέλεο
ιέμεηο, θαηλόκελα ζπλσλπκίαο, αλησλπκίαο, πνιπζεκίαο θ.ά.).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώθαδεκία Ώζελψλ, Υξεζηηθφ ιεμηθφ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (2014), Ώζήλα, Βζληθφ
Σππνγξαθείν.
Γξακκαηηθή Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ (2009), http://digitalschool.minedu.gov.gr.
Holton D., Mackridge P., Φηιηππάθε-Warburton Βη. (1999), Γξακκαηηθή ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, Ώζήλα, εθδ. Παηάθε.
Ενξδαλίδνπ Ά. (επηκ.) (2005), Οδεγφο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, β΄ ηφκνο, Ώζήλα: Παηάθεο.
Κιαίξεο Υ., Μπακπηληψηεο Γ. (ζε ζπλεξγαζία κε: Ώ. Μφδεξ, Ώη. Μπαθάθνπ-Οξθαλνχ, .
θνπεηέα) (2005), Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο, Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Λεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο (1998), Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Ελζηηηνχην
Νενειιεληθψλ πνπδψλ, www.komvos.edu.gr/dictionaries/
Mackridge P. (1990), Νενειιεληθή γιψζζα, Ώζήλα: Παηάθεο.
Μπακπηληψηεο Γ. (1998), Λεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, Ώζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο.
Σδάξηδαλνο Ώ., Νενειιεληθή ζχληαμηο, ηφκνη Ώ΄ θαη ΐ΄ (1946), Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο
1989.
Σξηαληαθπιιίδεο Μ. (εηζεγ.), Νενειιεληθή γξακκαηηθή, αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ ΟΒΐ
(1941) κε δηνξζψζεηο, Θεζζαινλίθε, Ώ.Π.Θ., 1978.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ ζεκάησλ, αλάιπζε
θαη ζπδήηεζε.
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Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Οη θνηηεηέο παξαδίδνπλ γξαπηή εξγαζία (δίλνληαη ελδεηθηηθά
ζέκαηα εξγαζηψλ απφ ηε δηδάζθνπζα θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία) ή παξνπζηάδνπλ
πξνθνξηθά ηελ εξγαζία ηνπο ζην κάζεκα ή πξνζέξρνληαη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο.
Α. ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ
ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ώλάδεημε ηεο γισζζνινγηθήο δηάζηαζεο ζην γισζζηθφ
κάζεκα ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, θαη ηδηαίηεξα ηεο ζρέζεο θεηκέλνπ,
ζπκθξαδνκέλσλ θαη γξακκαηηθήο. Βηζαγσγή ζηε Λεμηθνγξαθία, κε έκθαζε ζηελ
Παηδαγσγηθή Λεμηθνγξαθία.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: «Νενειιεληθή Γιψζζα Ε» θαη «ΕΕ».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Ώλάπηπμε ησλ ζέζεσλ ηεο Βθαξκνζκέλεο
Γισζζνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ηεο Λεμηθνγξαθίαο.
Εδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ηεο
Κεηκελνθεληξηθήο Πξνζέγγηζεο ζε ζχλδεζε κε ηελ εληφο ζπκθξαδνκέλσλ δηδαζθαιία
ηεο γξακκαηηθήο. Ώλαιχνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, βάζεη ησλ λέσλ βηβιίσλ (2006). ΐαζηθέο αξρέο
ζρεδηαζκνχ θαη εθπφλεζεο έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ, κε έκθαζε ζηα
παηδαγσγηθά ιεμηθά.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ενξδαλίδνπ, Ά. (2007), «Κεηκελνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγγξακκαηηζκνχ:
θείκελν – ζπκθξαδφκελα – γξακκαηηθή», ζην Δ. Γ. Μαηζαγγνχξαο (επηκ.), ρνιηθφο
γξακκαηηζκφο, Ώζήλα: Γξεγφξεο.
Ενξδαλίδνπ, Ά. & Έ. Μάληδαξε (2004). «Πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ παηδαγσγηθψλ ιεμηθψλ». 6ν
Γηεζλέο πλέδξην Διιεληθήο Γισζζνινγίαο, 18-21 επηεκβξίνπ 2003, Βξγαζηήξην
Γισζζνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Καξαληδφια, Β. (2000), «Γξακκαηηθή, γισζζηθφ κάζεκα θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ
Βιιάδα», Γισζζηθφο Τπνινγηζηήο (ηφκνο 2), Θεζζαινλίθε, Κέληξν Βιιεληθήο Γιψζζαο
(δηαζέζηκν ζην: www.komvos.edu.gr).
Κσζηνχιε, Σ. (2000), «Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη γισζζηθφ κάζεκα», ζην Ώ. Φ.
Υξεζηίδεο (επηκ.), Δγθπθινπαηδηθφο Οδεγφο γηα ηε Γιψζζα, Θεζζαινλίθε: Κέληξν
Βιιεληθήο Γιψζζαο (δηαζέζηκν ζην: www.komvos.edu.gr/odigos).
Ξπδφπνπινο, Γ. (2008). Λεμηθνινγία. Ώζήλα: Βθδφζεηο Παηάθε.
Υαηδεινπθά-Μαπξή, Βη. θαη Ενξδαλίδνπ, Ά. (2009), «Γεηήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ
ιφγνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν», Νέα Παηδεία, 131.
Υαηδεινπθά-Μαπξή, Βη. θαη Ενξδαλίδνπ, Ά. (2010). «Δ θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί»,
Πξαθηηθά 30ήο πλάληεζεο Δξγαζίαο, Σνκέαο Γισζζνινγίαο – Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ ζεκάησλ, αλάιπζε
θαη ζπδήηεζε.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Οη θνηηεηέο παξαδίδνπλ γξαπηή εξγαζία (δίλνληαη ελδεηθηηθά
ζέκαηα εξγαζηψλ απφ ηε δηδάζθνπζα θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία) ή παξνπζηάδνπλ
πξνθνξηθά ηελ εξγαζία ηνπο ζην κάζεκα.
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Γ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ Η
α) Γεληθή Φπζηθή: Οξηζκνί, αλχζκαηα, λφκνη θίλεζεο, έξγν θαη ελέξγεηα, θξνχζε,
θπθιηθή θίλεζε, πδξνζηαηηθή, αξκνληθή θίλεζε, θχκαηα, ήρνο θαη αθνπζηηθή
βαξχηεηα, θηλήζεηο πιαλεηψλ, απιέο κεραλέο, ξνή ξεπζηψλ.
β) Θεξκφηεηα: Θεξκνκεηξία, δηαζηνιή ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα, ζεξκφηεηα θαη
έξγν, ζεξκηθέο κεραλέο, πγξνπνίεζε αεξίσλ θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζεξκφηεηα
θαη αηκνζθαηξηθά θαηλφκελα, κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα θαη επνρέο, εληξνπία.
γ)Φπζηθή θαη ζρνιείν. Φπζηθή θαη άιια καζήκαηα. Φπζηθή θαη θαζεκεξηλή δσή.
Γ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΗΗ
Διεθηξηθφ θνξηίν θαη ειεθηξηθφ πεδίν. Ώγσγνί θαη κνλσηέο. Νφκνο ηνπ Coulomb.
Διεθηξηθέο δπλάκεηο. Διεθηξηθή ξνή. Νφκνο ηνπ Gauss. Διεθηξηθή δπλακηθή ελέξγεηα. Πείξακα ηνπ Millikan. Καζνδηθφο ζσιήλαο. Ππθλσηέο. χλδεζε ππθλσηψλ ζε
ζεηξά θαη παξάιιεια. Διεθηξηθφ ξεχκα. Βηδηθή αληίζηαζε θαη αληίζηαζε αγσγνχ.
χλδεζε αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια. Καλφλεο ηνπ Kirchhoff. Μαγλεηηζκφο, καγλεηηθφ πεδίν ηεο γεο. Μαγλεηηθφ πεδίν θηλνπκέλνπ θνξηίνπ. Νφκνο ηνπ
Ampere. Διεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. Βπαγφκελα ειεθηξηθά πεδία. Νφκνο ηνπ Faraday. Νφκνο ηνπ Lenz. Βμηζψζεηο ηνπ Maxwell. Ώπηεπαγσγή. Ώκνηβαία επαγσγή.
Βλαιιαζζφκελν ξεχκα. Διεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Ώθηηλνβνιία ειεθηξνκαγλεηηθνχ
θάζκαηνο. Φχζε θαη δηάδνζε ηνπ θσηφο. Ώλάθιαζε. Γεσκεηξηθή νπηηθή. Φσηνγξαθηθή κεραληθή. Ώλζξψπηλν κάηη. Μεγεζπληηθφο θαθφο. Μηθξνζθφπην. Σειεζθφπην.
Φσηφληα.
Γ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΦΤΗΚΖ
Σα πνιχ κηθξά – Βθθελψζεηο ζε αέξηα, Φάζκαηα, Πηζαλνινγηθή Φπζηθή, αξρή απξνζδηνξηζηίαο, θχκαηα θαη ζσκαηίδηα. ρεηηθφηεηα, ρσξνρξφλνο, βαξχηεηα. Ώηνκηθή
Φπζηθή. Ππξεληθή Φπζηθή. Φπζηθή ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ. Κνζκνινγία: δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο. Υξήζε ελλνηψλ ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο γηα εμήγεζε θαζεκεξηλψλ
θαηλνκέλσλ ζην ζρνιείν.
Γ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ
ΟΡΓΑΝΧΖ-ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ Ζ/Τ
Ώξρέο ηεο κεραλνγξάθεζεο. Μειέηε ζθνπηκφηεηαο. Ώλάιπζε πζηήκαηνο Δ/Τ.
Αηνηθψληαο κε Δ/Τ. Αηνηθψληαο ηνλ Δ/Τ. Οξγάλσζε ζθιεξνχ δίζθνπ. Λεπηνκέξεηεο
ηχπσλ Δ/Τ, κε έκθαζε ζε κηθξνυπνινγηζηέο. Οη 4 ηχπνη ινγηζκηθνχ απαξαίηεηνη γηα
θάζε δηνηθεηηθή κνλάδα. Ώμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Βθπαίδεπζε ζε
ινγηζκηθφ Δ/Τ. Οξγαλσηηθά θξηηήξηα ζε κεραλνξγάλσζε – Πξνζσπηθφ-ρέζεηο.
Βξγνλνκία Δ/Τ. Ώμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: παξάκεηξνη θαη κέζνδνη. Βπηθνηλσλία Δ/Τ.
LAN θαη WAN. Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Υξήζε Δ/Τ ζε ζρνιεία γηα δηνηθεηηθνχο
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ζθνπνχο θαη αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο. Μεραλνξγάλσζε ζε επηζεσξήζεηο
εθπαίδεπζεο γηα δηνηθεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο-εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
Η. ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ – ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε έξεπλεο πεδίνπ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
α. εηζαγσγή θαη αξρηθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο
θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο θαη ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο.
β. ε παξνπζίαζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ησλ
δηαδηθαζηψλ ζπγθξφηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο δνκήο, ηεο πηνζέηεζεο θαη
δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ.
γ. ζηελ επηθέληξσζε πάλσ ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ θαη αλάινγσλ κεζνδνινγηψλ.
Αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
α. ηθαλφηεηα γηα αλάθιεζε θαη επίδεημε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο εθπαίδεπζεο.
β. αξρηθή ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ φζν
θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζην θνηλσληθφ πεδίν.
γ. Θεκειίσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα αλάπηπμε γλψζεσλ ζην πεδίν ηεο
θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο.
Γεμηφηεηεο πνπ πξνάγεη:
Γεληθέο δεμηφηεηεο: α. αλάιπζε θαη ζχλζεζε
β. βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ
εθπαίδεπζε.
γ. θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο
Βηδηθέο δεμηφηεηεο: α. αλάιπζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
β. αλαγλψξηζε δηαζπλδέζεσλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο.
γ. ζεψξεζε ησλ λέσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην
κάζεκα είλαη:
 Βηζαγσγή ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξεηηθψλ «παξαδεηγκάησλ» ηεο Κνηλσληνινγίαο.
 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε εηδηθψλ ζεκάησλ ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ζπζρέηηζή ηνπο
κε ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ειιεληθφ ζρνιείν.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Giddens A. (2009). Κνηλσληνινγία, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Hughes M., Kroehlerc (2007). Κνηλσληνινγία. Οη βαζηθέο έλλνηεο, εθδ. Κξηηηθή, Ώζήλα.
Johnson A., The Blackwell Dictionary of Sociology: A User’s Guide, Malden, Blackwell
Publishers, 1999.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο ησλ δηδαζθφλησλ. Βλεξγφο
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ
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επίπεδν) κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ηε
ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνπλ νη δηδάζθνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ
ζπλαληήζεσλ. Ώλάιπζε θαη θξηηηθή ζπγθεθξηκέλσλ εηθνληθψλ θεηκέλσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζε ζεκηλαξηαθά πξφηππα, εμεηάζεηο
ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) κνλάδεο:
α. ηξεηο κνλάδεο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. δχν κνλάδεο γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία
Η. ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΠΟΗΖΖ – ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε έξεπλεο πεδίνπ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
α. εηζαγσγή θαη αξρηθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
β. επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ησλ δηαδηθαζηψλ
ζπγθξφηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο πηνζέηεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ
πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ.
γ. επηθέληξσζε ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηε
ρξήζε ζεσξηψλ θνηλσληθνπνίεζεο.
Αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
α. ηθαλφηεηα γηα αλάθιεζε θαη επίδεημε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ
θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία.
β. αξρηθή ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ φζν θαη
ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο.
γ. Θεκειίσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα αλάπηπμε γλψζεσλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο
θαη παγίσζεο θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ.
Γεμηφηεηεο πνπ πξνάγεη:
Γεληθέο δεμηφηεηεο: α. αλάιπζε θαη ζχλζεζε· β. βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη
ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε· γ. θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Δηδηθέο
δεμηφηεηεο: α. αλάιπζε θνηλσληθνπνηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ζεσξεηηθψλ
ελλνηψλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν· β. αλαγλψξηζε δηαζπλδέζεσλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ
θαη αλάιπζεο ηεο θνηλσληθνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο· γ. ζεψξεζε ησλ λέσλ αλαγθψλ γηα
ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ησλ δπλακηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεκαηηζκνχ ηαπηνηήησλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγή ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Κνηλσληθνπνίεζεο, ηεο θαηαζθεπήο ηαπηνηήησλ θαη ηεο εηεξφηεηαο. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξεηηθψλ «ζπδεηήζεσλ» ηεο Κνηλσληθνπνίεζεο. Παξνπζίαζε
θαη αλάιπζε εηδηθψλ ζεκάησλ ηεο Κνηλσληθνπνίεζεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Μπάιηαο . (2008). Δλεξγφο πνιίηεο θαη εθπαίδεπζε, εθδ. Παπαδήζε, Ώζήλα.
Νηθνιάνπ . Μ. (2009). Κνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Σεξιεμήο Π. (1999). Πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο. Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ
ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηε
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δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ. Ώλάιπζε θαη θξηηηθή ζπγθεθξηκέλσλ εηθνληθψλ
θεηκέλσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζε ζεκηλαξηαθά πξφηππα, εμεηάζεηο ζην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) κνλάδεο:
α. ηξεηο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. δχν γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία
Η. ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΘΔΜΟΤ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ
ΠΡΑΚΣΗΚΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ππνρξεσηηθφ
εξγαζηήξην.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
α. ε εηζαγσγή θαη ε αξρηθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο ζε άκεζε
ζχλδεζε κε ηηο Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηφρν απνηειεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο δνκηθέο
κεηαιιαγέο αιιά θαη ζηηο ππνθεηκεληθέο δξάζεηο. Ώπηή αθξηβψο ε αιιειεπίδξαζε
δνκηθήο παγίσζεο θαη ππνθεηκεληθήο δξάζεο ζεσξείηε θνκβηθφ ζεκείν ηεο αλάιπζεο
θαζψο ιεηηνπξγεί πξνζδηνξηζηηθά γηα ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη
β. ε επηθέληξσζε πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε σο ζεκαληηθφ ππιψλα θνηλσληθήο πνιηηηθήο
κε επηθέληξσζε ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ή δηαρείξηζεο αληζφηεηαο (θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο πνιηηηζηηθέο-εηεξφηεηα) κε αλαθνξά ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα.
Αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: Ώλάπηπμε ηθαλφηεηαο αλάιπζεο ζην
πεδίν ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζε θνηλσληνινγηθψλ
βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη «παξαδεηγκάησλ». Ώθφκε είλαη ζεκαληηθφ νη
θνηηεηέο είλαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα: i. ηελ αλάιπζε ησλ
ζεζκηθψλ παγηψζεσλ θαη κεηαιιαγψλ θαη ηελ ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζηελ
θαηαζθεπή ηφζν ηνπ ζεζκηθνχ φζν θαη ηεο ππνθεηκεληθήο δξάζεο. ην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο ζα επηρεηξεζεί λα θαιιηεξγεζνχλ νη παξαθάησ γεληθέο ηθαλφηεηεο:
πιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αλάιπζε θαη ζπγγξαθή εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ.
Μειέηε θαη αλάιπζε γηα ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε
σο ην ακθηζέαηξν. Καιιηέξγεηα ηθαλφηεηαο κειέηεο ηεο ζπκκεηνρήο ή θαη εθαξκνγέο
αλάιπζεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
Έηζη, ζηνρεχνπκε ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ: 1. ζχλδεζε ησλ
γλψζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν, 2. δηεξεχλεζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή,
3. θαηαλφεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, 4. Καιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη 5. Ώλίρλεπζε θαη θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ
ζεσξηψλ ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη
Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο.
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Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη:
α. Ώλαθνξά ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο
Βθπαίδεπζεο θαη ηνπ ρνιείνπ.
β. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε εηδηθψλ ζεκάησλ κε επίθεληξν ηελ θνηλσληνινγηθή
αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο σο απνηέιεζκα δνκηθήο παγίσζεο θαη
ππνθεηκεληθήο δξάζεο, απφ ηε ζρνιηθή ηάμε σο ην παλεπηζηήκην.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώζεκάθε Ώ., Κακαξηαλφο Ε., Κνπζηνπξάθεο Γ. (2011). Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπίνπ, Σφκνο ΕΕ, εθδ. Ώιεμάλδξεηα, Ώζήλα.
Κνπιατδήο ΐ., Σζαηζαξψλε Ώ. (επηκ.) (2010). Παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, εθδ. Μεηαίρκην,
Ώζήλα
Qieiroz J.M. (2000). Σν ρνιείν θαη νη Κνηλσληνινγίεο ηνπ, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Λάκληαο Κ., (2001). Κνηλσληνινγηθή Θεσξία θαη Δθπαίδεπζε, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.
Μπισλάο Θ. (1998). Κνηλσληνινγία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο – πκβνιέο, εθδ. Gutenberg,
Ώζήλα

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. Αηαιέμεηο
2. Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε
βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε
ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη νη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
3. Ώλάιπζε θαη θξηηηθή ζπγθεθξηκέλσλ εηθνληθψλ θεηκέλσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: 1. Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κέζσ αζθήζεσλ
εξγαζηεξηαθνχ ραξαθηήξα κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, εξσηεκάησλ,
ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. 2. Ώμηνιφγεζε
εβδνκαδηαίνπ θαθέινπ. 3. Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) κνλάδεο:
α. ηξεηο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. δχν γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία
Η. ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)

ΣΧΝ

ΝΔΧΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ

ΣΖΝ

Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε έξεπλεο πεδίνπ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
α. εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο ηεο
εηζαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
β. επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο, ζε ςεθηαθά πιαίζηα
γ. επηθέληξσζε ζηελ αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηε
ρξήζε θνηλσληνινγηθψλ ζεσξηψλ.
Αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
α. ηθαλφηεηα γηα αλάθιεζε θαη επίδεημε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ
θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
β. αξρηθή ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ φζν θαη
ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ησλ Σ.Π.Β. ζην θνηλσληθφ πεδίν.
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γ. Θεκειίσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα αλάπηπμε γλψζεσλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο
ζεκαζίαο ησλ Σ.Π.Β.
Γεμηφηεηεο πνπ πξνάγεη:
Γεληθέο δεμηφηεηεο: α. αλάιπζε θαη ζχλζεζε· β. βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ
θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ Σ.Π.Β. θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε· γ.
θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Δηδηθέο δεμηφηεηεο: α. αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ
εηζαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ
κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν· β. αλαγλψξηζε θνηλσληθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη
θνηλσληνινγηθψλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ Σ.Π.Β.· γ. ζεψξεζε ησλ
λέσλ αλαγθψλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ Σ.Π.Β. θαη ησλ
δπλακηθψλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: γλψζεηο Κνηλσληνινγίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο
Βθπαίδεπζεο θαη ηνπ ρνιείνπ, γλψζεηο ρξήζεο ΣΠΒ θαη Social Media.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: αλάιπζε ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ ζηε ζχγρξνλε ζρνιηθή ηάμε. Σα θεληξηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψλεη ε
Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηνπ ρνιείνπ αλαδηαηππψλνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο
θνηλσληθήο ζεκαζίαο ησλ ςεθηαθψλ ζπλζεθψλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Αεκαξάο Ώ., ΐαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ ΐ. (2008). Απφ ην θνληχιη ζηνλ ππνινγηζηή, εθδ.
Μεηαίρκην, Ώζήλα.
Κακαξηαλφο Ε. (2002). Δμνπζία, Μ.Μ.Δ. θαη εθπαίδεπζε, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα.
Κπξίδεο Ώ., Αξφζνο ΐ., Σζαθηξίδνπ Β. (2003). Πνηνο θνβάηαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο; εθδ.
Σππσζήησ, Ώζήλα.
Βηδηθφ ηεχρνο: Βθπαίδεπζε-Νέεο Σερλνινγίεο-Ώλζξσπηζκφο (2006). Βήκα Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ, εθδ. Παπαδήζε, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο. Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ
ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηε
δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνπλ νη δηδάζθνληεο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ. Ώλάιπζε θαη θξηηηθή ζπγθεθξηκέλσλ
εηθνληθψλ θεηκέλσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζε ζεκηλαξηαθά πξφηππα.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) κνλάδεο:
α. ηξεηο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. δχν γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία
Δ. ΚΑΡΑΣΕΗΑ-ΣΑΤΛΗΧΣΖ
ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθή
εξγαζηεξηαθή άζθεζε θαη θαηάζεζε ζρεηηθήο εξγαζίαο.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ-κειινληηθψλ δαζθάισλ ζην ζέκα ηεο πξνφδνπ ησλ
καζεηψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο
 παξαγσγή, κεηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζρέηηζε
θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη καζεηηθήο επίδνζεο, ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα θπξίαξρα πνιηηηζκηθά πξφηππα ζηε βάζε ηεο
ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηνπ θνζκνεηδψινπ ησλ καζεηψλ
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 ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο Αηδαζθαιίαο-ΜάζεζεοΏμηνιφγεζεο (Α-Μ-Ώ-) θαη ησλ ηξφπσλ δηαζχλδεζήο ηνπο ζην κάζεκα.
 αλαθνξέο θαη αλαιχζεηο Α-Μ-Ώ- κε βάζε γλσζηέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη κε
ηδηαίηεξε ηε βηνπαηδαγσγηθή ζεσξία
 παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη εηδηθή άζθεζε ζε εθαξκνγέο απνηειεζκαηηθήο Α-Μ-Ώ
ζηελ ηάμε.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο αμηνπνίεζεο πιήζνπο ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο/κάζεζεο/αμηνιφγεζεο
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο παξνπζίαο
θαη κάζεζεο θάζε καζεηή
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ βαζηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ
βηνπαηδαγσγηζκνχ
 αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα
ζπλεξγαζίαο ζην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη κε βάζε
ηνλ επηζηεκνληθφ παηδαγσγηζκφ ηεο βηνπαηδαγσγηθήο ζεσξίαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, αξρψλ δηακφξθσζεο
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη δηδαζθαιίαο/κάζεζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη:
 απνζαθήληζε ζρεηηθψλ κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν φξσλ θαη ελλνηψλ φπσο ι.ρ.
επίδνζε, ηθαλφηεηα, δεμηφηεηα, δηαζεκαηηθφηεηα-δηεπηζηεκνληθφηεηα, κνξθέο θαη
ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο
 παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ ζην πεδίν ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο
εθαξκνγέο ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηνπαηδαγσγηθή ζεσξία
 παξνπζίαζε θαη αλάιπζε παξαδεηγκάησλ Α-Μ-Ώ θαη πξνζνκνίσζε ηνπο ζην
κάζεκα.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώιαρηψηεο, Ν.. θαη E. Καξαηδηά-ηαπιηψηε (1009). Γηαζεκαηηθή θαη βηνπαηδαγσγηθή
ζεψξεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, εθδ. Ληβάλε, Ώζήλα.
Γεσξγνχζεο, Π. (2003), Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηνλ θάθειν πιηθνχ, εθδ. Αειθνί,
Ώζήλα.
Γαβιάλνο, Μ. (2003). Γηδαθηηθή θαη αμηνιφγεζε, εθδ. ηακνχιε, Ώζήλα.
Κσλζηαληίλνπ, Υ. (2004). Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή σο παηδαγσγηθή ινγηθή θαη
ζρνιηθή πξαθηηθή, Gutenberg, Ώζήλα.
Καζζσηάθεο Μ. θαη Φινπξήο Γ. (2006). Μάζεζε θαη δηδαζθαιία: ζεσξία, πξάμε θαη
αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηδησηηθή έθδνζε.
Ρέιινο, Ν. (2003). Έιεγρνο Μάζεζεο θαη Αμηνιφγεζε ηεο Μαζεηηθήο Δπίδνζεο.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο
 Βξγαζηήξηα/θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο (ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε) δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε
βάζε ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ Α-Μ-Ώ. πνπ πξνηείλνληαη θαη επηιέγνληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
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 Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα
 Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθ.ήο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα θαη ζηα
εξγαζηήξηα/ θξνληηζηήξηα.
 Βθπφλεζε γξαπηήο εξγαζίαο- ππνρξεσηηθήο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Σν κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) δηδαθηηθέο κνλάδεο
α. κία δηδαθηηθή κνλάδα γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. δχν κνλάδεο γηα ηελ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ
θαη
γ. δχν κνλάδεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο.
Δ. ΚΑΡΑΣΕΗΑ-ΣΑΤΛΗΧΣΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα, κε πξαθηηθέο αζθήζεηο.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν:7ν, επηινγήο
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ,
ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ πνιηηηθήο ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνιφγεζε
 αλάδεημε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ζηνηρείσλ ηεο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε ζέκαηα
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε
 αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζε έλα νιηζηηθφ δηαζεκαηηθφ πιαίζην θαη παξνπζίαζε ζρεηηθψλ
ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ πνιηηηθήο
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εληνπηζκνχ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ
κεηαμχ ζηνηρείσλ ηεο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηεο
εθαξκνγήο ηνπο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην πεδίν ηεο αμηνιφγεζεο
 αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε έλα νιηζηηθφ δηαζεκαηηθφ πιαίζην
o αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ε
κχεζή ηνπο ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο θαη ηερληθψλ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη
έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζην πιαίζην
αληίζηνηρσλ ζεσξήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημή ηεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο αξρέο ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο,
θνηλσληνινγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη:
 εηζαγσγή ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο
 ηα ζεκαληηθφηεξα ζεσξεηηθά «παξαδείγκαηα» πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ
εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε
 ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, εηδηθά ζε ζρέζε κε:
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o ηελ θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε, ε νπνία παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην παηδί
θαη ζην γλσζηαθφ αληηθείκελν θαηά ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεοαμηνιφγεζεο
o ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, ζε ζρέζε κε ηηο θπξηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο (ΤΠΒΠΘ,
θφκκαηα, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θ.ά.), θαζψο θαη
o ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε
δηνίθεζε θαη νξγάλσζε πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηε
ζχγρξνλε επνρή.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) πηζησηηθέο κνλάδεο
α. δχν δηδαθηηθέο κνλάδεο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. ηξεηο κνλάδεο γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καξαηδηά-ηαπιηψηε Β. θαη Λακπξφπνπινο Υ. (2006). Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Gutenberg, Ώζήλα.
Ώζαλαζηάδεο Υ., Apple M.W. θαη Ώιεμίνπ ΐ. (2002). Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε,
αββάιαο, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν) κε
βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαηχπσζε
εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαη επηιέγνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κέζσ παξνπζίαζεο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε
ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ζην κάζεκα.
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Δ. ΚΑΡΑΣΕΗΑ-ΣΑΤΛΗΧΣΖ
ΥΟΛΗΚΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα, κε ζρεηηθέο πξναηξεηηθέο εξγαζίεο.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηεο έλλνηαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε
άιιεο ζπλαθείο έλλνηεο
 παξνπζίαζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ζην πεδίν
ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
 επεμεξγαζία θαη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλεξγνχλ ζηελ
πξνψζεζε ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο παξερνκέλεο εθπαίδεπζεο.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο αλάιπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ,
ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ πνιηηηθήο κε ζπζηεκαηηθφ θαη ζπλζεηηθφ ηξφπν
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εληνπηζκνχ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ
ζηνηρείσλ ηεο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο ζε
ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο
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επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ-κειινληηθψλ δαζθάισλ ζην ζέκα ηεο πξνφδνπ
ησλ καζεηψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο παξνπζίαο θαη κάζεζεο θάζε καζεηή ζε έλα νιηζηηθφ, δηαζεκαηηθφ θαη βηνπαηδαγσγηθφ πιαίζην.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο αξρέο ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο,
θνηλσληνινγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην
κάζεκα είλαη:
 εηζαγσγή ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
 νη ζεκαληηθφηεξνη ηζηνξηθνί ζηαζκνί ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο
αλάδεημεο θαη δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
 έξεπλεο ζην πεδίν ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζηελ
εθπαίδεπζε ζηελ Βιιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καξαηδηά-ηαπιηψηε Β. θαη Λακπξφπνπινο Υ., Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα
ζηελ εθπαίδεπζε, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα 2006.
MacBeath J. (2001). Ζ απηναμηνιφγεζε ζην ζρνιείν, Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα.
Μπαγάθεο Γ. (επηκ.). (2005). Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν)
κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ ηνπ πεδίνπ, ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη
ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαη επηιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κέζσ παξνπζίαζεο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζην κάζεκα
 εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) πηζησηηθέο κνλάδεο
α. δχν δηδαθηηθέο κνλάδεο γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο
β. ηξεηο κνλάδεο γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία.
Η. ΚΑΣΗΛΛΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΧΜΑΣΧΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα
πξνζδηνξίζνπλ, επηιέγνληαο απφ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο:
A. Παξαδείγκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηάθνξεο θνηλσληνινγηθέο εμεγήζεηο
ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο.
B. Παξαδείγκαηα θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο θαη αλαπαξαγσγήο.
Γ. Σνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.
Α. Σηο δηαδηθαζίεο ηεο παξακπζεηηθήο/απνπεκπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
E. Σα είδε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ «Frog-Pond Effect» ζηελ εθπαίδεπζε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: 72

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Ώπηφ ην κάζεκα πξνζθέξεη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο
έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ
ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Θα παξνπζηαζηνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα:
1.
Κνηλσληνινγηθά Παξαδείγκαηα (Εζνδπγίνπ-πγθξνπζηαθφ)
2.
Ανκνιεηηνπξγηθέο ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο ηεο Ώληζφηεηαο
3.
Μαξμηζηηθέο/Νενκαξμηζηηθέο ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο ηεο Ώληζφηεηαο
4.
Θεσξία ηνπ Ώλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ
5.
Κνηλσληθνί ξφινη ηνπ ζρνιείνπ
6.
Κνηλσληνινγηθά κνληέια εθπαηδεπηηθήο επίδνζεο/επηηπρίαο θαη ηα ζπλαθή
επξήκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ
7.
Δ Παξακπζεηηθή/απνπεκπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
8.
Σν ζχλδξνκν «Frog-Pond Effect» ζηελ εθπαίδεπζε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Clark, B.R. (1960). The “cooling-out” function in higher education. American Journal of
SacioIogy 65: 569–576.
Collins R. (1971). Functional and Conflict Theories of Educational Stratification. American
Sociological Review, Vol. 36, No. 6 (Dec., 1971), pp. 1002-1019.
Davis, K., and W. Moore (1945). Some Principles of Stratification. American Sociological
Review 10: 242-249.
Καηζίιιεο Ε. (1997). Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο. Πάηξα:
Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
Katsillis J.Μ. and J.M. Armer (2000). "Education and Mobility". In Borgatta E.F. and R.J.V.
Montgomery (eds.), Encyclopedia of Sociology (2nd ed.), 755-760, New York: Macmillan
Reference USA.
Katsillis J. and R. Rubinson (1990). "Cultural Capital, Student Achievement, and Educational
Reproduction: The Case of Greece", American Sociological Review 55: 270-279.
Sewell, W. H., A.O. Haller, and G.W. Ohlendorf (1970). The Educational and Early
Occupational Status Attainment Process: Replications and Revisions. American
Sociological Review 34:1.014-1.027.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: παξαδφζεηο/παξνπζηάζεηο ΠΠ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: ηειηθφ δηαγψληζκα.
Η. ΚΑΣΗΛΛΖ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί:
A. φηαλ ηνπο δίλεηαη κηα εξεπλεηηθή εξψηεζε, λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα απαληεζεί ε εξψηεζε απηή
B. λα θάλνπλ ηηο αλαιχζεηο απηέο κε ην SPSS
Γ.
λα εξκελεχνπλ, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη:
1.
πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη, πψο ππνινγίδνληαη θαη πψο εξκελεχνληαη νη θαηαλνκέο
ζπρλνηήησλ
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πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη, πψο ππνινγίδνληαη θαη πψο εξκελεχνληαη ηα κέηξα
θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο
3.
πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη, πψο ππνινγίδνληαη θαη πψο εξκελεχνληαη ηα κέηξα
ζπλάθεηαο
4.
πφηε ρξεζηκνπνηείηαη, πψο γίλεηαη θαη πψο εξκελεχεηαη ε παιηλδξνκηθή αλάιπζε
5.
πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη, πψο γίλνληαη θαη πψο εξκελεχνληαη νη δηάθνξνη
ζηαηηζηηθνί έιεγρνη
6.
πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη, πψο ππνινγίδνληαη θαη πψο εξκελεχνληαη ηα δηαζηήκαηα
εκπηζηνζχλεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
2.

Καηζίιιεο Ε.Μ. (1997). Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο κε έκθαζε ζηελ αλάιπζε κε ππνινγηζηέο. Ώζήλα: Gutenberg.
Καηζίιιεο Ε.Μ. (2004). Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο κε έκθαζε ζηελ αλάιπζε κε ππνινγηζηέο. Ώζήλα: Gutenberg.
Stockburger, D.W. (1996). Introductory Statistics: Concepts, Models, and Applications
(αλαζεσξεκέλε έθδ. 1998).
http://www.psychstat.smsu.edu/introbook/sbk00.htm.
Walsh A. (1990). Statistics for the Social Sciences. New York: Happer & Row Publishers.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηδαζθαιία θαη εξγαζηήξηα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: ηειηθφ δηαγψληζκα.

Η. ΚΑΣΗΛΛΖ
ΔΡΔΤΝΔ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ Ζ/Τ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί:
A. ηαλ ηνπο δίλεηαη κηα εξεπλεηηθή εξψηεζε, λα παξνπζηάδνπλ γξαπηψο κηα
εξεπλεηηθή πξφηαζε γηα έξεπλα επηζθφπεζεο αθνινπζψληαο κηα βαζηθή δνκή
κε θαηάιιειε δνκή θαη πεξηερφκελν.
B. Να επηζεκαίλνπλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ηα πξνηεξήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ ή κηαο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.
Γ. Με δεδνκέλα θάπνηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ
ηα δεδνκέλα ζε αξρείν SPSS θαη λα θάλνπλ ηηο βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε
δεκηνπξγία εχρξεζηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: ην κάζεκα απηφ θάζε θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα εθπνλήζεη κία εξεπλεηηθή εξγαζία. Δ δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηα
βήκαηα θαη ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ απηψλ (Anchored Instruction). ’ απηή ηε
βάζε ζα παξνπζηαζηνχλ νη παξαθάησ ελφηεηεο:
1. Δ δνκή ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο (Αηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο, θνπφο θαη
πνπδαηφηεηα ηεο Μειέηεο, Ώλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ΐηβιηνγξαθίαο,
Βμεηδίθεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ/ ππνζέζεσλ, Μεζνδνινγία).
2. Έξεπλεο επηζθφπεζεο, Βξσηεκαηνιφγην, πλέληεπμε (είδε, πξνηεξήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα).
3. Καηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ (δνκή, ηχπνη εξσηήζεσλ, γιψζζα θηι.).
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4. πιινγή θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε αξρείν SPSS.
5. Έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, αλαθσδηθνπνίεζε κεηαβιεηψλ,
θαηαζθεπή λέσλ κεηαβιεηψλ κε ην SPSS.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καηζίιιεο Ε. Μ. (2000). Οη κηθξνυπνινγηζηέο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: εκπεηξηθή
επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Ώζήλα: Gutenberg.
Καηζίιιεο, Ε. Μ. (2001). «Έξεπλα Καη Πνηφηεηα Βθπαίδεπζεο». ην: ΐξαηζάιεο Κ. (επηκ.),
Σν κέιινλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, Ρφδνο: Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ.
Παπαγεσξγίνπ Γ. (επηκ.) (1998). χγρξνλεο κέζνδνη ζηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα, Ώζήλα:
Gutenberg.
Bailey, K. D. (1994). Methods of Social Research (fourth edition). New York: The Free Press.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Anchored Instruction.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: εξεπλεηηθή εξγαζία.
Δ. ΚΟΛΔΕΑ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ:
ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε (ππνρξεσηηθφ) εξγαζηήξην.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο γηα ην ηη
είλαη ηα Μαζεκαηηθά σο επηζηήκε, ηη είλαη ηα ζρνιηθά Μαζεκαηηθά, θαη ην πψο
καζαίλεη θάπνηνο Μαζεκαηηθά. Δ βαζηά γλψζε ησλ πξνεγνπκέλσλ δεηεκάησλ ζα
επηηξέςεη κηα θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππξήλα ηνπ καζήκαηνο, πνπ
αθνξά ην πψο δηδάζθνπκε Μαζεκαηηθά.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο γλψζεηο ζηα Μαζεκαηηθά.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Κάζε ηξίσξν κάζεκα πεξηιακβάλεη κηα δίσξε δηάιεμε ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη παξαθάησ (ζε παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ
δίσξσλ) θαη έλα Βξγαζηήξην κηαο ψξαο. Σα ζέκαηα πνπ ζα αλαιχνληαη ζηα
Βξγαζηήξηα έρνπλ σο ζηφρν ηελ εκβάζπλζε ζηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα, κέζα απφ ηελ
πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή δηεξεχλεζε.
Δ ΠΏΡΟΤΕΏ ΣΏ ΒΡΓΏΣΔΡΕΏ ΒΕΝΏΕ ΤΠΟΥΡΒΧΣΕΚΔ. Με πεξηζζφηεξεο απφ
δπν απνπζίεο δελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.
Οη Θεκαηηθέο Βλφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ είλαη:
 ηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ (1)
 ΐαζηθέο ζεσξίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ (1)
 Αηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία: Ο ξφινο ηνπ πξνβιήκαηνο (1)
 Αηεπηζηεκνληθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ: Δ κέζνδνο πξφηδεθη
(3)
 Οη Βξσηήζεηο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ: Βίδε θαη ζηφρνο ησλ
εξσηήζεσλ(1)
 Γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ έλαλ δάζθαιν πνπ δηδάζθεη Μαζεκαηηθά:
Γλψζε πεξηερνκέλνπ – Παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ (2)
 ρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ: Αηαηχπσζε ζηφρσλ, επηινγή
θαη αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ (2)
 Δ Ώμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζην κάζεκα ησλ
Μαζεκαηηθψλ (1)
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 Αηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (1)
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Κνιέδα Β. (2009). Θεσξία θαη πξάμε ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Βθδ. Σφπνο.
Streefland L. (επηκ.) (2000). Ρεαιηζηηθά Μαζεκαηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βθδ.
Leader Books.
Van-Hiele P.M. (2011). Γνκή θαη δηνξαηηθφηεηα: κηα ζεσξία γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε.
Βθδ. Leader Books.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: πλδπαζκφο δηαιέμεσλ, ζπδεηήζεσλ θαη
πξνζσπηθψλ αλαζηνραζκψλ. Οη θνηηεηέο κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζα
παξαθηλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε ζην κάζεκα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη
1) κέζσ ησλ ηειηθψλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ (60% ηεο βαζκνινγίαο)
2) κέζσ κηαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα αθνξά ην ζρεδηαζκφ ελφο δηεπηζηεκνληθνχ
πξφηδεθη (40% ηεο βαζκνινγίαο) θαη ην ζέκα ηεο νπνίαο πξέπεη λα δεισζεί
ΣΟ ΏΡΓΟΣΒΡΟ κέρξη ην ηέινο Ννέκβξε. ηελ εξγαζία κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΟΛΤ κέρξη δπν άηνκα. Δ εξγαζία γηα λα ιεθζεί ππφςε
πξέπεη λα παξαδνζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην αξγφηεξν κηα εβδνκάδα πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ.
Δ. ΚΟΛΔΕΑ
ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ έρεη σο
πξσηαξρηθφ ζηφρν –δηαηεξψληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ
(mathematical integrity)-ηελ θαηαλφεζε φρη κφλνλ απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη
γεληθφηεξα ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηξφπνπο ζθέςεο πνπ αλαδείρζεθαλ
απνηειεζκαηηθνί κέζα απφ ηελ έξεπλα, θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Δ βαζηά γλψζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο
-Βπηηξέπεη λα ζέηνπκε πξνηεξαηφηεηεο θαη λα εζηηάδνπκε ζηα ζεκαληηθά.
-Βπηηξέπεη ηεθκεξησκέλεο ιήςεηο απνθάζεσλ.
-Αηαζθαιίδεη ηελ θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.
-πκβάιιεη ζηελ πξφβιεςε παξαλνήζεσλ θαη δπζθνιηψλ θαη ζηελ έγθαηξε
πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
-Βληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε -κέζσ ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη-, ηδηαίηεξα ζηνπο
λένπο εθπαηδεπηηθνχο.
-Αηαζθαιίδεη κηα εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ -πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ- θαη θαηά ζπλέπεηα κηα βέιηηζηε «ηνπνζέηεζή ηνπο» ζηε δηδαθηηθή
δηαδηθαζία.
-Αίλεη επθαηξία γηα αλαζηνραζκφ θαη επαλαηξνθνδφηεζε θαη απνηειεί κέζν
επηθνηλσλίαο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο- ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθηπαθή ηνπ κνξθή.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ζεσξεηηθά δεηήκαηα Αηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη Θεκαηηθέο Βλφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ είλαη:
 ΐαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ (1)
 ρνιηαζκφο θαη ζχγθξηζε ζρεδηαζηηθψλ κνληέισλ (1)
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Αηακεζνιάβεζε ησλ εξγαιείσλ (ρεηξαπηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ) ζην
ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (2)
 ρεδηαζκφο ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (1)
 Αηεπηζηεκνληθφο ζρεδηαζκφο-ε κέζνδνο project (2)
 Καηαζθεπή θαη αμηνιφγεζε δηεξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (2)
 Αηαρείξηζε ηεο (πνιππνιηηηζκηθήο) ηάμεο ησλ Μαζεκαηηθψλ – Θεσξίεο θαη
πξαθηηθέο εθαξκνγέο (1)
 Μνξθέο παξαηήξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ (1)
 ρεδηαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – Κνηλφηεηεο
Πξαθηηθήο (2)
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Κνιέδα Β. (2000). Γλσζηνινγηθή θαη Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ησλ ηνηρεησδψλ Μαζεκαηηθψλ
Δλλνηψλ. Βθδφζεηο Leader Books.
Streefland L. (επηκ.). (2000). Ρεαιηζηηθά Μαζεκαηηθά ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Βθδφζεηο Leader Books.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: πλδπαζκφο δηαιέμεσλ, ζπδεηήζεσλ θαη
πξνζσπηθψλ αλαζηνραζκψλ. Οη θνηηεηέο κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζα
παξαθηλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κέζσ εξγαζηψλ θαηά
ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εμακήλνπ (40% ηεο βαζκνινγίαο) θαη κέζσ κηαο ηειηθήο
εξγαζίαο ζρεδηαζκνχ κηαο καζεκαηηθήο ελφηεηαο (60% ηεο βαζκνινγίαο).

Δ. ΚΟΛΔΕΑ
ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο βαζηθέο γεσκεηξηθέο γλψζεηο
θαη ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηε κειέηε έξγσλ Σέρλεο. ην πιαίζην
ηεο εθπαίδεπζεο, ηα Μαζεκαηηθά θαη ε Σέρλε ζπλαληψληαη ζηελ απιή ηεο
Γεσκεηξίαο: Οη γξακκέο, ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη γεσκεηξηθέο ζπλζέζεηο, ηα
γεσκεηξηθά κνηίβα, ε ζπκκεηξία, ε ζηξνθή, ε θιίκαθα, θαη ε πξννπηηθή, είλαη νη
δνκηθνί ιίζνη ζπγρξφλσο ηεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο Σέρλεο. Δ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ
ρψξνπ –ν «ρσξηθφο γξακκαηηζκφο»– είλαη απφ ηηο πιένλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο γλψζεηο ζηα Μαζεκαηηθά
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη Θεκαηηθέο Βλφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ είλαη:
1. Αηαρξνληθή ζχλδεζε Γεσκεηξίαο θαη Σέρλεο (1)
2. εκείν, γξακκή, επίπεδν θαη ρψξνο: ε καηηά ηεο Σέρλεο (1)
3. Υξπζή ηνκή, ρξπζφ ηξίγσλν, ρξπζφ νξζνγψλην, ρξπζή ζπείξα (2)
4. Μεηαζρεκαηηζκνί ζην επίπεδν: ζηξνθέο θαη ζπκκεηξίεο (1)
5. Πιαθνζηξψζεηο (1)
6. Πξννπηηθή (1)
7. Γεσκεηξία Fractal: ε έλλνηα ηεο δηάζηαζεο (1)
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8. Δ Γεσκεηξία ζηε ιατθή ηέρλε θαη παξάδνζε (γεθχξηα, εθθιεζίεο,
θακπαλαξηά, πθαληά...) (2)
9. Δ ζχλδεζε Γεσκεηξίαο θαη Σέρλεο σο πεγή δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (3)
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία: ζεκεηψζεηο θαη ζρεηηθά άξζξα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Οη πξνεγνχκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζα
αλαπηπρζνχλ κε αθνξκή έξγα ηέρλεο (πίλαθεο δσγξαθηθήο, γιππηά, αξρηηεθηνληθά
κλεκεία θηι.), αιιά θαη δξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο φπνπ ηα Μαζεκαηηθά –θαη
ηδηαίηεξα ε Γεσκεηξία– βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη
3) κέζσ κηαο ηειηθήο πξνθνξηθήο εμέηαζεο (30% ηεο βαζκνινγίαο)
4) κέζσ επηκέξνπο εξγαζηψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο (70% ηεο βαζκνινγίαο).
Υ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ
EΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα, κε ζρεηηθέο πξναηξεηηθέο εξγαζίεο.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ
αλαδεηήζεσλ αιιά θαη ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν ηνπ «ρεδηαζκφ
Ώλάπηπμεο Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ».
 Βμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ, δεηεκάησλ θαη
πξνβιεκάησλ ζην πεδίν ηνπ «ρεδηαζκνχ Ώλάπηπμεο Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ».
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 Ώλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο
ζρεδηαζκφο θη ε ππνζηήξημή ηνπ κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ ειιεληθή θαη
δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα.
 Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ ζπάλησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ
θαη ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο απφ ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο, κε βάζε
θπξίσο ηα θξηηήξηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηζφηεηαο επθαηξηψλ,
απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θ.ά.).
 Καιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ
ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πηνζεηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή
δήηεζε γηα εθπαίδεπζε, ηελ αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηελ
νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πξφβιεςε αλαγθψλ ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο, θαζψο θαη κε ηνπο κεραληζκνχο
επηινγήο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη «ζρεδηαζκνχ» ησλ ξνψλ ηνπ καζεηηθνχ
δπλακηθνχ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο αξρέο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
αλάιπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη:
 Σα θπξηφηεξα ζέκαηα «ρεδηαζκνχ Ώλάπηπμεο Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ» ζηε
ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία: πηνζέηεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πξνεηνηκαζία
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γηα ηελ απαζρφιεζε, κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο, πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε, δπζιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αλεξγία ησλ πηπρηνχρσλ,
ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηα ηππηθά
πξνζφληα, ε κεηαλάζηεπζε θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ «άηππνπ»
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θ.ά.
 Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή ελφο νξζνινγηθνχ θαη πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζηε δηθαηφηεξε αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο
θαη ζηελ νηθνλνκηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καξαηδηά-ηαπιηψηε Β. θαη Λακπξφπνπινο Υ. (2006). Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Gutenberg, Ώζήλα.
Φαραξφπνπινο Γ. (1999). Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο, εθδ. Παπαδήζε, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο ηνπ δηδάζθνληνο.
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν)
κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην πεδίν, ηε δηαηχπσζε
εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαη επηιέγνληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα.
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) πηζησηηθέο κνλάδεο:
α. (2) γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο,
β. (3) γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία.
Υ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα, κε ζρεηηθέο πξναηξεηηθέο εξγαζίεο
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε, θξηηηθή αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο
θαη εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή καο, φπνπ θπξηαξρνχλ έληνλνη θνηλσληθνί θαη
νηθνλνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί.
 Βπαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ-κειινληηθψλ δαζθάισλ ζε δεηήκαηα ζπζρέηηζεο
νηθνλνκίαο θαη εθπαίδεπζεο γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία.
 Ώλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη κειέηε ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ ηελ
ειιεληθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εληνπηζκνχ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ
κεηαμχ ζηνηρείσλ ηεο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπ πεδίνπ ησλ
Οηθνλνκηθψλ ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε ζέκαηα
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
 θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο θαηαλφεζεο θαη αλάιπζεο φξσλ θαη
ελλνηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πεδίν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο αξρέο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
αλάιπζεο.
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Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
 Ώπνζαθήληζε ζρεηηθψλ κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν φξσλ θαη ελλνηψλ φπσο
απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θφζηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, επέλδπζε ζηνλ άπιν (αλζξψπηλν) παξάγνληα ηεο
νηθνλνκίαο ή ζην αλζξψπηλν θεθάιαην.
 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ γηα ηε
ζρέζε νηθνλνκίαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο ε ζεσξία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.
 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ζπζρέηηζε ηεο
εθπαίδεπζεο κε ηελ νηθνλνκία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ άκβιπλζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καξαηδηά-ηαπιηψηε, Β. θαη Λακπξφπνπινο, Υ. (2006). Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Gutenberg, Ώζήλα.
Φαραξφπνπινο, Γ. (1999). Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο, εθδ. Παπαδήζε, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο ηνπ δηδάζθνληνο.
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν)
κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην πεδίν, ηε δηαηχπσζε
εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαη επηιέγνληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα.
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) πηζησηηθέο κνλάδεο:
α. (2) γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο,
β. (3) γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία.
Υ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
 πζηεκαηηθή παξνπζίαζε, θξηηηθή αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπ ρψξνπ
ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή καο, φπνπ θπξηαξρνχλ έληνλνη
θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί. Βηδηθφηεξα θαιχπηνληαη νη ελφηεηεο:
Μνξθνινγηθά ζηνηρεία ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. Πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο θαη αγνξά
εξγαζίαο. Μνξθνινγία θαη δηαρξνληθέο εμειίμεηο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο
αλεξγίαο ζηελ Βιιάδα. πζηήκαηα αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζηελ Βιιάδα. Αηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε ζχλδεζε
εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο-απαζρφιεζεο-παξαγσγήο.
Αηαδηθαζίεο
επηινγήο
επαγγέικαηνο. Βθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Βθπαίδεπζε θαη δηαλνκή
εηζνδήκαηνο απφ απαζρφιεζε. Βθπαίδεπζε, θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.
Μεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ αλαγθψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο.
 Βπαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ-κειινληηθψλ δαζθάισλ ζε δεηήκαηα ζπζρέηηζεο
εξγαζίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εθπαίδεπζεο γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία.
80



Ώλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη κειέηε ζρεηηθψλ εξεπλψλ απφ ηελ
ειιεληθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα.
Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
 Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο εληνπηζκνχ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ
κεηαμχ ζηνηρείσλ ηεο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπ πεδίνπ ησλ
Οηθνλνκηθψλ ηεο Βξγαζίαο θαη ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε
ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
 Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο/δεμηφηεηαο θαηαλφεζεο θαη αλάιπζεο φξσλ θαη
ελλνηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πεδίν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: βαζηθέο αξρέο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
αλάιπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
 Ώπνζαθήληζε ζρεηηθψλ κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν φξσλ θαη ελλνηψλ φπσο
απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θφζηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, επέλδπζε ζηνλ άπιν (αλζξψπηλν) παξάγνληα ηεο
νηθνλνκίαο ή ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, αγνξά εξγαζίαο, επάγγεικα,
απαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα.
 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ γηα ηε
ζρέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη νηθνλνκίαο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο ε ζεσξία
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.
 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ζπζρέηηζε ηεο
εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο
θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Καξαηδηά-ηαπιηψηε, Β. θαη Λακπξφπνπινο, Υ. (2006). Αμηνιφγεζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, Gutenberg, Ώζήλα.
Φαραξφπνπινο, Γ. (1999). Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο, εθδ. Παπαδήζε, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
 Αηαιέμεηο ηνπ δηδάζθνληνο.
 Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα (ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν)
κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην πεδίν, ηε δηαηχπσζε
εξσηεκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαη επηιέγνληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
 Αηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα.
 Βμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Αηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTS): ην κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) πηζησηηθέο κνλάδεο:
α. (2) γηα παξαθνινχζεζε καζήκαηνο,
β. (3) γηα ηε βηβιηνγξαθηθή πξνεηνηκαζία.
Γ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, επηινγήο.
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ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε
ηελ έλλνηα ησλ Ώλζξψπηλσλ Αηθαησκάησλ, θαζψο θαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
πξνεθηάζεηο ηνπο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1. Ο Υάξηεο ησλ Ώλζξψπηλσλ Αηθαησκάησλ (1948).
1.1. Δ εμέιημε ηνπ Υάξηε θαηά ηα ηειεπηαία πελήληα έηε.
1.2. Δ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Υάξηε.
1.3. Δ νηθνπκεληθή ηζρχο ηνπ Υάξηε γηα ηα Ώλζξψπηλα
Αηθαηψκαηα.
2. Δ παηδεία σο αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ
παηδεία.
3. Σα Αηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.
4. Δ Παηδαγσγηθή ησλ Ώλζξψπηλσλ Αηθαησκάησλ.
5. Δ Παηδαγσγηθή ηεο Βηξήλεο.
6. Δ δηδαθηηθή ησλ Ώλζξψπηλσλ Αηθαησκάησλ.
7. Σα ζέκαηα γηα ηελ Βηξήλε σο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην
Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα.
8. Δ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ
Βηξήλε
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Lenhart, V. (2006). Παηδαγσγηθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, Ώζήλα, Ααξδαλφο.
Μπάιηαο, η. (2004) Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηελ επνρή ηεο Γεκνθξαηίαο, Ώζήλα, εθδ.
Παπαδήζε.
Μπάιηαο η. (2011). Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, Ώζήλα, εθδ. Παπαδήζε.
Παληαδήο, ΐ., Παπαγεσξγίνπ, Β. (2012), Δθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: Θεσξία –
Έξεπλα, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηαιέμεηο, έξεπλα πεγψλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο.
Γ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο
θνηηεηέο ηεο έλλνηαο ηεο κεηνλφηεηαο, ε πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα
δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, ε γλσξηκία κε ηηο αλαγλσξηζκέλεο κεηνλφηεηεο ζηελ
Βιιάδα, θαζψο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηε
κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1. Δ έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο
2. Βιιεληθφ θαη Αηεζλέο λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ
3. Μεηνλνηηθέο νκάδεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ
4. Δ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο.
5. Οη ηζηγγάλνη.
6. Άιιεο γισζζηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο
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7. Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα θαη Βθπαίδεπζε
8. Αηγισζζία Αίγισζζε εθπαίδεπζε.
9. Μεηνλνηηθή εθπαίδεπζε
10. Δ παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο
11. Αηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο.
12. Οκαδνζπλεξγαηηθά κνληέια - Μέζνδνο Project.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Καξαθαηζάλε Α. (2004). Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε, Ώζήλα, Μεηαίρκην.
Νηθνιάνπ, Γ. (2010). Δθπαίδεπζε & Σαπηφηεηα ζηε Γηαζπνξά, Ώζήλα, Πεδίν.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηάιεμε, πξνβνιέο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο θαη απαιιαθηηθέο εξγαζίεο.
Γ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ: ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ αιιά θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα πξνζθέξεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα λα αληαπνθξηζεί θαλείο επαξθψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο
πνιππινθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ, φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή
ηνπο δηαδξνκή, αιιά θαη πην πξφζθαηα, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Βπίζεο, εζηηάδεη ζηελ απνθπγή κεραληζκψλ απνθιεηζκνχ
αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ΐαζηθέο γλψζεηο Παηδαγσγηθήο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο
Βθπαίδεπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1. Σν λέν πεξηβάιινλ – Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί
2. Θεσξίεο ηηο εηεξφηεηαο. Δ έλλνηα ηηο «ηαπηφηεηαο» θαη ηηο «δηαθνξάο».
3. Βζλνηηθέο – κεηνλνηηθέο νκάδεο ζηελ Βιιάδα.
4. Δ δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο
5. Αηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία.
6. Αηγισζζία θαη δίγισζζε εθπαίδεπζε.
7. ΐία – ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη εζλνπνιηηηζκηθή εηεξφηεηα
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Banks J., (2000). Cultural Diversity and Education, Allyn and Bacon, Boston
Coelho, E., E. Σξέζζνπ, & . Μεηαθίδνπ, επηκ., (2007). Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηα
πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία. Βπίθεληξν: Ώζήλα.
Cummins, J., (2002). Σαπηφηεηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Ώζήλα: Gutenberg
Αακαλάθεο Μηράιεο, (επηκέιεηα), (1997). Ζ εθπαίδεπζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ
καζεηψλ ζηελ Διιάδα. Gutenberg: Ώζήλα.
Gundara, J. (2012), Γηαπνιηηηζκηθή Δπξψπε, Ώζήλα, Πεδίν.
Modgil Sohan (θ.α.), (1997). Πνιππνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε. Πξνβιεκαηηζκνί – Πξννπηηθέο.
Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Νηθνιάνπ Γηψξγνο, (2005). Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα
Νηθνιάνπ, Γ. (2011), Έληαμε & εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν,
Ώζήλα, Πεδίν.
Παπαδεκεηξίνπ Γ. (2000). Ο επξσπατθφο Ραηζηζκφο. Βιιεληθά Γξάκκαηα: Ώζήλα
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Φξαγθνπδάθε Ά. – Αξαγψλα Θ. (επηκ.), (1997). «Ση είλ’ ε παηξίδα καο;» - Δζλνθεληξηζκφο
ζηελ εθπαίδεπζε. Ώιεμάλδξεηα: Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο, αλάιπζε θηλεκαηνγξαθηθψλ
ηαηληψλ. Σα καζήκαηα είλαη δηαζέζηκα θαη ζε βηληενδηαιέμεηο ζηνλ ζχλδεζκν:
http://delos.uoi.gr/opendelos/search?st=9d9115c.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο.
Γ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ιίγα ζηνηρεία ζεσξίαο.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ
κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο ηάμεο, θαζψο θαη κε ηηο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ ελδείθλπληαη ζην πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Γλψζεηο δηαπνιηηηζκηθήο-πνιππνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1. Γεληθφ πξνθίι ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ (πλαηζζεκαηηθφ-ςπρνινγηθφ,
θνηλσληθφ)
2. Πξνβιήκαηα ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.
3. Σν παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο.
4. Αηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο
5. θαηά ειηθία θαη επίπεδν.
6. θνπνί θαη ζηφρνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαθηηθήο.
7. Δ δηδαζθαιία κε δηαπνιηηηζκηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο.
8. Δ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
9. Δ κέζνδνο Project.
10. Δ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο.
11. Δ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία .
12. Δ εξγαζία ζην νιηγνζέζην ζρνιείν.
13. Οη νξγαλσκέλεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
14. Καηλνηνκηθέο δξάζεηο ζην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν.
15. Δ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
16. Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη.
17. πκβνπιεπηηθή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Νηθνιάνπ, Γ. (2011). Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή. Σν λέν πεξηβάιινλ – Βαζηθέο αξρέο, Ώζήλα,
Πεδίν.
Tiedt P.L., Tiedt I.M., (2006). Πνιππνιηηηζκηθή δηδαζθαιία, Ώζήλα, εθδ. Παπαδήζε.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο πξνβιέπνληαη
δηαιέμεηο. Γηα ην πξαθηηθφ κέξνο πξνβιέπνληαη κηθξνδηδαζθαιίεο, πξνβνιέο
δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ θαη εξγαζηεξηαθή εξγαζία, κε πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ
καζεκάησλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο (project).
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βθπφλεζε εξγαζίαο, κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζρεδίσλ
καζεκάησλ θαη project.
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Θ. ΝΗΦΣΑΝΗΓΟΤ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Η
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αθνκνίσζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηα ελλνηνινγηθά δεδνκέλα ηεο
λενειιεληθήο θηινινγίαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγή ζηε λενειιεληθή θηινινγία: νξηζκφο βάζεο
ηνπ ρψξνπ θαη εμέηαζε δεηεκάησλ νξνινγίαο θαη κεζφδνπ. Παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο
ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο: (α) Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξρψλ θαη ησλ
ρσξνρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, θαη ζπλνπηηθή
παξαθνινχζεζε ησλ θχξησλ ζηαζκψλ ηεο, απφ ηηο πξψηεο ηεο αξρέο έσο ηνλ 18ν
αηψλα. (β) Ώλαιπηηθή, νξγαλσκέλε θαηά γξακκαηνινγηθέο ελφηεηεο, εμέηαζε ησλ
θχξησλ θεθαιαίσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα, απφ ηελ
Βπηαλεζηαθή ρνιή έσο ηε κεηαπνιεκηθή γεληά, κε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηεο
λενειιεληθήο γξακκαηεηαθήο παξάδνζεο κε ηελ αληίζηνηρή ηεο επξσπατθή, θαζψο θαη
κε ηε γεληθή ηζηνξία.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Beaton R., Δηζαγσγή ζηε λεφηεξε ειιεληθή ινγνηερλία. Πνίεζε θαη πεδνγξαθία, 1821-1992,
εθδ. Νεθέιε, Ώζήλα 1996.
Αεκαξάο Κ. Θ., Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, εθδ. Γλψζε, Ώζήλα 2000.
Μηξάζγεδε Μ., Νενειιεληθή ινγνηερλία, η. Ώ΄-ΐ΄, 1978 θαη 1982.
Πνιίηεο Λ., Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Μ.Ε.Β.Σ., Ώζήλα 2009.
Vitti M., Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, εθδ. Οδπζζέαο, Ώζήλα 2009.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεηξά εηζεγήζεσλ.
Μέζνδνο αμηνιφγεζεο: γξαπηή εμέηαζε.
Θ. ΝΗΦΣΑΝΗΓΟΤ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε δεηήκαηα εξκελείαο θαη
δηδαζθαιίαο έξγσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Εζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη έλλνηεο βάζεο
ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνηείλεη κηα δέζκε
αξρψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη δηδαζθαιία έξγσλ ηεο λενειιεληθήο
ινγνηερλίαο. ην πιαίζην απηφ, εμεηάδνληαη νη επηκέξνπο νξίδνπζεο ηεο εξκελεπηηθήο
εξγαζίαο θαη πξνηείλεηαη κηα, αμηνπνηήζηκε ζηε δηδαθηηθή πξάμε, κέζνδνο αλάιπζεο,
βάζεη ηεο νπνίαο θαη κειεηάηαη έλα, εηδηθά επηιεγκέλν, ζψκα θεηκέλσλ, αληιεκέλσλ
απφ ην εμήο ζχλνιν: ε πνίεζε ηνπ Αηνλχζηνπ νισκνχ θαη ηνπ Ώλδξέα Κάιβνπ, ε
Νέα Ώζελατθή ρνιή ζηελ πνίεζε θαη ηελ πεδνγξαθία, Κ. Π. Καβάθεο, Νίθνο
Καδαληδάθεο, ε πνίεζε ηνπ Κ. Γ. Καξπσηάθε θαη ε γεληά ηνπ 1920, ε γεληά ηνπ 1930
ζηελ πνίεζε θαη ηελ πεδνγξαθία (θ.ά.).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
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Ώπνζηνιίδνπ ΐ. / Υνληνιίδνπ Β., Λνγνηερλία θαη εθπαίδεπζε, εθδ. Σππσζήησ, Ώζήλα 1999.
Καινγήξνπ Σδ. / Λαιαγηάλλε ΐ., Ζ ινγνηερλία ζην ζρνιείν. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθδ. Σππσζήησ, Ώζήλα 2005.
Νηθηαλίδνπ Υ. Μ., Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο. Ηζηνξηθή θαη ζπγρξνληθή πξννπηηθή, εθδ.
Πεξί Σερλψλ, Πάηξα 2008.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεηξά εηζεγήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηή εμέηαζε· δπλαηφηεηα εθπφλεζεο κε απαιιαθηηθήο
εξγαζίαο.
Θ. ΝΗΦΣΑΝΗΓΟΤ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηζηνξηθά θαη ελλνηνινγηθά
δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Έλλνηεο βάζεο ηεο επηζηήκεο ηεο λενειιεληθήο
θηινινγίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηζαγσγηθή εμέηαζε ησλ θχξησλ θεθαιαίσλ ηεο
ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο: νξηζκφο βάζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θχξησλ ελλνηψλ ηνπ,
παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ρνιψλ θαη ηάζεσλ ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ αηψλσλ (εξκελεπηηθή, ξσζηθφο θνξκαιηζκφο, Μηραήι Μπαρηίλ,
αγγινζαμνληθή Νέα Κξηηηθή, γαιιηθφο δνκηζκφο θ. ά.), αλαθνξά ζηελ πξαγκαηεία ηνπ
Ώξηζηνηέιε Πεξί Πνηεηηθήο θαη ζηνλ λενειιεληθφ πεξί ινγνηερλίαο ζηνραζκφ.
Πξνζέγγηζε νξηζκέλσλ εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ, φπσο: (α) ε δηαπινθή ηεο ζχγρξνλεο
ζεσξεηηθήο ζθέςεο κε επηζηεκνληθνχο ηνκείο φπσο ε γισζζνινγία, ε θηινζνθία, ε
ςπραλάιπζε (θ. ά), θαη ε ζρέζε ηεο κε ηα πεδία ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο θαη ηεο
ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο· (β) ε δπλαηφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ ηεο
ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Compagnon, Ο δαίκσλ ηεο ζεσξίαο. Λνγνηερλία θαη θνηλή ινγηθή, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα
2003.
Culler J., Λνγνηερληθή ζεσξία. Μηα ζπλνπηηθή εηζαγσγή, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο,
Δξάθιεην 2000.
Ήγθιεηνλ Σ., Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, εθδ. Οδπζζέαο, Ώζήλα 2008.
Selden R. (επηκ.), Απφ ηνλ θνξκαιηζκφ ζηνλ κεηαδνκηζκφ, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ
– Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε, Θεζζαινλίθε 2004.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεηξά εηζεγήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηή εμέηαζε· δπλαηφηεηα εθπφλεζεο κε απαιιαθηηθήο
εξγαζίαο.
Υ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ Ζ/Τ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 4ν, επηινγήο.
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ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: (α) εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο είλαη ζηελά δεκέλεο κε
ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, (β) αλάδεημε ησλ αλαγθψλ ή ησλ αηηηψλ πνπ
νδήγεζαλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (γ) εζηίαζε ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο
ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ δηθηχσλ. Δ γλψζε ησλ ζεκάησλ
πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα δψζεη ζηνλ ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθφ
ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο κε ρψξν αλαθνξάο θαη ηελ εθπαίδεπζε. Θα ηνπ δψζεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα
λα εμνηθεησζεί κε ηελ «ηερλνινγηθή» νξνινγία, λα ζπδεηά, λα αλαιχεη θαη λα αηηηνινγεί ζπλαθή ζέκαηα, βειηηψλνληαο έηζη ην επίπεδν ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνπ αιθαβεηηζκνχ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Βλφηεηα 1. Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή
o Ο ςεθηαθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
o Ανκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ ππνινγηζηή, θχξηα θαη πεξηθεξεηαθή
κλήκε, ιαλζάλνπζα κλήκε, αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ, θπθιψκαηα ρξνληζκνχ,
κεηξηθή πιαθέηα θαη ζπγαηξηθέο πιαθέηεο
o Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
o Σν πξφγξακκα, νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ν πξνγξακκαηηζηήο
o Καηεγνξηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
Βλφηεηα 2. Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη Σερλνινγίεο έσο ην 1938
o Οη πξψηεο ζπζθεπέο ππνινγηζκψλ
o Δ αλάπηπμε ησλ πξψησλ ζπζηεκάησλ γηα ππνινγηζκνχο
o Δ ινγηθή άιγεβξα ηνπ Μπνπι, νη πχιεο θαη ε ειεθηξνληθή ιπρλία
o Ο Άιαλ Σηνχξηγθ, ν Κισλη άλλνλ θαη πιεξνθνξία
Βλφηεηα 3. Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο ηεο πεξηφδνπ 1939-1973
o Δ ίδξπζε ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ
o Δ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο ππνδνκήο θαηαζθεπήο ππνινγηζηψλ.
o Σν ηξαλδίζηνξ θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
o Δ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο
o Οη κηθξνεπεμεξγαζηέο
o εκαληηθά ζπζηήκαηα ηεο πεξηφδνπ – Ο Φνλ Νφπκαλ
o Οη επηδξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ςπραγσγία
o Δ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ε αζαθήο ινγηθή
o Δ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ
Βλφηεηα 4. Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο ηεο πεξηφδνπ 1974-1994
o Δ Microsoft θαη ε Apple
o Οη εμειίμεηο ζηα απνζεθεπηηθά κέζα θαη νη θάξηεο ήρνπ
o Δ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα
o Οη εμειίμεηο ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
o Οη εμειίμεηο ζηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη ζηνπο επεμεξγαζηέο
o Οη κηθξνυπνινγηζηέο θαη νη εμειίμεηο ζηνπο ηζρπξνχο ππνινγηζηέο
o Οη επηδξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ςπραγσγία θαη ζηε ινγνηερλία
o Οη εμειίμεηο ζηα δίθηπα θαη ε γέλλεζε ηνπ Αηαδηθηχνπ
o Βλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηαζθεπήο ππνινγηζηψλ
Βλφηεηα 5. Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο ηεο πεξηφδνπ 1995 έσο
ζήκεξα
o Οη επεμεξγαζηέο πνιιαπιψλ ππξήλσλ θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο
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o Οη εμειίμεηο ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,
ζηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο, ζηνπο επεμεξγαζηέο, ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο θαη
ζηνπο ηζρπξνχο ππνινγηζηέο
o Βλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ θαηαζθεπή ππνινγηζηψλ
o Οη επηδξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ςπραγσγία
o Ρνκπνηηθή θαη Σερλεηή Ννεκνζχλε
o Οη εμειίμεηο ζηα δίθηπα – νη ράθεξο – ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Brookshear, G. (2005). Ζ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Forouzan, B. (2003). Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Ζ/Τ, Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2013). Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ,
Ώζήλα: Ίσλ.
Σζαθλάθεο, Ε. θαη Φιψξνο, Ώ. (2007). Δηζαγσγή ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ, Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Βπηιεγκέλα άξζξα πεξηνδηθψλ.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο κε δηαθάλεηεο PowerPoint, θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο, επίδεημε πιηθνχ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ,
ζπδήηεζε, εξγαζίεο ζε νκάδεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Σν κάζεκα αμηνινγείηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο κε απάληεζε
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο.
Υ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Ζ/Τ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
(α) ε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην ηη είλαη θαη
πψο ιεηηνπξγνχλ γεληθά ηα δίθηπα, (β) ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, (γ) ε επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ επέθεξε ε
εμάπισζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (δ) ε πιεξνθφξεζε γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη (ε) ε
απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε ρξήζε
ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Βλφηεηα 1: Γίθηπα Τπνινγηζηψλ
o Αίθηπα, ηχπνη, ηνπνινγίεο, κεησπηθνί επεμεξγαζηέο, δίθηπα θαη θαηαλεκεκέλα
ζπζηήκαηα
o Ώγσγνί ζχλδεζεο, ηξφπνη κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο, ζπζθεπέο κεηάδνζεο,
αξρηηεθηνληθή Ethernet, αξρηηεθηνληθή κε θνππφλη δαθηπιίνπ
o Σν δηθηπαθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, νη δείθηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο
Βλφηεηα 2: Σν Γηαδίθηπν
o Αεκηνπξγία, εμέιημε, έθηαζε, δηνίθεζε θαη δνκή
o Σξφπνη ζχλδεζεο ζην Αηαδίθηπν, αζχξκαηε θαη ελζχξκαηε ζχλδεζε,
ηερλνινγία ADSL
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o Ο Παγθφζκηνο Εζηφο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νλνκαηνινγία, πξσηφθνιια,
κεραλέο αλαδήηεζεο
o Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, δνκή κελχκαηνο,
νλνκαηνινγία, πξσηφθνιια, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
o Οη Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζην Internet. Βπηθνηλσλία κέζσ ηνπ Internet
θαη αζθάιεηα δεδνκέλσλ
o Δ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε, ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα, νη ηνί, ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην, ε ηειε-εξγαζία, ε ηειε-εθπαίδεπζε, ε ηειεδηάζθεςε
Βλφηεηα 3: Δπηδξάζεηο απφ ηε δηάδνζε ησλ Τπνινγηζηψλ
o Σα ξνκπφη, ε ξνκπνηηθή, ηα Lego Mindstorms θαη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή.
o Κνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο επηπηψζεηο, νη επηδξάζεηο ησλ ππνινγηζηψλ ζηε
ζχγρξνλε θνηλσλία
o Φπραγσγία θαη ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα
o Σν άγρνο-θφβνο γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ν εζηζκφο θαη νη ζσκαηηθέο παζήζεηο
απφ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ
o Καλφλεο γηα ηελ θαιή πγεία ηνπ ππνινγηζηή
Βλφηεηα 4: Microsoft Windows – Microsoft Office
o Βηζαγσγή ζηα Windows
o Βηζαγσγή ζε Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, Paint
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ciccarelli, P. θαη Faulkner, C. (2004). Γίθηπα Τπνινγηζηψλ, Ώζήλα: Γθηνχξδαο.
Johnson S. (2013). Οδεγφο ηνπ Διιεληθνχ Office 2013 (κηθ. Ώγ. Μήιηνο), Ώζήλα: Γθηνχξδαο.
Kurose, J.F. θαη Ross, K.W. (2003). Γηθηχσζε Τπνινγηζηψλ. Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Odom, W. (2006). Γίθηπα Τπνινγηζηψλ – Σν πξψην βήκα. Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2010). Οδεγφο γξήγνξεο εθκάζεζεο Microsoft Windows θαη
Microsoft Office. Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο. Πάηξα: Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.
Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2013). Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ: κηα
ζπλνιηθή ζεψξεζε. Ώζήλα: Ίσλ.
Βπηιεγκέλα άξζξα πεξηνδηθψλ.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο κε δηαθάλεηεο PowerPoint,
θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο, επίδεημε πιηθνχ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ,
ζπδήηεζε, εξγαζίεο ζε νκάδεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: κάζεκα ζπλνδεχεηαη απφ ππνρξεσηηθέο εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ζην
Βξγαζηήξην Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ζε
θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο. Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ
είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηελ ηειηθή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο. Δ ηειηθή εμέηαζε γίλεηαη
κε γξαπηέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη
αλνηθηέο εξσηήζεηο κε απάληεζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο.
Υ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
(α) ε αλάδεημε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηα
ηζρπξά-αζζελή ζεκεία θάζε θαηεγνξίαο, (β) ε θαηαλφεζε γηα ην πψο ην εθπαηδεπηηθφ
ινγηζκηθφ ζπλδέεηαη κε ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη (γ) ε απφθηεζε δεμηνηήησλ
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ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο, θαη θπξίσο ηεο (πξνβιεπηηθήο) αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ. Δ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, αθνχ ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα απνθαζίδεη, θαη κάιηζηα ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα κηαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ε νπνία κπνξεί λα πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ηνπ κε
νηνλδήπνηε ηξφπν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Σα καζήκαηα «Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Δ/Τ» θαη
«Βξγαζηήξην Δ/Τ».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Σν κάζεκα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Βλφηεηα 1: Σν Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
o Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
o Δ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα είδε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ
o Σα πνιπκέζα, ην ππεξθείκελν, ηα ππεξκέζα θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
o Γηαδίθηπν θαη επηθνηλσλίεο
o Δξγαιεία αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη εκπιεθόκελεο
ηερλνινγίεο
o Logo, Micro WorldsPro, Lego NXT
o Ζ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
o Ζ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ από ηνλ ρξήζηε
o Οη ζεσξίεο κάζεζεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
Δλφηεηα 2: Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ινγηζκηθνύ
o Σν πξόβιεκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
o Σύπνη θαη θαηεγνξίεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
o Σα θπξηόηεξα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
o Μεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο
o Ζ αμηνιόγεζε ζηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ινγηζκηθνύ
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώθνπκηαλάθεο, Α. (2006). Γηεπαθή ρξήζηε – ππνινγηζηή: κηα ζχγρξνλε πξνζέγγηζε. Ώζήλα:
Κιεηδάξηζκνο.
Κφκεο, ΐ. (2005). Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Λαδαξίλεο, Φ. (2008). Σερλνινγίεο πνιπκέζσλ: ζεσξία, πιηθφ, ινγηζκηθφ. Ώζήλα:
Κιεηδάξηζκνο.
Μηθξφπνπινο, Σ. (2003). Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ. Ώζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., Πηεξξαθέαο, Υ. θαη Πηληέιαο Π. (2003). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ. Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Ράπηεο, Ώ. θαη Ράπηε, Ώ. (2004). Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο: κηα
ζπλνιηθή πξνζέγγηζε, ηφκ. 1-2, Ώζήλα.
Βπηιεγκέλα άξζξα πεξηνδηθψλ.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ, δηαιέμεηο κε δηαθάλεηεο PowerPoint, θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο, ζπδήηεζε,
εξγαζίεο ζε νκάδεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο δηεμάγεηαη ζην Βξγαζηήξην
Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ
καζεκάησλ πξνβιέπεηαη ε παξνπζίαζε δηαθφξσλ ηχπσλ θαη θαηεγνξηψλ
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ζπδήηεζε γηα ηα βαζηθά
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ, αλάιπζε ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαζθεπαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ θαη αλαδήηεζε ησλ
καζεζηαθά – ηερλνινγηθά ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ζεκείσλ ηνπο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Σν κάζεκα αμηνινγείηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο κε απάληεζε
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο.
Υ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
(α) ε κειέηε θαη ε νξηνζέηεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ζηελ πξάμε ν εθπαηδεπηηθφο
κε ηε ρξήζε ηνπ Διεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, (β) ε
απφθηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη (γ) ε
απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα ην πψο κπνξεί ζήκεξα ν εθπαηδεπηηθφο λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηηο ηερλνινγίεο, θαη ηδηαίηεξα απηέο ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ην
κάζεκά ηνπ θαη λα ηνπ πξνζδψζεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα βνεζήζνπλ
ηνλ καζεηή λα νηθνδνκήζεη ηε γλψζε ηνπ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Σα καζήκαηα «Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Δ/Τ» θαη
«Βξγαζηήξην Δ/Τ».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Βλφηεηα 1: Ο Τπνινγηζηήο ζηελ Δθπαίδεπζε – Δηζαγσγηθά ζηνηρεία
o Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ ζηελ Βθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία – πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη έληαμεο
o Ο ξφινο θαη ε ζέζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε, ην παηδί θαη ν
ππνινγηζηήο, ν δηδάζθσλ θαη ν ππνινγηζηήο
o χλδεζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο κε ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
o ηνηρεία δηδαθηηθήο ηεο πιεξνθνξηθήο
o Ο ππνινγηζηήο σο γλσζηηθφ εξγαιείν
Βλφηεηα 2: Γλσζηηθά - καζεζηαθά εξγαιεία
o Σερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γλσζηηθψλ εξγαιείσλ
o Βξγαιεία δπλακηθήο κνληεινπνίεζεο
o Βξγαιεία θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο
o Βξκελεπηηθά εξγαιεία
o Βξγαιεία επηθνηλσλίαο
o Βξγαιεία ζεκαζηνινγηθήο νξγάλσζεο – ραξηνγξάθεζε
o Οη εθπαηδεπηηθνί ζρνιηάδνπλ θαη πινπνηνχλ γλσζηηθά εξγαιεία
Βλφηεηα 3: Καηαζθεπάδνληαο καζεζηαθφ πιηθφ
o ρεδίαζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
o ρεδίαζε καζεζηαθνχ πιηθνχ
o Σξφπνη αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζε καζεζηαθψλ πεγψλ, ζχλδεζή ηνπο κε ην
καζεζηαθφ πιηθφ
o Μεζνδνινγία ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο κέζα απφ έλα επηζηεκνληθφ πιαίζην
o Πξαθηηθή εξγαζηεξηαθή ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε
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πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐνζληάδνπ, . (2006). Παηδηά, ζρνιεία θαη ππνινγηζηέο. Ώζήλα: Gutenberg.
ΐνζληάδνπ, . (2006). ρεδηάδνληαο πεξηβάιινληα κάζεζεο ππνζηεξηδφκελα απφ ηηο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίεο. Ώζήλα: Gutenberg.
Μαθξάθεο, ΐ. (2000). Τπεξκέζα ζηελ εθπαίδεπζε. Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Μηθξφπνπινο, Σ. θαη Μπέιινπ, Ε. (2010). ελάξηα δηδαζθαιίαο κε ππνινγηζηή. Ώζήλα:
Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Μηθξφπνπινο, Σ. (2006). Ο Ζ/Τ σο γλσζηηθφ εξγαιείν. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα.
Roblyer, M. D. (2008). Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη δηδαζθαιία. Ώζήλα: Ίσλ.
Βπηιεγκέλα άξζξα πεξηνδηθψλ.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο κε δηαθάλεηεο PowerPoint, θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο, ζπδήηεζε, εξγαζίεο ζε νκάδεο. Σν κάζεκα είλαη εξγαζηεξηαθφ,
δηεμάγεηαη ζην Βξγαζηήξην Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βθπαηδεπηηθήο
Σερλνινγίαο θαη ε θπζηθή παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ζ’ απηφ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ηνπ Βξγαζηεξίνπ ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε απαιιαθηηθή γξαπηή εξγαζία, ε
νπνία ζπγγξάθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θάησ απφ ηε ζπλερή επίβιεςε ηνπ
δηδάζθνληνο θαη ηελ επίιπζε απνξηψλ.
Π. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ: ΣΟ ΑΣΟΜΟ Χ ΜΔΛΟ ΟΜΑΓΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα «Κνηλσληθή ςπρνινγία: Σν άηνκν σο κέινο
νκάδαο» αλαιχεη ζε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή βάζε ηε ζθέςε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε θπζηθή ή λνεηή
παξνπζία ησλ άιισλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Θεκαηνινγία απφ ηα καζήκαηα: Μεζνδνινγία Έξεπλαο
ζηελ Φπρνινγία, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ε: Γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε,
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΕΕ: πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, Γλσζηηθή
Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ θνηλσληθή δξάζε ηνπ αηφκνπ.
Με βάζε ηε ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο λφεζεο αλαιχεηαη ν ηξφπνο ζπλαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ θαη θαζνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Ώπηφ αθνξά ηφζν
ζηελ ηππηθή ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηελ κε ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο δξάζεο ηνπ εληφο ελφο επξχηεξνπ
πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ. Σα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά αθνξνχλ ζην
αληηθείκελν θαη ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο φζν αθνξά ζηελ
αληίιεςε γηα ηα πξφζσπα, ζηελ απφδνζε αηηίσλ ζπκπεξηθνξάο, ζηηο ζηάζεηο θαη ηελ
αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ, ζηελ επηθνηλσλία θαηά ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε, ζηε δνκή ηεο νκάδαο, ζηελ θνηλσληθή επηξξνή, ζηε ζπλεξγαζία θαη
ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηελ επηζεηηθφηεηα, ζηε θηινθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζηηο δηνκαδηθέο ζρέζεηο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Hewstone, M. θαη Stroebe, W. (2007). Κνηλσληθή Φπρνινγία. (επηκ. Γ. Γαιάλεο). Ώζήλα:
Παπαδήζεο.
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Hogg, M. θαη Vaughan, G. (2010). Κνηλσληθή Φπρνινγία (επηκ. Ώι. Υαληδή). Ώζήλα:
Σππσζήησ.
Κνθθηλάθε, Φ. (2004). Κνηλσληθή Φπρνινγία. Δηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο. Ώζήλα: Gutenberg.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Παξαθνινχζεζε θαη εξκελεία
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δηάινγνο,
δηάιεμε, αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο κεηά απφ επηινγή ησλ θνηηεηψλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ:
1. Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Δ χιε ζα πεξηιακβάλεη φζα ζέκαηα
έρνπλ θαιπθζεί ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνηηεηέο έσο ην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ. Οη εξσηήζεηο ζα αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ
έρνπλ εμεηαζηεί ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο
ηνπο ζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή
2. πκκεηνρή ζε εθπφλεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη γξαπηή εμέηαζε (φπσο
πεξηγξάθεθε πην πάλσ) ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Δ εξγαζία ζα ιεηηνπξγεί
πξνζζεηηθά ζηνλ βαζκφ ηνπ γξαπηνχ.
Π. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ: ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: (α) λα εμνηθεησζνχλ νη
θνηηεηέο κε ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νπηηθέο σο πξνο ηα ςπρνινγηθά θαηλφκελα
θαη ζπκπεξηθνξέο, (β) λα θαηαξηηζηνχλ ψζηε λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν
εκπεηξηθψλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζπγθξίζεσλ θαη λα εληνπίδνπλ ηε ρξεζηηθή ή φρη αμία
ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ δαζθάινπ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Θεκαηνινγία απφ ηα καζήκαηα: Μεζνδνινγία Έξεπλαο
ζηελ Φπρνινγία, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ε: Γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε,
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΕΕ: πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, Γλσζηηθή
Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε, Κνηλσληθή Φπρνινγία: Σν άηνκν σο κέινο
νκάδαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δ ζεκαζία ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ
ςπρνινγία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη φηη έγθπξε ςπρνινγία
είλαη απηή ε νπνία αληιεί ηα δεδνκέλα ηεο απφ ην κέγηζην δπλαηφ εχξνο πεγψλ θαη
ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί ζε κηα αληίζηνηρα επξεία θνηλνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
ηεο, κε ζεβαζκφ ζηηο πνιηηηζκηθέο θιεξνλνκηέο ηνπ παγθφζκηνπ αθξναηεξίνπ.
Βμεηάδνληαη φια ηα θχξηα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ππφ ην
δηαπνιηηηζκηθφ πξίζκα: ε κεζνδνινγία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο, ε έλλνηα ηνπ
πνιηηηζκνχ, νη νηθνπκεληθέο δηαζηάζεηο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ν εαπηφο θαη ε
θνηλσληθή γλψζε, ε επηθνηλσλία θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αιιειεπίδξαζεο, νη ζπλέπεηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο.
Παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, απφςεηο θαη νπηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο
δηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη παιηλλφζηεζεο. Σα
δεκνγξαθηθά, ηζηνξηθά θαη θνηλσληνινγηθά ζηνηρεία, ε ππνδνρή, αλαγλψξηζε θαη
ππνζηήξημε απφ ην θξάηνο, ε ηαπηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε/παιηλλνζηνχληα θαη ε
επαλαδφκεζή ηεο, ε ςπρηθή ηνπ πγεία θαη νη ζρεηηθνί "κχζνη" θαζψο θαη ε
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ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπ ζην ζρνιείν θαη ε ςπρηθή
αλζεθηηθφηεηα πνπ απαηηεί ε δηεξγαζία ηεο έληαμήο ηνπ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο
επηκέξνπο πηπρέο πνπ αλαιχνληαη κε ιεπηνκεξή θαη εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Παπαζηπιηαλνχ, Ώ. (2005). Γηαπνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο: παιηλλφζηεζε θαη ςπρνθνηλσληθή
πξνζαξκνγή. Ώζήλα: Gutenberg.
Smith, P. B. θαη Bond, M. H. (2005). Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία (επηκ. Ώλη.
Παπαζηπιηαλνχ). Ώζήλα: Gutenberg.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Παξαθνινχζεζε θαη εξκελεία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δηάινγνο, δηάιεμε,
αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Σξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ:
1. Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε αλνηρηά βηβιία ή
2. ζπκκεηνρή ζε εθπφλεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ. Δ εξγαζία ζα ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά ζηνλ βαζκφ ηνπ γξαπηνχ.
3. απαιιαθηηθή εξγαζία κε εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην
θνκκάηη ηεο χιεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εβδνκαδηαία ζπλάληεζε κε ηνπο
θνηηεηέο. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο.
Π. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΗ ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα «Ώπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» ζηνρεχεη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ εθαξκνγή
εηδηθψλ ζεκάησλ ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάινγα
κε ηα ειηθηαθά ζηάδηα ηεο δσήο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Θεκαηνινγία απφ ηα καζήκαηα: Μεζνδνινγία Έξεπλαο
ζηελ Φπρνινγία, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ε: Γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε,
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΕΕ: πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, Γλσζηηθή
Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε, Κνηλσληθή Φπρνινγία: Σν άηνκν σο κέινο
νκάδαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Μέζσ ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ
κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, αλαιχνληαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δίλεηαη κηα άιιε
νπηηθή ζην ζρεηίδεζζαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Βηδηθφηεξα, κειεηψληαη νη
αιιειεπηδξάζεηο ζε δίθηπα ζρέζεσλ, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, νη αξρέο ηεο
ζπλαιιαγήο, ε ηζρχο/ζχγθξνπζε/αζάθεηα ζηηο ζρέζεηο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε
δηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρέζεσλ. Ώλαιχεηαη
ε γιψζζα σο θνηλσληθφ πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη νη άγξαθνη θαλφλεο
θαη ξφινη, ν έιεγρνο ζηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Βξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε κέζσ ησλ
θνηλσληθν-ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ ηεο επξσπατθήο θαη ηεο βνξεηνακεξηθαληθήο
έξεπλαο είλαη: Πψο δεκηνπξγνχληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ; Πνηα είλαη ηα
πξφηππα ελεξγεηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη πεπνηζήζεσλ; Ώιιάδνπλ θαη πψο νη ζρέζεηο;
Πψο πξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο φπσο ε θηιία κέζσ ησλ ξφισλ; Πψο νξίδνληαη νη
θνηλσληθνί ξφινη θαη πψο κεηαβάιινληαη ζηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληαη
θαη ζηάδηα δσήο;
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πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Miell, D. θαη Dallos, R. (2011). Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο: κηα ζπλερήο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
(επηκ. Ώηθ. Γθαξή), Ώζήλα: Gutenberg.
Wetherell, M. (2005). Σαπηφηεηεο, νκάδεο θαη θνηλσληθά δεηήκαηα (κηθ. Ν. Μπνδαηδήο),
Ώζήλα: Μεηαίρκην.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Παξαθνινχζεζε θαη εξκελεία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δηάινγνο, δηάιεμε, αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Σξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ:
1. Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ή
2. Ώπαιιαθηηθή εξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο εβδνκαδηαίεο
ζπλαληήζεηο. Ώπαξαίηεηε ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη παξνπζίαζε
ζε αθξναηήξην. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο.
Π. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΔΦΖ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑ: ΑΞΟΝΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα «θέςε θαη ζπλαίζζεκα: Άμνλεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο» ζηνρεχεη λα εκβαζχλεη ζηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
πνπ ππνζηεξίδεη φηη βαζίδνληαη ζε βηνινγηθέο δηεξγαζίεο επεμεξγαζκέλεο απφ ηνλ
πνιηηηζκφ θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ άμνλα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Θεκαηνινγία απφ ηα καζήκαηα: Μεζνδνινγία Έξεπλαο
ζηελ Φπρνινγία, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ε: Γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε,
Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία ΕΕ: πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, Γλσζηηθή
Ώλάιπζε ηεο Μάζεζεο ζηελ Βθπαίδεπζε, Κνηλσληθή Φπρνινγία: Σν άηνκν σο κέινο
νκάδαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα «θέςε θαη ζπλαίζζεκα: Άμνλεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο» αλαιχεη ηε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη
επηθεληξψλεηαη ζηηο αλαπάληερεο ζπλδέζεηο ησλ αλαθαιχςεσλ ηεο ΐηνινγίαο, ησλ
λεπξνεπηζηεκψλ θαη ηεο ςπρνινγίαο κε ηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη εκπεηξίεο
πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ. Θα ζπδεηεζεί ε επίδξαζε ησλ
θαζεκεξηλψλ επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ ηνπ αηφκνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ εγθεθάινπ
αιιά θαη ε επηινγή θαη δηαρείξηζε –γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή– ησλ θαζεκεξηλψλ
απηψλ επαθψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ απφ ηνλ εγθέθαιν πνπ είλαη ίδηνο σο έλα βαζκφ
αιιά θαη πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ άηνκν ζε άηνκν. Δ «θνηλσληθή πιεπξά» ηνπ
εγθεθάινπ εληνπίδεηαη θαζψο ελαξκνλίδεη δηαξθψο ην άηνκν κε ην πεξηβάιινλ ηνπ
αιιά θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία
ππάξρεη επαθή θαη αιιειεπίδξαζε. ια ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα ξπζκίδνπλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο αληαπνθξηλφκελα ζηα ζήκαηα πνπ δέρνληαη. Θα εμεηαζηεί ην
εξψηεκα πνηα είλαη απηά ηα ζήκαηα, αλ απνηεινχλ ππνρξεσηηθή επηινγή απφ ην
άηνκν ή φρη θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο επηινγήο ηνπο. Δ γλσζηαθή ζεψξεζε
απνηειεί ηε βάζε ηεο ζεψξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Niedental, P., Krauth-Gruber, S. and Ric, F. (2011). Φπρνινγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. (επηκ. Κ.
Καθέηζηνο), Ώζήλα: Μνηίβν.
Oatley, K. θαη Jenkins J. M. (2004). πγθίλεζε: Δξκελείεο θαη θαηαλφεζε. (επηκ. Μπ. Νηάβνπ),
Ώζήλα: Παπαδήζεο.
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Παξαθνινχζεζε θαη εξκελεία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δηάινγνο, δηάιεμε, αζθήζεηο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Σξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ:
1. Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε αλνηρηά βηβιία ή
2. ζπκκεηνρή ζε εθπφλεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ. Δ εξγαζία ζα ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά ζηνλ βαζκφ ηνπ γξαπηνχ ή
3. Ώπαιιαθηηθή εξγαζία κε εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βαζίδνληαη
ζην θνκκάηη ηεο χιεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εβδνκαδηαία ζπλάληεζε κε ηνπο
θνηηεηέο. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο.
Η.-Α. ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
ΘΔΧΡΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να εμεηάζνπλ νη θνηηεηέο ηηο ζεσξίεο θαη ηα πξαθηηθά
ζηνηρεία πνπ ζπλδηαπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πινπνίεζεο ησλ
Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (καθξν-επίπεδν), ζηα θνπξίθνπια θαη ζηελ θαζεκεξηλή
δηδαζθαιία (κεζν- θαη κηθξν-επίπεδν).
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: γεληθέο γλψζεηο ησλ θηινζνθηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο παηδαγσγηθήο
επηζηήκεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, φπσο:

έλλνηα θαη είδε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

πξνζαλαηνιηζκνί θαη ζεσξίεο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

κνληέια ζρεδηαζκνχ

πεξηερφκελα, ιεηηνπξγία θαη αμηνιφγεζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ

ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηνρνζεζίαο, ηεο επηινγήο πεξηερνκέλνπ, ηεο επηινγήο
θαη εμεηδίθεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, ηεο επηινγήο θαηάιιεισλ
ξπζκψλ κεηάβαζεο, ηεο επηινγήο κεζφδσλ αμηνιφγεζεο

δηδαθηηθά θαη γλσζηηθά κνληέια θαη πξνζεγγίζεηο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Διιελφγισζζε
Κνπηζειίλε, Μ. (1997). «χγρξνλεο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο ησλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Δ εγθπξφηεηά ηνπο γηα Βθπαίδεπζε πνπ Πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ 21ν αηψλα». Σα αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Πξαθηηθά 10νπ Παλειιελίνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πλεδξίνπ ΓΟΔ θαη ΠΟΔΓ, Ησάλληλα, 17-19 Απξηιίνπ 1996.
Νηθνιάνπ, Γ. (2011). Γηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή, εθδ. Πεδίν.
Σφκιηλζνλ, Κ.Ώ. (Tomilson, CarolAnn) (2004). Γηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο. Βθδφζεηο Γξεγφξεο.
Φινπξήο, Γ. (2005). Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα κηα λέα επνρή ζηελ εθπαίδεπζε. Ώζήλα:
Γξεγφξεο.
Φινπξήο, Γ. (1995). «Ώληηζηνηρία Βθπαηδεπηηθψλ θνπψλ, Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη
Βθπαηδεπηηθψλ Μέζσλ: Μεξηθέο ςεηο ηεο Βθπαηδεπηηθήο Ώληηθαηηθφηεηαο». ην: Ώ.
Καδακίαο θαη Μ. Καζζσηάθεο (επηκ.), Διιεληθή Δθπαίδεπζε: Πξννπηηθέο Αλαζπγθξφηεζεο
θαη Δθζπγρξνληζκνχ. Ώζήλα: είξηνο.
Υαηδεγεσξγίνπ, Γ. (2004). Γλψζη ην Curriculum (2ε έθδ.). Ώζήλα: Ώηξαπφο.
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: δηαιέμεηο, e-class, εξγαζηήξηα, πξαθηηθή
άζθεζε ζε ζρνιεία, εξγαζίεο αηνκηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ (workshops).
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία, εμεηάζεηο (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο) θαη θάθεινη
εξγαζίαο.
Γηα θνηηεηέο Erasmus ην κάζεκα πξνζθέξεηαη σο αλεμάξηεηε επηβιεπφκελε
εξγαζία.
Η.-Α. ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
ΓΛΧΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ/ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο εηζαγσγηθέο γλψζεηο ζην πψο θαη
ζε πνηα έθηαζε ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο / ε θνπιηνχξα θαη ε επηθνηλσλία ζε κηα
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία είλαη έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη πψο ε
θαηαλφεζε απηήο ηεο ζρέζεο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηε δηδαζθαιία θαη ζηηο θνηλσληθέο
πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ γιψζζα, θνηλσληνινγία, θαη
ςπρνινγία.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βμεηάδνληαη νη νξηζκνί θαη νη ζεσξίεο γιψζζαο, πνιηηηζκνχ/θνπιηνχξαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. Δ γλψζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ηνπο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Παξνπζηάδνληαη:
 νξηζκνί ηεο γιψζζαο, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ζρέζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ
 ε επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο ζηελ επηθνηλσλία κέζα ζην πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο
 ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
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Egan-Robertson, Ώ. θαη Bloome, D. (eds.) (2003). Γιψζζα θαη πνιηηηζκφο. Ώζήλα: Μεηαίρκην.
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Vygotsky, L. (1988), Γιψζζα θαη ζθέςε (κηθ. Ώ. Ρνδή), Ώζήλα: Γλψζε.
Ξελφγισζζε
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Dahl, S. (1998, 2000). Communications and Culture Transformation Cultural Diversity,
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο, e-class, εξγαζηήξηα, εξγαζίεο
αηνκηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ (workshops).
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία, παξνπζίαζε κε PowerPoint.
Γιψζζα δηδαζθαιίαο: ειιεληθά θαη αγγιηθά (φηαλ εγγξάθνληαη θνηηεηέο Erasmus).

Η.-Α. ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεκηλάξην.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: H εμνηθείσζε θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ θνηηεηψλ ζε βαζηθέο
έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαπηφηεηα, ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δεκνθξαηία ζε άκεζε
ζχλδεζε κε ηηο Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηελ Κνηλσληνινγία. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηφρν απνηειεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο δνκηθέο
κεηαιιαγέο αιιά θαη ζηηο ππνθεηκεληθέο δξάζεηο πνπ νη πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο
(κεηαλάζηεπζε) σο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, επηθέξνπλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ έξεπλαο θαη ησλ θπξηφηεξσλ
ζεσξηψλ ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Οη επξείεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη:
α. Ώλαθνξά ζηηο έλλνηεο Αεκνθξαηία, Σαπηφηεηα, Πνιππιηηηζκηθφηεηα,
Βθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο
Κνηλσληνινγίαο.
β. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε εηδηθψλ ζεκάησλ κε επίθεληξν ηελ αλάιπζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο σο απνηέιεζκα δνκηθήο παγίσζεο θαη ππνθεηκεληθήο δξάζεο,
απφ ηε ζρνιηθή ηάμε σο ην παλεπηζηήκην.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. εκηλαξηαθή δνκή
2. Βλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ κε εθπφλεζε εξγαζηψλ ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ
επίπεδν, κε βάζε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ηε
ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη νη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ
ζπλαληήζεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: αμηνιφγεζε εξγαζηψλ.
Γιψζζα δηδαζθαιίαο: ειιεληθά· αγγιηθά, φηαλ εγγξάθνληαη θνηηεηέο Erasmus.
Η.-Α. ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ/ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
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Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να αλαπηχμνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηοζπκπεξηθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ
εθπαίδεπζε αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: γλψζεηο ησλ θηινζνθηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Μεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
κάζεκα είλαη:
 ε έληαμε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
 ε εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
 νη ζρέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ησλ κεηαλαζηψλ/αιινδαπψλ
 ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζην ζρνιείν
 νη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε καζεηέο κε δηαθνξνπνηεκέλεο
γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο
 νη εθπαηδεπηηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο θαη εθπαίδεπζε
κεηαλαζηψλ/αιινδαπψλ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
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in post graduate teacher education. Social Science Tribune (Special English Issue) 56:247260.
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Harvard University Press.
Taylor, L. & Whittaker, C. (2003). Bridging multiple worlds: case studies of diverse
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, πξαθηηθή άζθεζε ζε
ζρνιεία, εξγαζίεο αηνκηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ (workshops).
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία, παξνπζίαζε κε PowerPoint, ζηνραζηηθφ εκεξνιφγην
θαη θάθειν εξγαζίαο.
Γιψζζα δηδαζθαιίαο: Βιιεληθά θαη αγγιηθά (φηαλ εγγξάθνληαη θνηηεηέο Erasmus).
Γ. ΣΑΜΔΛΟ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
α. εηζαγσγή θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηηο
Βπηζηήκεο ηεο Βθπαίδεπζεο γεληθά θαη ηεο Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, εηδηθφηεξα,
β. επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζηελ χπαξμε πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην
εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη
γ. επηθέληξσζε πάλσ ζηηο εθαξκνγέο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ
ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ώλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
α. Εθαλφηεηα γηα αλάθιεζε θαη επίδεημε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ ησλ
Βπηζηεκψλ ηεο Βθπαίδεπζεο
β. Ώξρηθή ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, φζν θαη
ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ πξάμε.
γ. Θεκειίσζε ηθαλφηεηαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
Βιιεληθήο Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: α. Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. β. Κνηλσληνινγία ηεο
Βθπαίδεπζεο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: ην κάζεκα απηφ εμεηάδνληαη θάζε θνξά ηδηαίηεξα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε φια ηα επίπεδα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ώλαιχνληαη νη ζηφρνη θαη εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή
εμέιημε ηφζν ζε επίπεδν λνκνζεζίαο φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο. ην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα ελαζρφιεζεο κε ηξέρνληα θαίξηα δεηήκαηα ηεο
ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σν κάζεκα απηφ πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο πνπ απνηεινχλ ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ.
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ηακέινο Γ., 1999, χγρξνλα ζέκαηα Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο: ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα. Πξνζπάζεηα ηρλειαζίαο Β΄, εθδ. Ώξκφο, Ώζήλα.
ηακέινο Γ. (2002), Πξνζπάζεηα ηρλειαζίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γ΄, εθδ.
Ώξκφο, Ώζήλα.
εκεηψζεηο ζην e-class.
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Σα καζήκαηα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο
δηαιέμεσλ, παξνπζίαζεο επνπηηθνχ πιηθνχ, εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ζπδήηεζεο
κε ηνπο θνηηεηέο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
α. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, λα
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ δεκηνπξγηθά θαη λα είλαη ππεχζπλνη θαη ζπλεπείο ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο.
β. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ.
Σν κάζεκα πηζηψλεηαη κε πέληε (5) ΑΜ. Ώπηέο θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο:
2 ΑΜ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο
3 ΑΜ γηα ηε βηβιηνγξαθηθή εληξχθεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εμεηάζεσλ
Γ. ΣΑΜΔΛΟ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
α. εηζαγσγή θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ΒΒ θαη ηεο
πνιηηηθήο ηεο
β. επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζηελ χπαξμε ΒΒΠ θαη ε αλάιπζε ησλ
εθαξκνγψλ ηεο
γ. επηθέληξσζε πάλσ ζηηο εθαξκνγέο ΒΒΠ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
δ. δηαζχλδεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο.
Ώλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:
α. ηθαλφηεηα γηα αλάθιεζε θαη επίδεημε βαζηθψλ ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ ΒΒΠ
β. αξρηθή ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, φζν θαη
ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ πξάμε
γ. ζεκειίσζε ηθαλφηεηαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ΒΒΠ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: α. Βθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. β. Κνηλσληνινγία ηεο
Βθπαίδεπζεο
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε θαη
αλάιπζε ηεο Βπξσπατθήο Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΒΒΠ) θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηα
εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Μεηά απφ κηα πξψηε ηζηνξηθή απνηχπσζε, ζα
παξνπζηαζηεί κέζα απφ βαζηθά Κνηλνηηθά θείκελα ε πνξεία ζπγθξφηεζεο ηεο (ΒΒΠ)
θαη ν ηξφπνο επεξεαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΒΒ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Βαζηθά:
ηακέινο Γ. θαη ΐαζηιφπνπινο Ώ. 2013. Πνιηηηθέο δηά βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο
επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ ειιεληθή πεξίπησζε. Ώζήλα: Αηφληθνο.
ηακέινο Γ. θαη ΐαζηιφπνπινο Ώ., 2004, Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή: ζπγθξφηεζε,
ζεκαηνινγία, κεζνδνινγία πινπνίεζεο, επηδξάζεηο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,
εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.
εκεηψζεηο ζην e-class.
πκπιεξσκαηηθά:
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Μνπακειεηδή, Β. (1996), Ζ επίδξαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή
εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα: ειεχζεξε θπθινθνξία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπνπδαζηψλ, αλαγλψξηζε
δηπισκάησλ, ηδησηηθά παλεπηζηήκηα, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε.
Πξφθνπ Β. (2009), Δθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη δηά βίνπ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ
Διιάδα, εθδ. Αηφληθνο, Ώζήλα.
Σζανχζεο Α.Γ. (επηκ.), 1996, Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθδ. Gutenberg, Aζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο, παξνπζίαζε επνπηηθνχ πιηθνχ θαη
ζπδήηεζεο κε ηνπο θνηηεηέο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
α. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, λα
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ δεκηνπξγηθά θαη λα είλαη ππεχζπλνη θαη ζπλεπείο ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο.
β. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ.
Σν κάζεκα πηζηψλεηαη κε ηξεηο (5) ΑΜ. Ώπηέο θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο:
2 ΑΜ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο
3 ΑΜ γηα ηε βηβιηνγξαθηθή εληξχθεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εμεηάζεσλ.
Γ. ΣΑΜΔΛΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: ΑΝΑΕΖΣΖΖ, ΠΡΟΔΠΗΛΟΓΖ, ΤΝΣΑΞΖ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηα εθφδηα εθείλα πνπ ζα
ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα κπνξνχλ λα:
Ώ. ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο θα λα κπνξνχλ κε δηθά ηνπο θξηηήξηα λα
επηιέγνπλ ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξεη.
ΐ. απνκνλψλνπλ έλα ζέκα έξεπλαο θαη λα ζπγγξάθνπλ κηα εξεπλεηηθή πξφηαζε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: κεζνδνινγία έξεπλαο
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ κάζεκα
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απηφ απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ
ηειεηψλνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο θαη ελδηαθέξνληαη λα μεθηλήζνπλ
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Βιιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη
λα κάζνπλ, αθελφο, λα αλαδεηνχλ ην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθφ ζπνπδψλ πνπ
πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξεη, αθεηέξνπ, λα ζπγγξάθνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο
πξφηαζε. Σν κάζεκα απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κε κηθξή νκάδα θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο
απηνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη απαηηείηαη
λα έρνπλ καδί ηνπο ζηα καζήκαηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή ή tablet.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Βαζηθφ:
ηακέινο Γ. Ώζ. Ααθνπνχινπ. 2007. Ζ δηαηξηβή ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο: απφ ην
ζρεδηαζκφ ζηελ πινπνίεζε. Ώζήλα: Μεηαίρκην.
πκπιεξσκαηηθά:
Bell J. 1993. Doing your research project. A guide for first-time researches in
education and social sciences. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
Eco, U. 1994. Πψο γίλεηαη κηα δηπισκαηηθή εξγαζία. Ώζήλα: Νήζνο.
Howard K. J.A. Sharp J. A. 1994. Ζ Δπηζηεκνληθή κειέηε. Ώζήλα: Gutenberg,
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Preece R. 1994. Starting research. An introduction to academic research and
dissertation writing. London and New York: Continuum.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ κάζεκα
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Δ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη, αθελφο, κε ηελ
παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα, αθεηέξνπ, κε ηελ θαηάζεζε ζην ηέινο ηνπ
καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο πξφηαζεο.
. ΣΔΜΔΛΖ
ΓΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνζθνπεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε
ηεο κάζεζεο θαη ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ. Βπίζεο, λα εμνηθεησζνχλ κε
ζεκαληηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο, φπσο ε αληίιεςε, ε κλήκε, ε γιψζζα θαη ε ζθέςε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: θακία.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δ κάζεζε θαη απφθηεζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ειιεληθή
εθπαίδεπζε. Γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. Δ γλσζηηθή
ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Μλεκνληθή ζπγθξάηεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ (δνκή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο). Βξγαδφκελε κλήκε,
βξαρχρξνλε κλήκε θαη καθξφρξνλε κλήκε. H κάζεζε ηεο γιψζζαο. Δ γλσζηηθή
ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο. ρέζε γιψζζαο θαη ζθέςεο. πκπεξάζκαηα θαη εθαξκνγέο
ηεο γλσζηηθήο ζεψξεζεο ηεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Κσζηαξίδνπ-Βπθιείδε, Ώ. (2011). Μεηαγλσζηηθέο Γηεξγαζίεο θαη Απηνξξχζκηζε. Ώζήλα:
Βθδφζεηο Πεδίν.
Πφξπνδαο, K. (2011). Μάζεζε θαη Γλψζε ζηελ Δθπαίδεπζε. Πάηξα: απηνέθδνζε.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο απφ ηε δηδάζθνπζα ζε ζεσξεηηθφ
επίπεδν κε παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ γηα θάζε ζέκα. πδήηεζε ζηελ
αίζνπζα ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
. ΣΔΜΔΛΖ
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να θαηαθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηε κάζεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο
πξψηεο ηάμεηο ηνπ. Δ εκβάζπλζε ζηηο γλσζηηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο είλαη ζεκαληηθφ
πξναπαηηνχκελν, ψζηε ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο
θαη εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο φισλ ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα φκσο εθείλσλ κε ήπηεο
θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, κε ηξφπν
εμαηνκηθεπκέλν ή ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο.
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Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: θακία.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Δ ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ
πξφνδν ηνπ αλζξψπνπ. Δ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ. Δ γλσζηηθή αλάιπζε ηεο
αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Δ εμέιημε ηεο γξαθήο. Σν ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα. Οη
γλσζηηθνί θαη λεπξνςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηνπ
αιθαβεηηζκνχ. ΐξαρχρξνλε κλήκε θαη αλάγλσζε. Δ θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ν
ξφινο ηεο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη κεραληζκνί
ηεο βαζηθήο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Μνληέια δηδαζθαιίαο
ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Δ δηεθπεξαίσζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
αλάγλσζεο θαηά ηελ αλάγλσζε γξαπηψλ θεηκέλσλ. Δ γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο
θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη ε ζπγθξάηεζή ηνπο.
Βθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Πφξπνδαο, Κ. (2002). Ζ αλάγλσζε. Πάηξα.
Smith F. (2006). Καηαλνψληαο ηελ αλάγλσζε. Ώζήλα: Βπίθεληξν.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο απφ ηε δηδάζθνπζα ζε ζεσξεηηθφ
επίπεδν κε παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ γηα θάζε ζέκα. πδήηεζε ζηελ
αίζνπζα ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξναηξεηηθή
εθπφλεζε εξγαζίαο (κε ζέκαηα απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο).
. ΣΔΜΔΛΖ
ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΤΛΔΞΗΑ: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ζεσξεηηθφ κέξνο.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σν κάζεκα ζηνρεχεη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηα
θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ δηαηξέρνπλ ηε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δπζιεμίαο ζήκεξα.
Βπίζεο, λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ
θπξηφηεξσλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο θαη
αλαπηπμηαθή δπζιεμία ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία/
νκάδεο ζπλεξγαζίαο) θαη/ή ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Φπρνινγία ηεο Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βλλνηνινγηθνί νξηζκνί ησλ Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ
θαη ηεο Ώλαπηπμηαθήο Απζιεμίαο. Αηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ν ξφινο ηεο Ννεκνζχλεο
ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Καηάξηηζε Βμαηνκηθεπκέλνπ Βθπαηδεπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο. Βθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο
γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο δεμηφηεηαο/θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν. Βθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πξψηεο
αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο. Βθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ
θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Καηάξηηζε επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο
Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο. πκβνπιεπηηθή δαζθάινπ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώτδίλεο, Ώ. (2012). Γξακκαηηζκφο ζηελ Πξψηε ρνιηθή Ζιηθία. Ώζήλα: Gutenberg.
Φισξάηνπ, Μ. (1996). Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη φρη ηεκπειηά. Ώζήλα: Οδπζζέαο.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο απφ ηε Αηδάζθνπζα ζε ζεσξεηηθφ
επίπεδν κε παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ γηα θάζε ζέκα.
105

πδήηεζε ζηελ αίζνπζα αηνκηθψλ πεξηπηψζεσλ κέζα απφ πξσηφθνιια καζεηψλ κε
Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο ή/θαη Απζιεμία. Ώηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο (ππφ κνξθή
project), ηαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ θνηηεηή ή νκάδαο θνηηεηψλ κε ηε
δηδάζθνπζα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ππνρξεσηηθή
εθπφλεζε εξγαζίαο (ππφ κνξθή project).
. ΣΔΜΔΛΖ
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν, επηινγήο.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να εκβαζχλνπλ νη θνηηεηέο ζηε κειέηε ησλ θπξηφηεξσλ γλσζηηθψλ, κεηαγισζζηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ (αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο) απφ ηνπο καζεηέο
ηππηθήο θαη κε ηππηθήο αλάπηπμεο. Να εκβαζχλνπλ νη θνηηεηέο ζε ηερληθέο
θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Μαζεζηαθψλ
Απζθνιηψλ ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Φπρνινγία ηεο Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο, Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο θαη Γπζιεμία: Αμηνιφγεζε θαη Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, Μεζνδνινγία
Έξεπλαο ζηελ Φπρνινγία, ηαηηζηηθή.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη θχξηνη γλσζηηθνί, κεηαγισζζηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη ησλ απνθιίζεσλ
ηνπ. Σερληθέο θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Μνπδάθε, Ώ. & Πξσηφπαππαο, Ώ. (2010). Οξζνγξαθία: Mάζεζε θαη Γηαηαξαρέο. Ώζήλα:
Gutenberg.
Θενθηιίδεο, Υ. (2005). Ζ ζπγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο. Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε.
Ώζήλα: Gutenberg.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζαγσγηθέο δηαιέμεηο, ζπκκεηνρηθή θαη
βησκαηηθή κάζεζε, παξνπζηάζεηο άξζξσλ/ηειηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ηάμε, αηνκηθέο ή
νκαδηθέο εξγαζίεο (ππφ κνξθή project), ηαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ θνηηεηή ή
νκάδαο θνηηεηψλ κε ηε Αηδάζθνπζα.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Παξνπζίαζε ελφο εξεπλεηηθνχ άξζξνπ ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή
ησλ Μαζεζηαθψλ Απζθνιηψλ. Βθπφλεζε αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
(κηθξήο θιίκαθαο) θαη παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ ηάμε.
πκκεηνρή ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.
Α. ΦΣΔΡΝΗΑΣΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή
άζθεζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν, ππνρξεσηηθφ.
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ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ
δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε
λενειιεληθή γιψζζα ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηνπ γξακκαηηζκνχ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: ζέκαηα γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ ηεο λενειιεληθήο
γιψζζαο, ςπρνινγίαο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο, ςπρνγισζζνινγίαο, ζεσξίαο
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ· ζέκαηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο γλσζηηθήο
θαη αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
 αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο
 κεζνδνινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην γισζζηθφ
κάζεκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηα βηβιία γηα ην κάζεκα
ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Αηδαθηηθέο εθαξκνγέο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Διιελφγισζζε
Ώξράθεο, Ώ. (2005). Γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ζχζηαζε ησλ θεηκέλσλ. Ώζήλα: Παηάθεο.
Baynham, M. (2002). Πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ (κηθ. Μ. Ώξαπνπνχινπ, επηκ. Β.
Καξαληδφια), Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Γισζζηθφο ππνινγηζηήο, ηφκ. 1 θαη 2. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Βιιεληθήο Γιψζζαο (βι. θαη
Κέληξν ειιεληθήο γιψζζαο: www.komvos.edu.gr).
Ενξδαλίδνπ, Ά. θαη Φηεξληάηε, Ά. (2000). Δπηθνηλσληαθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην
γισζζηθφ κάζεκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, Ώζήλα: Παηάθεο.
Κέληξν ειιεληθήο γιψζζαο: www.komvos.edu.gr
Mαηζαγγνχξαο, H. (2004). Kεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Aζήλα: Γξεγφξεο.
Mαηζαγγνχξαο, H. (2007). ρνιηθφο εγγξακκαηηζκφο. Ώζήλα: Γξεγφξεο.
Πνιίηεο, Π. (2001). «Γέλε θαη είδε ιφγνπ», ζην: Ώ.-Φ. Υξηζηίδεο (επηκ,), Λφγνο θαη θείκελν.
Αξάζε 1 ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Κφκβνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο (ΤΠΒΠΘ),
www.komvos.edu.gr. Θεζζαινλίθε.
Xαξαιακπφπνπινο, A. θαη Xαηδεζαββίδεο, . (1997). H δηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο
ηεο γιψζζαο: ζεσξία θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. Θεζζαινλίθε: Kψδηθαο.
Υαξαιακπφπνπινο, Ώ. θαη Κσζηνχιε, Σξ. (2000). Γηδαζθαιία ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο
γιψζζαο. Γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο.
Ξελφγισζζε
Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language
Pedagogy. London: Longman.
Cope, B. θαη Kalantzis, M. (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching
Writing. London: The Falmer Press.
Cope, B. θαη Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social
Futures. London: Rνutledge.
Council of Europe. (1996). «Language Learning and Teaching for European Citizenship»,
Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A common European Framework of
reference, Strasbourg.
European Commission (1996). Teaching and learning towards the learning society (White
Paper). Luxembourg: European Commission Office of Official Publications.
Fairclough, N. (1992) (ed.). Critical language awareness. London: Longman.
Goatly, A. (2000). Critical Reading and Writing: An Introductory Coursebook. London & New
York: Routledge.
Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University
Press.
Kalantzis, Μ. θαη Cope, ΐ. (eds.) (2001). Transformations in Language and Learning.
Australia: Common Ground.
Kalantzis, M., Cope, B. & the Learning by Design Project Group. (2005). Learning by design.
Melbourne: Common Ground.
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McCarthy, M. θαη Carter, R. (1994). Language as Discourse: Perspectives for Language
Teaching. London: Longman.
New London Group (1996). A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, Harvard
Educational Review 66 (1), 60-92.
Richards, J. &.Renandya, W (ed.) (2002). Methodology in Language Teaching. An
Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Stern, Δ. Δ. (2001). Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: O.U.P.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Αηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, πξαθηηθή άζθεζε ζε
ζρνιεία, εξγαζίεο αηνκηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ (workshops).
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία, εμεηάζεηο (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο) θαη θάθεινη
εξγαζίαο απφ ηα εξγαζηήξηα θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα ζρνιεία.
Α. ΦΣΔΡΝΗΑΣΖ
ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν, ππνρξεσηηθφ.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Δ αλαδήηεζε εθαξκνγψλ ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζχγρξνλεο
δηδαθηηθήο θαη ε αλάπηπμή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Αηδαθηηθέο φισλ ησλ καζεκάησλ.
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Οη θνηηεηέο δχν εκέξεο θάζε εβδνκάδα (ηνπιάρηζηνλ 5
δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εκέξα) παξαθνινπζνχλ θαη δηδάζθνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
πλνιηθά, νη θνηηεηέο βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία ηνπιάρηζηνλ 120 δηδαθηηθέο ψξεο (60
ψξεο παξαθνινχζεζε θαη 60 ψξεο δηδαζθαιία).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Καξαληδήο, Ε. (2011). Ο δάζθαινο ζηε ζρνιηθή ηάμε: βαζηθέο ςπρν-παηδαγσγηθέο θαη
δηδαθηηθέο εθαξκνγέο. Ώζήλα: Ίσλ.
Καξαληδήο, Ε. θαη Μάλεζεο Ν. (2013). ρέδηα καζήκαηνο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν: απφ ηε
ζεσξία ζηελ πξάμε. Πάηξα: Gotsis.
Κφθθνηαο, Π. (1998). χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ώζήλα,
απηνέθδνζε.
Κνιέδα, Β. (2009). Θεσξία θαη πξάμε ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Ώζήλα: Σφπνο.
Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2008). ρνιηθή Σάμε, ηφκ. 1, απηνέθδνζε.
Μαηζαγγνχξαο, Δ. (2005). Θεσξία θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. Σφκ. 2: ζηξαηεγηθέο
δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Gutenberg.
Φηεξληάηε, Ώ. (2013). Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο γηα ην κάζεκα «Γηδαθηηθή ηεο
Νενειιεληθήο Γιψζζαο», Παλ/κην Παηξψλ (βι. https://eclass.upatras.gr/)

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βπηκφξθσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο-κέληνξεο ησλ θνηηεηψλ. Βκςχρσζε θαη ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ζηα
ζρνιεία ζηα νπνία αζθνχληαη θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ
εξγαζηεξίσλ, δξαζηεξηνηήησλ νκάδσλ θαη δηαιέμεσλ.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηηεηψλ θαη απνηίκεζε ησλ θαθέισλ εξγαζίαο ηνπο (ζρέδηα καζήκαηνο/δηδαζθαιίαο, απηναμηνινγήζεηο
θαη εηεξναμηνινγήζεηο).

ΜΑΘΖΜΑΣΑ (ΔΠΗΛΟΓΖ) ΜΔΛΧΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
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ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
Δ. ΒΗΚΑΣΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Η
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βχξεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο κε ηηο άιιεο
ηέρλεο, θάζε επνρή. Βκβάζπλζε ζηνλ επεξεαζκφ ησλ κνπζηθψλ δξψκελσλ απφ ηηο
εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, θαη αληηζηξφθσο. Αηακφξθσζε ησλ «κνπζηθψλ επνρψλ θαη
ηάζεσλ», ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Εζηνξία ηεο κνπζηθήο ηεο αξραίαο Βιιάδαο, ηνπ ΐπδαληίνπ, ηνπ Μεζαίσλα, ηεο Ώλαγέλλεζεο, ηεο επνρήο Baroque, ηεο πξνθιαζηθήο θαη ηεο
θιαζηθήο επνρήο. Βίδε θαη ζηάδηα εμέιημεο ηεο κνπζηθήο γξαθήο, αλάινγα κε ηελ
επνρή. Μνξθνινγηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ θάζε επνρήο, έξγν ζπλζεηψλ θάζε επνρήο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Γξεγνξίνπ Μ., Μνπζηθή γηα παηδηά θαη γηα έμππλνπο κεγάινπο, β΄ ηφκνο, εθδ. Νεθέιε.
Headington, Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Μνπζηθήο, ηφκ. α΄, εθδ. Gutenberg.
Nef K., Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο, εθδ. ΐφηζε.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε, κειέηε πεξίπησζεο, ζπδήηεζε,
απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Ώλαγλσξηζηκφηεηα επνρψλ, θφξκαο κνπζηθψλ έξγσλ θαη
άιισλ ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ πνπ ηίζεληαη πξνο εμέηαζε κε αθξφαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
E. BIΚΑΣΟΤ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΗΗ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 6ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Βμεηάδνληαο κνπζηθέο ηάζεηο θαη κνπζηθά θηλήκαηα, εχξεζε
ησλ αληηζηνηρηψλ θαη αιιειν-επεξεαζκψλ κε ηάζεηο θαη θηλήκαηα άιισλ ηνκέσλ ηεο
ηέρλεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δ εμέιημε ηεο κνπζηθήο θαη ε εκθάληζε λέσλ ηάζεσλ, σο
απνηέιεζκα ηνπ επεξεαζκνχ ηεο απφ θνηλσληθά θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Εζηνξία ηεο Μνπζηθήο ηεο επνρήο ηνπ Ρνκαληηζκνχ,
ηνπ Εκπξεζηνληζκνχ, ηνπ Βμπξεζηνληζκνχ, Βζληθέο Μνπζηθέο ρνιέο, Βιιεληθή
Παξαδνζηαθή Μνπζηθή, Βιιεληθή Βζληθή Μνπζηθή ρνιή, Βπηαλεζηαθή ρνιή,
Νενθιαζηθηζκφο, εηξατζκφο, Φνπηνπξηζκφο, Πεηξακαηηθή κνπζηθή, άιια κνπζηθά
θηλήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Γξεγνξίνπ Μ., Μνπζηθή γηα παηδηά θαη γηα έμππλνπο κεγάινπο, β΄ ηφκνο, εθδ. Νεθέιε.
Headington, Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Μνπζηθήο, ηφκ. α΄, εθδ. Gutenberg.
Nef K., Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο, εθδ. ΐφηζε.
άιηζκαλ Β., Ζ κνπζηθή ηνπ 20νχ αη., εθδ. Νεθέιε.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε, κειέηε πεξίπησζεο, ζπδήηεζε,
απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε.
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Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Ώλαγλσξηζηκφηεηα ηάζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα έξγα πνπ ηίζεληαη πξνο εμέηαζε κε αθξφαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εξγαζηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Δ. ΒΗΚΑΣΟΤ
ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αεκηνπξγία απηνζρέδησλ νξγάλσλ θαη ηξφπνη εηζαγσγήο
ξπζκηθήο ζπλνδείαο ζε ξπζκηθέο θαη κεισδηθέο αζθήζεηο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Μειέηε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ηεο εμέιημήο
ηεο απφ ηα πξψηα δείγκαηα έσο ηελ Ώλαγέλλεζε. Μειέηε ηεο κεηξηθήο, ηεο κνξθνπνίεζεο θαη θαζηέξσζεο ηνπ γξαπηνχ θψδηθα ηεο γιψζζαο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εξκελεία ησλ κνπζηθψλ θεηκέλσλ. Ρπζκηθή αλάγλσζε. Αεκηνπξγία απηνζρέδησλ νξγάλσλ. Μειέηε ησλ ηξφπσλ εκπινπηηζκνχ ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ αζθήζεσλ κε ξπζκηθή ζπλνδεία απφ απιά κνπζηθά φξγαλα ή απηνζρέδηα φξγαλα.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
ΐηθάηνπ Β., Ζ ζεσξία ηεο Μνπζηθήο, εθδ. Παπαδήζε.
Σζαθηαξίδε Ν., Απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα - θαηαζθεπέο, εθδ. Orpheus.
Βγρεηξίδηα «ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ αζθήζεσλ».

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε – νκάδεο εξγαζίαο – αζθήζεηο
εκπέδσζεο - ζχληνκε ρξήζε ελεξγεηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Δ. ΒΗΚΑΣΟΤ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Σξφπνη δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο, ζε καζεηέο ηνπ
Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αλάινγα ηελ ηάμε.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Ώπαηηνχληαη νη γλψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ χιε ηνπ
καζήκαηνο «Μνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Μειέηε ησλ αθνπζηηθψλ απνζηάζεσλ, ησλ κνπζηθψλ
θιηκάθσλ, ζπκβφισλ θαη ζπληνκνγξαθηψλ. Μειέηε πνπ αθνξά ζηνπο θάζεηνπο
ζπλδπαζκνχο ησλ θζφγγσλ. Ρπζκηθή θαη κεισδηθή αλάγλσζε. Σξφπνη ρξήζεο ηεο
κνπζηθήο απφ παηδηά. Ώλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο
κνπζηθήο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώλδξνχηζνο Π., Μέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο, εθδ. Orpheus.
ΐηθάηνπ Β., Ζ ζεσξία ηεο Μνπζηθήο, εθδ. Παπαδήζε.
Γξεγνξίνπ Μ., Μνπζηθή γηα παηδηά θαη γηα έμππλνπο κεγάινπο, α΄ ηφκνο, εθδ. Νεθέιε.
Μαθξνπνχινπ – ΐαξειάο, Μνπζηθή: ην πην ζπλαξπαζηηθφ παηρλίδη, εθδ. Fagotto.
Μαθξνπνχινπ – ΐαξειάο, Σξαγνπδψληαο ιέμεηο, εθδ. Fagotto.
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Πεξαθάθεο Β., ρεδηάδνληαο ην ζρνιηθφ κάζεκα κνπζηθήο, εθδ. Fagotto.
ηαπξίδεο Μ., Ζ κνπζηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν, εθδ. Gutenberg.
Ward D., Μνπζηθνζεξαπεία, εθδ. Orpheus.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε – νκάδεο εξγαζίαο – αζθήζεηο
εκπέδσζεο – ζχληνκε ρξήζε ελεξγεηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο, θαηαηγηζκφο ηδεψλ,
παηρλίδη ξφισλ, κειέηε πεξίπησζεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Δ. ΒΗΚΑΣΟΤ
ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ: ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 7ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αεκηνπξγία κεισδηψλ ζε θείκελα. Αεκηνπξγία θεηκέλσλ ζε
κεισδίεο. Μεηαηξνπή κνλφθσλσλ ηξαγνπδηψλ ζε δίθσλα θαη ηξίθσλα. Βλαξκνλίζεηο
κεισδηψλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: νη γλψζεηο ηνπ καζήκαηνο «Μνπζηθή ζεσξία θαη πξάμε».
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Πψο δεκηνπξγείηαη θαη εθπαηδεχεηαη κηα ρνξσδία (κε
έκθαζε ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν). Δ Θεσξία ζηελ πξάμε κε ρνξσδηαθά ηξαγνχδηα
(δίθσλα, ηξίθσλα, ηεηξάθσλα). Αεκηνπξγία κεισδίαο ζε δνζκέλν θείκελν θαη
δεκηνπξγία θεηκέλνπ ζε δνζκέλε κεισδία. Μεηαηξνπή κνλφθσλσλ ηξαγνπδηψλ ζε
δίθσλα, ηξίθσλα θηι. Αεκηνπξγία ζπλνδείαο ζε ηξαγνχδηα, κε ρξήζε νξγάλσλ θαη
απιψλ θξνπζηψλ. Βλαξκφληζε κεισδηψλ. Βιιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα.
Βλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
αθειιαξίδεο Γ., Σα παηδηά ηξαγνπδνχλ, εθδ. Gutenberg.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε, αζθήζεηο εκπέδσζεο, κειέηε
πεξίπησζεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, εβδνκαδηαίεο εξγαζίεο
πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην κάζεκα θαη ηειηθή παξάδνζε θαθέινπ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο ζα θξίλεηαη ε απνθηεζείζα ηθαλφηεηα
εθαξκνγήο ησλ δηδαρζέλησλ.
Δ. ΒΗΚΑΣΟΤ
ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΣΔΥΝΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Αεκηνπξγία ηζηνξηψλ πάλσ ζε κνπζηθά έξγα. Βπηινγή έξγσλ
γηα κνπζηθή επέλδπζε ζε ηζηνξίεο. Αεκηνπξγία ηζηνξηψλ κε ήρνπο («ερεηηθή
εηθνλνγξάθεζε»). Δ παιέηα ησλ ερνρξσκάησλ ησλ νξγάλσλ ζε αληηζηνίρηζε κε ηελ
παιέηα ησλ ρξσκάησλ. ηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κνπζηθά έξγα ζε αληηζηνίρηζε
κε ζηνηρεία ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο. Μνπζηθά έξγα ζε εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε.
Αηδαζθαιία γηα έλα φξγαλν ζε παηδηά.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: 111

Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Ώλαγλψξηζε νξγάλσλ κέζσ ερεηηθψλ παξαδεηγκάησλ.
ηνηρεία θάζε νξγάλνπ. Ώλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κνπζηθψλ έξγσλ πνπ
δεκηνπξγνχλ εηθφλεο ή θαηαζηάζεηο. Σκεκαηνπνίεζε κνπζηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηα
κνπζηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη θαη δεκηνπξγία ηζηνξηψλ κε αλάινγα
ζηνηρεία. Ώληηζηνίρηζε ηζηνξηψλ κε κνπζηθά έξγα. Δ κνπζηθή, σο κέζν δεκηνπξγίαο
εηθφλσλ, θαηαζηάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη κειέηε ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. Αεκηνπξγία ηζηνξηψλ κε ήρνπο θαη θίλεζε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Meyer – Denkman, Πεηξακαηηζκνί ζηνλ ήρν, εθδ. Orpheus.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Βηζήγεζε, ζπδήηεζε, απηνθαηεπζπλφκελε
κάζεζε, κειέηε πεξίπησζεο, νκάδεο εξγαζίαο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Αεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, εβδνκαδηαίεο εξγαζίεο
πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην κάζεκα θαη ηειηθή παξάδνζε θαθέινπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο ζα θξίλεηαη ε απνθηεζείζα ηθαλφηεηα
εθαξκνγήο ησλ δηδαρζέλησλ.
Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΚΗΝΖΖ, ΥΟΡΟ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΟ (εηζαγσγηθφ θείκελν)
Βθπαίδεπζε ε νπνία πάζρεη γηα ηε δηαθίλεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ζρνιείν θαη
ηελ αλάδεημε ηεο ηέρλεο ζε ηζρπξφ κέζν αγσγήο θαη παηδείαο, ηθαλήο λα νδεγήζεη ζε
πνηνηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξνζέζεηο παηδαγσγψλ πινπνηνχληαη
θαη κνξθνπνηνχληαη: είηε ζε ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (Πξάμε δηδαζθαιίαο), είηε
ζε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κέζα ζην ζρνιείν (Πξάμε – Βκπεηξία Σέρλεο) δε γίλεηαη
παξά λα ζπκπεξηιακβάλεη, ζην πξφγξακκά ηεο, ηνλ ρνξφ-θίλεζε θαη ην ζέαηξν.
Ο ρνξφο θαη ην ζέαηξν πνπ γίλεηαη κε επίγλσζε ηεο απνζηνιήο απηήο, κπνξνχλ λα
ζπλδξάκνπλ ζηε κνξθσηηθή πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα απνηειέζνπλ γηα ηνπο
καζεηέο κέζν εθπαίδεπζεο, επηθνηλσλίαο, ρεηξαθέηεζεο θαη αγσγήο πνιηηηζκηθήο,
ιεηηνπξγψληαο ην θαζέλα απφ απηά:
1. Χο μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα γηα επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα παηδεπηηθά
επεξγεηήκαηα ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ ζεάηξνπ.
2. Χο κηα ζπληζηψζα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιχηερλνπ ζην ζρνιείν.
3. Χο κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην άιισλ καζεκάησλ γηα ηελ
απνιαπζηηθφηεξε πξφζιεςε, θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο γλψζεο.
4. Χο κέζνδνο γηα ηελ πινπνίεζε θαη αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο κε
δηαζεκαηηθή αληίιεςε.
5. Χο ςπραγσγία θαη ςπρηθή αλάηαζε.
6. Χο πξάμε ηέρλεο γηα κειέηε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.
7. Χο παξάζηαζε ρνξνχ, ζεάηξνπ, ρνξνζεάηξνπ.
Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΡΤΘΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
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1. Καηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο δεκηνπξγηθήο κεζφδνπ
ηνπ ξπζκηθνχ θαη ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ ζην πιαίζην ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2. Καηαλφεζε ησλ θαζεθφλησλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ ηέρλε ζην ζρνιείν, ηα
νπνία είλαη: λα δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ
θαιιηηερληθή πξάμε λα ππάξμεη, ζε παηδαγσγηθφ θιίκα, λα δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο
λα εμσηεξηθεχνπλ απνξίεο, λα μεπεξλνχλ ακεραλίεο, λα αλαπηχζζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη
νπζηαζηηθά απνιαπζηηθή.
3. Θεκειίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπιινγήο, νξγάλσζεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ηδεψλ
γηα ηε δεκηνπξγία θαιιηηερληθνχ πξντφληνο.
4. ε πξαθηηθφ επίπεδν άζθεζε θαη πξναγσγή ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθθξαζηηθψλ
κέζσλ (ζψκα - ιφγνο).
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1ε Βλφηεηα: Σέρλε – Οξηζκνί. Γλσξηκία ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο βαζηθνχο νξηζκνχο
πνπ αθνξνχλ ζηελ ηέρλε απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα σο ζήκεξα, κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ηεο ηέρλεο.
2ε Βλφηεηα: Ώηζζεηηθή παηδεία. Πεξί ξπζκνχ θαη ζεάηξνπ.
3ε Βλφηεηα: Ρπζκηθφ παηρλίδη - χζηεκα ξπζκηθήο Emil Jaques Dalcroze θαη ζχζηεκα
κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο Carl Orff.
4ε . Βλφηεηα: Σάζεηο θαη ξεχκαηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. Σν ξπζκηθφ θαη ζεαηξηθφ
παηρλίδη σο κέζνδνο πνπ δηαπαηδαγσγεί θαη ζηεξίδεη έλαλ δηαιεθηηθφ ηξφπν
δηδαζθαιίαο.
5ε Βλφηεηα: Οκάδα, ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη.
6ε Βλφηεηα: Ανκηθή ζπγθξφηεζε ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ - Αεκηνπξγηθφ ζπκβάλ.
Παηδεπηηθή αμία ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ. Βπίπεδα ζηα νπνία επηδξά ην ζεαηξηθφ
παηρλίδη. Μέζα έθθξαζεο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ.
7ε Βλφηεηα: Σερληθή αλάπηπμεο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ .
8ε Βλφηεηα: Θεαηξηθέο ηερληθέο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη.
9ε Βλφηεηα: Κηλεηηθφο απηνζρεδηαζκφο θαη κέζνδνο θηλεηηθήο αλαπαξάζηαζεο
ηζηνξίαο ή ζέκαηνο ηνπ J.G. Thulin.
10ε Βλφηεηα: Μηκηθή θαη παληνκίκα.
11ε Βλφηεηα: Κνχθια θαη θνπθινζέαηξν.
12ε Βλφηεηα: Μάζθα, θίλεζε, έθθξαζε.
13ε Βλφηεηα: Παξακχζη – Ώθήγεζε. Βπηλφεζε θεηκέλνπ. θεληθή απφδνζε κε
ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ.
14ε Βλφηεηα: Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη σο κνληέιν δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ή κέξνπο ηεο
χιεο ηνπ εηήζηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ αθεγεκαηηθψλ θαη ζεηηθψλ
καζεκάησλ: θαη σο κέζνδνο γηα ηελ πινπνίεζε θαη αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο κε
δηαζεκαηηθή αληίιεςε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώξδηκάλνγινπ-Μαληδαξιή Λ., Ζ ξπζκηθή Dalcroze κέζα απφ ηα κάηηα ηεο Λίιεο, fagotto
books.
Γαιάλε Μ. (2010), Γεκηνπξγηθή κέζνδνο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, εθδ. Έιιελ, Ώζήλα.
Γελέ Γ., (2006) ν ρνηλνβάηεο, κηθ Ληνληάθεο Υ., εθδ. Καζηαληψηεο, Ώζήλα.
Εσάλλνπ Γ. (επηκ.) Παξακχζηα ηνπ ιανχ καο, Βξκήο, Ώζήλα.
Καξακήηξνπ Κ. Θέαηξν ζεσξία θαη πξάμε – ζεαηξηθφ παηρλίδη, Παπαδήζεο, Ώζήλα.
Levi - Strauss C., Ο δξφκνο ηεο κάζθαο, κηθξ. Λεθαλίδνπ-ΐαδαινχθα Ρ.
Μαηέπ Π.: (1986) Ρπζκηθή, εθδ. Γ. Νάθαο, Ώζήλα.
Mueller W. Παληνκίκα, Κάιβνο, Ώζήλα.
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Mueller W., Θέαηξν ηνπ ζψκαηνο & commentia dell’arte, University studio press.
Πειαζγφο ., (2008) Σα κπζηηθά ηνπ παξακπζά. Μαζεηεία ζηελ ηέρλε ηεο πξνθνξηθήο
ινγνηερλίαο θαη αθήγεζεο, εθδ. Μεηαίρκην, Ώζήλα.
Pavis P., Λεμηθφ ηνπ ζεάηξνπ, Gutenberg, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ σο κνξθήο
ηέρλεο θαη σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ θαη δηδαθηηθνχ εξγαιείνπ, κέζσ εηζεγήζεσλ,
ρξήζε δηαθαλεηψλ power point, video θαη δηαιφγνπ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θνπιηνχξαο κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή ηεο έλλνηα «αγσγή
πνιηηηζκνχ» κέζα ζην ζρνιείν. 2. Πξαθηηθφ εξγαζηήξην ζην νπνίν επηηειείηαη
δεκηνπξγηθή κειέηε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ ησλ θνηηεηψλ (θίλεζεο θαη ιφγνπ).
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Οη θνηηεηέο θαινχληαη: 1. Να έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην
κάζεκα. Να είλαη ζπλεπείο ζηηο εβδνκαδηαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο ηήξεζε θαθέινπ
εξγαζηψλ θαη εκεξνιφγην καζήκαηνο. Να ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζηελ
πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ηεο άζθεζεο πεδίνπ: παξέκβαζε ζηελ θνηλφηεηα κε
δξάζε ζε αλνηρηφ ρψξν. 2. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ κε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε,
Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΟΡΟ – ΗΣΟΡΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ
ΥΟΡΟΓΡΑΦΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
1. Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ρνξνχ (κέζα απφ ηελ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία
ηνπ) ηφζν γηα ηε θπζηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπνπ φζν θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο επαηζζεζίαο θαη εθπαίδεπζεο
ζηε ζπιινγηθφηεηα.
2. Ώλάπηπμε θηλεηηθψλ εθθξαζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ φρη κέζσ ρνξεπηηθψλ
ηερληθψλ επίδνζεο, αιιά κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, παηρληδηψλ, θηλήηξσλ πνπ αθνξνχλ
ζηε δνκή ηεο θίλεζεο γηα αλάπηπμε ζην γλσζηηθφ, πξαγκαηνινγηθφ, ζπγθηλεζηαθφ,
δεκηνπξγηθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπνπ.
3. Αεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα αμηνπνίεζε ηδεψλ, αλαθάιπςε ιχζεσλ θαη εκβάζπλζε
ζε ηξφπνπο δεκηνπξγίαο γηα ζχλζεζε θαη ρνξνγξαθία.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1ε Βλφηεηα: ψκα θαη ζσκαηηθφηεηα. Βλλνηνιφγεζε ηνπ ζψκαηνο ζαλ νιφηεηα.
Βηζαγσγή ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε: Βλλνηνινγηθνί ράξηεο σο κεζνδνινγία
θαηαγξαθήο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο.
2ε Βλφηεηα: Οξηζκνί ηνπ ρνξνχ. Ώπηνκαηηθή δηαηχπσζε νξηζκνχ κέζσ δηεξεπλεηηθή
αθξνζηηρίδα ηεο έλλνηαο ρνξφο.
3ε Βλφηεηα: Εζηνξία ηνπ ρνξνχ. Βθπξφζσπνη ηνπ κνληέξλνπ ρνξνχ : Isadora Duncan,
R. V. Laban, Mary Wigman, Martha Graham, Doris Humphrey, Kurt Jooss, Merci
Cunningham, Jose Limon, Paxton, Maurice Bejart, Pina Baush, Sasha Waltz, Wim
Vandekeybus, Κνχια Πξάηζηθα, Ραιινχ Μάλνπ, Παπατσάλλνπ Αεκήηξεο.
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Ώπφ ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο θηλεηηθήο έθθξαζεο ηνπ R.V. Laban θαη ηνλ
εθθξαζηηθφ ρνξφ ηεο Isadora Duncan ζην ρνξνζέαηξν ηεο Pina Baush.
4ε Βλφηεηα: Μέζνδνο δεκηνπξγηθή. ην πιαίζην πνπ εμεηάδνκε ηνλ χγρξνλν ρνξφ
(πιαίζην ηεο γεληθήο παηδείαο) ην πεξηερφκελφ ηνπ δελ αθνξά ζε αζθήζεηο ηερληθψλ
επηδφζεσλ αιιά ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα εμνηθείσζεο κε ηνλ ζχγρξνλν ρνξφ,
επθαηξίεο θαη επηινγέο γηα ζπνπδή δνκηθά ζηελ θίλεζε (creative dance).
πλδπαζκνί θηλήζεσλ. Σξφπνη δεκηνπξγίαο θηλεηηθήο ζπλέρεηαο/ξνήο κε βάζε ηελ:
1. Ώληίιεςε ηεο θίλεζεο σο πξνο ηνλ ρψξν. σκαηηθά ζρήκαηα. Καηεπζχλζεηο.
Παξάιιειε αληίζεηε θαη ζπκκεηξηθή θίλεζε. Βπίπεδα. Σξφπνη κεηαθίλεζεο.
2. Ώληίιεςε ηεο θίλεζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν. Ώξγά γξήγνξα, Βπηηάρπλζε –
επηβξάδπλζε, Σαπηφρξνλε θαη δηαδνρηθή θίλεζε.
3. Ώληίιεςε ηεο θίλεζεο σο πξνο ξνή. Πξνζσπηθφ χθνο θίλεζεο: εμσζηξεθείο θαη
εζσζηξεθείο θηλήζεηο.
4. Ώληίιεςε ηεο θίλεζεο σο πξνο ηελ ελέξγεηα θαη ηε δπλακηθή Σν ζψκα καιαθφ,
αξγφ θαη αδχλακν, ή δπλαηφ, πην γξήγνξν θαη ελεξγεηηθφ.
5ε Βλφηεηα: Μέζνδνο κίκεζεο πξνηχπνπ ελφο ζπλδπαζκνχ θηλήζεσλ (dance
combination) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, ηελ εθαξκνγή θαη θαηάθηεζε θηλήζεσλ:
κεηαθηλήζεηο, δηαηάζεηο, ηζνξξνπία, ζηξνθέο, άικαηα, θπιίζκαηα, πηψζεηο,
αλνξζψζεηο, καδέκαηα, ηεληψκαηα, ζπζπάζεηο, ραιαξψζεηο θηι.
6ε Βλφηεηα: Σερληθή contact improvisation. Πξνεηνηκαζία γηα θίλεζε. Ο θφβνο ηνπ
αγγίγκαηνο θαη ηα παηρλίδηα «παγνζξαχζηεο». Ώζθάιεηα. Βκπηζηνζχλε. Σξφπνη
δηεξεχλεζεο ηνπ ζεκείνπ επαθήο αλά δχν ή θαζέλαο κφλνο ηνπ : άγγηγκα, ψζεζε
(αληίζηαζε – ππνρψξεζε – αληίζεηε ψζεζε) θχιηζκα, γιίζηξεκα θαη ράδη,
πεξηζηξνθή (touching, pushing, rolling, sliding, pivoting, with partner and without).
Δ άζθεζε αηζζήζεσλ: φξαζεο, αθνήο, αθήο, κπξσδηάο, γεχζεο. Σερληθέο αλχςσζεο
θαη δηαηήξεζεο βάξνπο. Μεηαβαηηθφ έξγν, θπιίζκαηα, πηψζεηο, νξκή.
7ε Βλφηεηα: ψκα θαη αθήγεζε. Ώξρέο παξνπζίαο, ζχλζεζεο θαη ρνξνγξαθίαο.
8ε Βλφηεηα: Υνξνζέαηξν: Ρπζκφο – ιφγνο – θίλεζε. Ώπφ ηε ιέμε ζηελ θίλεζε, απφ
ην δξακαηηθφ θείκελν ζηε ρνξνζεαηξηθή ξνή θαη απφ ην ζσκαηηθφ θείκελν ζηε
δξακαηνπξγία.
10ε Βλφηεηα: Happening/performance/επηηέιεζε. Site specific. Μέζνδνο έξγνπ
επηηέιεζεο ελ πξνφδσ:
1. Κακβάο ε πξννπηηθή ηνπ ζέκαηνο (εκπλεχζεηο).
2. Βπηηφπηα παξαηήξεζε – ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ.
2. πιινγή πιηθνχ – εμεξεχλεζε παξάκεξσλ.
3. Ώλαιπηηθά ε πξννπηηθή ηνπ ζέκαηνο (απφ ηηο εκπλεχζεηο ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο).
4. Οξγάλσζε – ξληηλν.
5. Ανθηκέο.
6. Τινπνίεζε
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώπγεηίδνπ Ώ., ΐακβαθίδνπ Performance V.1: Δπηηειεζηηθέο πξαθηηθέο ζηελ ηέρλε θαη δξάζεηο
in situ, εθδ. Ίσλ, Ώζήλα.
Γαιάλε Μ. (2010) Ο Υνξφο ζηελ Δθπαίδεπζε, εθδ. Έιιελ, Ώζήλα.
Γθαξσληχ Ρ., Ο ρνξφο ζηε δσή, εθδφζεηο Δξηδαλφο, Ώζήλα.
Googh M., Γλσξηκία κε ην ρνξφ: νδεγφο δεκηνπξγηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ έληερλν ρνξφ, εθδ.
Dian.
Κνπξνχπε Β., Υνξφο, ψκα Κίλεζε Πηπρέο ηεο Υνξεπηηθήο Σέρλεο, εθδφζεηο Νεθέιε, Ώζήλα.
Ρεγνπνχινπ Π., Σν ψκα: ηθεζία θαη απεηιή, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Ώζήλα.
Schechner R., Θεσξία ηεο Δπηηέιεζεο. επηκ. Γσγξάθνπ Μ., Φηιίππνπ Φ., εθδ. Σειέζξην,
Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
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1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ εηζεγήζεσλ, power point θαη κέζσ δηαιφγνπ γηα ηελ
αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θνπιηνχξαο κε ηελ επξχηεξε
θνηλσληθή έλλνηα «αγσγή πνιηηηζκνχ ζην ζρνιείν», θνπιηνχξα ελδηαθέξνληνο θαη
αιιειεγγχεο.
2. Πξαθηηθφ εξγαζηήξην ζην ζχγρξνλν ρνξφ, ζπνπδή ζηελ έξεπλα θηλεηηθψλ δνκψλ,
ξνψλ θαη δεκηνπξγία ρνξνγξαθίαο /performance.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
1. Οη θνηηεηέο θαινχληαη: Να έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα.
Να είλαη ζπλεπείο ζηηο εβδνκαδηαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο: νκαδηθέο παξνπζηάζεηο ηεο ελ
εμειίμεη θηλεηηθήο ζπλέρεηαο/ξνήο, ηήξεζε θαθέινπ κε αζθήζεηο, παξνπζηάζεηο
βηβιίνπ ζρεηηθνχ κε ην ζψκα, ην ρνξφ, ην ρνξνζέαηξν, ηελ performance ή site
specific, κε θξηηηθέο ζε πξνηεηλφκελα video dance ηα νπνία έρνπλ ζε νκάδεο
παξαθνινπζήζεη θαζψο θαη ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο.
Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ηεο άζθεζεο πεδίνπ:
Site specific / παξέκβαζε ζε αλνηρηφ ρψξν ζηελ πφιε ή ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε.
2. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε
Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΡΤΘΜΟ ΚΑΗ ΥΟΡΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 3ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
1. Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρνξνχ ηφζν γηα ηε θπζηθήζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.
2. Άζθεζε ζηνλ ξπζκφ θαη αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο αλάιπζεο
ηεο δνκήο ηεο θίλεζεο θαη βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ.
3. Βκβάζπλζε ζε ηξφπνπο έθθξαζεο κέζσ ηνπ ξπζκνχ, ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ρνξνχ.
4. Καηαλφεζε ησλ εηδηθψλ κεζνδνινγηθψλ επηζεκάλζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
ξπζκνχ θαη ηνπ ρνξνχ ζην ζρνιείν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1ε Βλφηεηα: Βλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ ρνξνχ.
2ε Βλφηεηα: Πεξί ξπζκνχ θαη ρνξνχ: εηνηκνινγία, ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ, ζηνλ ξπζκφ θαη ζηνλ ρνξφ.
3ε Βλφηεηα: χληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ ρνξνχ. Κνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη
ρνξφο.
4ε Βηζαγσγή ζηε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή ζχζηεκα Orff θαη ζηε ξπζκηθή αγσγή –
ζχζηεκα Dalcroze.
5ε Βλφηεηα: Υνξφο θαη παξάδνζε. Σνπηθνί θαη παλειιήληνη παξαδνζηαθνί ρνξνί,
ξπζκνί θαη ηξαγνχδηα. Ώπφ ηνλ αξραηνειιεληθφ ρνξφ «γεξαλφ» ζηνλ ζεκεξηλφ
«ηζαθψληθν».
Αηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ ρνξψλ: θαιακαηηαλφο, ζπξηφο ζηα ηξία, θνθηφο,
ηζάκηθνο, ηθαξηψηηθνο, δσλαξάδηθνο, πνδαξάθη, ηζαθψληθνο, Μελνχζεο,
ραζαπνζέξβηθνο, ραζάπηθνο θ.η.ι.
Αξαζηεξηφηεηεο γηα άληιεζε πξνζσπηθήο ζπγθίλεζεο απφ ηελ παξάδνζε.
πζρεηηζκφο ζηίρσλ δεκνηηθψλ κε ηνπο ζηίρνπο νκνεηδψλ ζχγρξνλσλ ηξαγνπδηψλ.
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Αξαζηεξηφηεηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο Orff θαη ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ γηα ηελ
εμνηθείσζε κε παξαδνζηαθνχο ξπζκνχο, ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο.
6ε Βλφηεηα: Λατθνί ρνξνί άιισλ πνιηηηζκψλ. Ώλάπηπμε ζεβαζκνχ πξνο ηελ
ηδηαηηεξφηεηα θάζε ιανχ, έηζη φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο κνπζηθέο θαη ηνπο
ρνξνχο.
7ε Βλφηεηα: Βπξσπατθνί ρνξνί. Αηδαζθαιία ησλ ρνξψλ tango θαη waltz.
8ε Βλφηεηα. Πξσηφγνλε έθθξαζε - expression primitive ηεο France Schott Billman.
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο: ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αληηζέησλ, ζπκβνιηζκφο,
ξπζκφο, ρξήζε ηεο θσλήο πάλσ ζηε ξπζκηθή βάζε ησλ θξνπζηψλ, ζρέζε κε ηε γε, ην
θξάηεκα ηνπ ξπζκνχ ησλ ηπκπάλσλ κε ηα πφδηα. σκαηηθή ηερληθή, νη αζθήζεηο,
θηλήζεηο-αξρέηππα, ηειεηνπξγηθέο θηλήζεηο, ε απιφηεηα ησλ θηλήζεσλ, επαλάιεςε,
δχλακε θαη δπλακηθή, ηαιάλησζε, ην θάιεζκα θαη ε απάληεζε. Σειηθφο ρνξφο.
Σππηθφ πξφγξακκα.
9ε Βλφηεηα: Δ κέζνδνο ηεο δεκηνπξγηθήο θηλεηηθήο έθθξαζεο ηνπ R.V. Laban.
Ώλάιπζε ηεο δνκήο ηεο θίλεζεο: βάξνο, ρψξνο, ρξφλνο, ξνή, ζψκα, ελέξγεηα,
δπλακηθή θαη ζρέζε. Αεκηνπξγηθφο ρνξφο θαη κεζνδνινγηθέο επηζήκαλζεο γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώξδηκάλνγινπ-Μαληδαξιή Λ., Ζ ξπζκηθή Dalcroze κέζα απφ ηα κάηηα ηεο Λίιεο, fagotto
books.
Γαιάλε Μ. (2010) Ο Υνξφο ζηελ Δθπαίδεπζε, εθδ. Έιιελ.
Γθαξσληχ Ρ., Ο Υνξφο ζηε Εσή, εθδφζεηο Δξηδαλφο, Ώζήλα.
Googh M., Γλσξηκία κε ην ρνξφ: νδεγφο δεκηνπξγηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνλ έληερλν ρνξφ,
εθδφζεηο Dian.
Λπθέζαο Γ. ,Διιεληθνί Υνξνί, εθδφζεηο University Studio Press, Θεζζαινλίθε.
Μαηέπ Π. (1986), Ρπζκηθή, εθδ. Γ. Νάθαο, Ώζήλα.
Ράθηεο Ώ., Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνχ Υνξνχ, Θέαηξν Βιιεληθψλ Υνξψλ Αψξα ηξάηνπ.
Ρνπκπεο Γ., Διιεληθνί Υνξνί, εθδφζεηο Κ. κπίιηαο, Ώζήλα.
Παπαδνπνπινπ ΐ., Έληερλνο Υνξφο, εθδφζεηο Salto, Θεζζαινλίθε.
Schott Billman F., Πξσηφγνλνο ρνξφο, Καζηαληψηεο, Ώζήλα.
Σζαθηαξίδεο Ν., Μνπζηθή Κίλεζε Λφγνο, εθδφζεηο Νήζνο, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ εηζεγήζεσλ θαη ηε ρξήζε δηαθαλεηψλ θαη power
point γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παηδαγσγηθήο αμίαο ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρνξνχ θαζψο
θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ, παξαδνζηαθνχ ,
πξσηφγνλνπ ρνξνχ, ξπζκηθήο θαη ρνξνζεάηξνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.
2. Πξαθηηθφ εξγαζηήξην ζηηο ηερληθέο ηνπ δεκηνπξγηθνχ, πξσηφγνλνπ, επξσπατθνχ,
παξαδνζηαθνχ ρνξνχ θαη ζηε ξπζκηθή αγσγή.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
Οη θνηηεηέο θαινχληαη:
1. Να έρνπλ ελεξγφ ζπκκέηνρή ζην κάζεκα.
Να είλαη ζπλεπείο ζηηο εβδνκαδηαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο: νκαδηθέο παξνπζηάζεηο
ρνξψλ πνπ ήδε δηδάρζεθαλ, ηήξεζε θαθέινπ εξγαζηψλ, ηε ζπιινγή άξζξσλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ ρνξφ, θξηηηθή βηβιίνπ κε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ ρνξφ θαζψο θαη ηήξεζε
εκεξνινγίνπ ηνπ καζήκαηνο.
Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε παξαδνζηαθνχ γιεληηνχ
ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Να πξνεηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ νκαδηθή
ρνξνγξαθία δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ.
2. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε
πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε.
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Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΑΣΟ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
1 . Καηαλφεζε ησλ ηερληθψλ ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε. πζηεκαηηθή κειέηε ηνπ
Θεάηξνπ/Αξάκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζην ζρνιείν.
α. σο κνξθήο ηέρλεο
β. σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ θαη δηδαθηηθφ εξγαιείν
γ. σο κέζνπ θνηλσληθήο παξέκβαζεο
2. Σεθκεξίσζε θαη θαηαλφεζε ηεο θπξίαξρεο ζεκαζίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ
εθπαίδεπζε κε άμνλα ηνπο κχζνπο θαη ην αξραίν ειιεληθφ δξάκα, γηα ηε δηάπιαζε
αιεζηλψλ ραξαθηήξσλ θαη γηα ηε δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαγκάησλ.
3. Άζθεζε θαη βειηίσζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ: ζψκαηνο, θσλήο κέζσ αζθήζεσλ
αλαπλνήο, νξζνθσλίαο, ξπζκνχ θαη θίλεζεο.
4. Θεκειίσζε ηεο ηθαλφηεηαο πινπνίεζεο Θεαηξνπαηδαγσγηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1ε Βλφηεηα: χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ζεάηξνπ, φπσο απηφ δηακφξθσζε ηα
είδε ηνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο.
2ε Βλφηεηα: Λεηηνπξγία θαη θαηαγσγή: Αηζχξακβνο. Ώξίσλ, Θέζπηο: ην Ώξραίν
ειιεληθφ δξάκα. 1. Σξαγσδία: Λπξηθφ θαη επηθφ ζηνηρείν. Ανκή ηεο Σξαγσδίαο.
ηνηρεία ηνπ κχζνπ πνπ πξνζδίδνπλ δξακαηηθφηεηα. Υνξφο. Κνζηνχκηα. Μάζθεο.
Μεραλέο. Οη κεγάινη ηξαγηθνί πνηεηέο: Ώηζρχινο, νθνθιήο Βπξηπίδεο. 2. Κσκσδία:
Ώξραία Ώηηηθή Κσκσδία. Μέζε Ώηηηθή Κσκσδία, Νέα Κσκσδία. Ο Ώξηζηνθάλεο
3ε Βλφηεηα: Σν αξρηηεθηφλεκα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, ν ηερλεηφο ρψξνο
φπνπ γίλνληαη νη δξακαηηθέο παξαζηάζεηο. Σν ζέαηξν ηεο Βπηδαχξνπ. Σα έμη αξραία
ζέαηξα ηεο Ώηησιναθαξλαλίαο: ηξάηνπ, Οηληάδσλ, Καιπδψλαο, Πιεπξψλαο,
Μαθχλεηαο, Ώκθηινρηθνχ Άξγνπο.
4ε Βλφηεηα: Σα ζέαηξα ηνπ Ρσκατθνχ θφζκνπ. Σν Ρσκατθφ Χδείν ηεο Πάηξαο.
5ε Βλφηεηα: Δ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ κχζνπ ηεο αξραίαο ηξαγσδία θαη
ηεο θσκσδίαο ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ
πξνζθέξεη ζην παηδί λα εμνηθεησζεί κε ην κε βνιηθφ, ην γελλαίν, ηελ επηαμία, ηελ
εκκέιεηα, λα γίλεη γηα ζην παηδί εππξφζηηε ε αθξνπνίεζε ηνπ βίνπ ηνπ πνιχπαζνπ,
ηεο αθξαίαο ηξαγηθήο θαη θσκηθήο πιεπξάο ηνπ αλζξψπνπ.
Οη πξνζαλαηνιηζκνί ζηελ ζπνπδή παξάζηαζεο αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο ζην
ζρνιείν είλαη κηα βαζχηαηε αξηζηνπξγεκαηηθή παηδεπηηθή θαη πνιηηηθή πξάμε.
Πεξίιεςε ππνζέζεσλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηξαγσδηψλ, θσκσδηψλ θαη ζαηπξηθνχ
δξάκαηνο. Αηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αθήγεζε.
6ε Βλφηεηα: ε νιφθιεξν ην αξραηνειιεληθφ δξάκα, επηζεκαίλεηαη ε αμία ηνπ
Πξνζψπνπ σο χπαξμε ε νπνία θέξεη ηελ πνιππξφζσπε δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο. Σν
παξάδεηγκα ηεο ηξαγσδίαο «Ώληηγφλε» ηνπ νθνθιή, βάζε γηα εθαξκνγή θαη ζπνπδή
ζηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Δ ππφζεζε ηνπ έξγνπ. Δ πξντζηνξία ηνπ
κχζνπ: ν νίθνο ησλ Λαβδαθηδψλ. Σαθηθά έζηκα ζηνλ αξραίν θφζκν. Δ ζέζε ηεο
γπλαίθαο ζηελ αξραία Βιιάδα.
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7ε Βλφηεηα: πλζήθε ηεο Ώληηγφλεο θαη ηνπ θάζε ξφινπ ηεο ηξαγσδίαο. Δ
δηεξεχλεζε ησλ δξακαηηθψλ ραξαθηήξσλ έξγνπ κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ
ζηελ εθπαίδεπζε: Θέαηξν εηθφλσλ/ Image theatre αθίλεηε εηθφλα, εθθξαζηηθνί
πίλαθεο / Still image, ζέαηξν αγνξάο/ Forum theatre ηνπ Augusto Boal, Τιηθά
αλνινθιήξσηα/ Unfinished materials. Ώληηθείκελα ηνπ ξφινπ/ Objects of character.
Ώλαθξηηηθή θαξέθια/ Hot Seating. Ρφινο πάλσ ζηνλ ηνίρ ν/ Role on the wall.
Ώλαδξνκή/ Flashback Πξνβνιή ζην κέιινλ/ Flash forward. Πξνζσπηθή ππφζεζε
(ζθηαγξαθψ ην πξνθίι κνπ θαη ζπλδηαιέγνκαη κε ηνλ θνληηλφ κνπ ζε ραξαθηήξα
ξφιν). Παηρλίδηα ξφισλ (Ο δάζθαινο ζε ξφιν, θαηαηγηζκφο ηδεψλ ή ηδενζχειια θηι.).
8ε Βλφηεηα: Ώζθήζεηο αλαπλνήο θαη νξζνθσλίαο.
9ε Βλφηεηα: Ρπζκηθή, κεισδηθή θαη θηλεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ρνξνχ θαη ησλ
ρνξηθψλ. Ώλαθνξά θαη αλάιπζε ηξφπσλ θαη ηερληθψλ, αηζζεηηθή θαη δξακαηνπξγηθή
εξκελεία.
11ε Βλφηεηα: χλζεζε – αξρέο ζθελνζεζίαο. Ώπνζαθήληζε φξσλ θαη ηνπ
πεξηερφκελνπ ηεο εξκελείαο. Subtext, ην «αληίθξηζκα»: πίζσ απφ ηε ιέμε είλαη κηα
άιιε ιέμε. «Ώθξνπνίεζε»: πξέπεη – ζέισ. Αηαθνξά δξαζηεξηφηεηαο (απιή) – δξάζεο
(ζχλζεηε). Αελ παίδσ ηα ζπλαίζζεκα αιιά ππεξεηψ ην ζηφρν. Σν θαηά Stanilavski.
Σν θαηά Μπξερη ε απνζηαζηνπνίεζε – κε ηαχηηζε Σν θαηά Grotovski, ε
ζσκαηηθφηεηα θαη ε θαληαζία ζην ζέαηξν.
12ε Βλφηεηα: Σξφπνη επηλφεζεο θεηκέλνπ κε αθνξκή ην κχζν ηεο Ώληηγφλεο: ηελ
πξντζηνξία, κεηατζηνξία ηνπ, επηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζίγνληαη, ηελ αλάγθε
πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο (ειηθία, θνπιηνχξα, επίπεδν γιψζζαο
θιπ) νκάδεο. Καλφλεο κπζνπιαζίαο. Ανκή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Σν θείκελν θαη ν
κχζνο. Αεκηνπξγία ηζηνξίαο. Μεηαγξαθή ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε δξακαηηθφ θαη
ζθεληθή απφδνζε κε ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ.
13ε Βλφηεηα: Θεκειίσζε ηεο ηθαλφηεηαο πινπνίεζεο ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ
πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο θαη ησλ
ηερληθψλ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Ώξηζηνηέιεο, Πνηεηηθή (κεηάθξαζε . Μελάξδνο), Ώζήλα, Βζηία.
Barthes R., Ζ απφιαπζε ηνπ θεηκέλνπ, εθδ, Ράππα, Ώζήλα.
Barthes R., Φσηεηλφο ζάιακνο , Κέδξνο, Ώζήλα.
Barthes R., Ζ επηθξάηεηα ησλ ζεκείσλ κηθ. Παπαταθψβνπ Κ. εθδ. Κέδξνο, Ώζήλα.
Γαιάλε Μ. (2010), Γεκηνπξγηθή κέζνδνο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, Έιιελ, Ώζήλα.
Kott Jan (1988) Έλα Θέαηξν Οπζίαο, Ώζήλα.
Lawler L., Ο ρνξφο ζηελ αξραία Διιάδα, Βθπνιηηηζηηθφ ζσκαηείν ειιεληθψλ ρνξψλ, Ώζήλα.
Μνπδαηζάθηο Σ. (1991). Ζ ζεσξία ηνπ δξάκαηνο, Καξδακίηζα, Ώζήλα.
Ρνληάξη Σ. Γξακκαηηθή ηεο Φαληαζίαο, εθδφζεηο Σεθκήξην, Ώζήλα.
νθνθιή Ώληηγφλε κηθ. Παλαγησηφπνπινο Ν., εθδ. Νέα θελή
Σαξθφθζθη Ώ. κηιεχνληαο ην ρξφλν, Νεθέιε, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ παηδαγσγηθή αμία θαη ηελ εμαλζξσπηζηηθή
δπλαηφηεηα ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν, ηελ
εκβάζπλζε ζην αξραίν ειιεληθφ δξάκα θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
2. Πξαθηηθφ εξγαζηήξην ζηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ/δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη
άζθεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ ησλ θνηηεηψλ κε άμνλα ηελ αξραία ειιεληθή
Σξαγσδία , θείκελν επηλφεζεο ή άιιν πνηεηηθφ θείκελν.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
1. Οη θνηηεηέο θαινχληαη:
Να έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην κάζεκα.
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Να είλαη ζπλεπείο ζηηο εβδνκαδηαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηήξεζε θαθέινπ εξγαζηψλ
θαη εκεξνιφγην καζήκαηνο. Να ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη
παξνπζίαζε άζθεζεο πεδίνπ: κε δξάζε ζε: αλνηρηφ ρψξν ζηελ πφιε, ζρνιείν, αξραίν
ζέαηξν, ή ην ξσκατθφ σδείν.
2. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε
πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε.
Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΠΑΗΥΝΗΓΗ: ΑΚΖΖ, ΚΗΝΖΖ, ΔΚΦΡΑΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
1. Καηαλφεζε ηεο παηδεπηηθήο αμίαο ηνπ θηλεηηθνχ – εθθξαζηηθνχ παηρληδηνχ θαη ηεο
ζπνπδαηφηεηάο ηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζα
απφ ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ γηα ην παηρλίδη θαη ηελ αλαδξνκή ζηελ
ηζηνξία ηεο θπζηθήο αγσγήο, κε έκθαζε ζην παηρλίδη ηεο θίλεζεο
2. Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαη ξπζκηθήο αγσγήο, ηεο
επεξγεηηθήο επίδξαζήο ηεο ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή, ππφζηαζε θαη δσή ηνπ παηδηνχ.
3. Ώλάπηπμε ξπζκηθψλ, θηλεηηθψλ εθθξαζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξναγσγή ησλ
ηθαλνηήησλ δηακφξθσζεο πξνγξακκάησλ ςπρνθηλεηηθήο, ξπζκηθήο αγσγήο θαη
παηρληδηψλ άζθεζεο, θίλεζεο, έθθξαζεο, φπνπ απηφ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ ηάμεο, γηα ηελ αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο ηάμεο ή ειιείςεη
εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεηαο/θπζηθήο αγσγήο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1ε Βλφηεηα: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ γηα ην παηρλίδη
2ε Βλφηεηα: χληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο θπζηθήο αγσγήο, κε έκθαζε ζην
παηρλίδη ηεο θίλεζεο, ησλ αξραίσλ αλαηνιηθψλ πνιηηηζκψλ, θεληξηθήο Ώκεξηθήο,
Ώηγππηηαθνχ πνιηηηζκνχ, Μηλσηθνχ θαη Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ, Οκεξηθήο επνρήο,
Ώζήλαο, πάξηεο, Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ.
4ε Βλφηεηα. Δ θίλεζε σο πξσηαξρηθφ κέζν αλάπηπμεο θαη αγσγήο. Ανκηθή πεξηγξαθή
ηεο θίλεζεο. Ώπνηειέζκαηα θηλεζηαθήο αλεπάξθεηαο.
5ε Βλφηεηα. Αηδαθηέα χιε – δηδαθηηθά εξγαιεία. Αελ πξφθεηηαη γηα ζηελά
θαζνξηζκέλε δηδαθηέα χιε, αιιά γηα δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο, θίλεζεο έθθξαζεο ηηο
νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη αλάινγα κε ηνλ δηδαθηηθφ ζθνπφ θαη παηδαγσγηθφ
ηνπ ζηφρν.
Σν θηλεηηθφ πιηθφ αληιείηαη σο δηδαθηηθφ εξγαιείν απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
ηεο θίλεζεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπζρεηηζκφ: ςπρνθηλεηηθή αγσγή, ξπζκηθή
αγσγή, παηρλίδηα θίλεζεο (αζινπαηδηψλ, ζηίβνπ), yoga θαη partner yoga γηα παηδηά,
παηρλίδηα θηλεηηθνχ απηνζρεδηαζκνχ θιπ
6ε Βλφηεηα: Μεζνδνινγηθέο επηζεκάλζεηο γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ
άζθεζεο, θίλεζεο, έθθξαζεο. Ώξρέο, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηξφπνη εθκάζεζεο:
αξρέο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο επηθφξηηζεο – απνθαηάζηαζεο, ηεο εμαηνκίθεπζεο, ηνπ
πξνζηηνχ, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Μέζνδνη: κίκεζεο πξνηχπνπ θαη δεκηνπξγηθή
κέζνδνο. Σξφπνη εθκάζεζεο: νιηζηηθφο, ζεηξατθφο θαη ζπλδπαζηηθφο. ηξαηεγηθέο
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θαηά ηε δηδαζθαιία. Δ δηακφξθσζε ρψξνπ δηδαζθαιίαο. Δ δνκή ηππηθνχ πιάλνπ
καζήκαηνο. Ώμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε.
7ε Βλφηεηα: Αηακφξθσζε πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο άζθεζεο, θίλεζεο,
έθθξαζεο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θχθινπο (επίπεδα) ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ:
1νο θχθινο Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμε, 2νο θχθινο Γ΄ θαη Α΄, 3νο θχθινο Β΄ θαη η΄.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Γαιάλε Μ., Παηρλίδη: Άζθεζε, Κίλεζε, Έθθξαζε: θηλεηηθφ πιηθφ ην νπνίν έρεη αληιεζεί απφ
ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη ξπζκηθή αγσγή, παηρλίδηα αζινπαηδηψλ θαη ζηίβνπ, ηε yoga θαη
partner yoga,ηνλ θηλεηηθφ απηνζρεδηαζκφ έθθξαζεο (εκεηψζεηο), e-class Παλεπηζηεκίνπ
Πάηξαο.
Θενδσξάθνπ Κ. Γπκλαζηηθή κηα πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε, εθδ. Σειέζξηνλ Ώζήλα.
Καξακήηξνπ Κ., Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Κηλαηζζεηηθήο Ννεκνζχλεο κέζα απφ ην ζεαηξηθφ Παηρλίδη
εθδ. Παπαδήζε, Ώζήλα .
Kσλζηαληηλάθνο Π., Μεζνδνινγία Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, University Studio Press,
Θεζζαινλίθε.
Thiesen P., 420 Παηδηθά Παηρλίδηα γηα ηελ απφθηεζε ζσκαηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θνηλσληθψλ
θαη δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ. κηθ Φαιιίδα Π., εθδ. Ίσλ, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ εηζεγήζεσλ θαη ρξήζεο power point.
2. Πξαθηηθή άζθεζε ζην παλεπηζηεκηαθφ γπκλαζηήξην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
1. Οη θνηηεηέο θαινχληαη: Να έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα.
Να πξνεηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ζρέδηα εξγαζίαο γηα έλαλ απφ ηνπο ηξεηο
θχθινπο (επίπεδα) ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 1ν Ώ θαη ΐ ηάμε, 2ν Γ θαη Α ηάμε, 3ν Β θαη
η ηάμε.
2. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ κε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε.
Μ. ΓΑΛΑΝΖ
ΓΝΧΖ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ ΒΗΧΜΑΣΗΚΖ
ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο:
πζηεκαηηθή γλψζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ,
δηακφξθσζεο πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο γηα ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε
ην αλζξψπηλν ζψκα, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηελ θηλεζηνινγία, ηελ
εθθξαζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, ηε ζρέζε ηνπ κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν, κέζα απφ ηηο
δηαθνξέο ηέρλεο.
ηνηρεηψδεηο γλψζεηο γηα πξψηεο βνήζεηεο ζην ζρνιείν.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
1ε Βλφηεηα: ψκα θαη ζσκαηηθφηεηα. Βλλνηνινγηθνί ράξηεο: κεζνδνινγία
θαηαγξαθήο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ην ζψκα. πκπιήξσζε
εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζρέζε κε ην ζψκα: σο αλάδπζε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην
ζψκα, ηελ εηθφλα ηνπ, ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ, ην ξφιν ηνπ ζαλ εαπηφο θαη ζαλ άιινο
ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ πνιηηηζκηθή δηαρξνλία.
2ε Βλφηεηα: Σν ζψκα ζηελ ηέρλε.
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1. ζηελ εηθαζηηθή ηέρλε (δσγξαθηθή, γιππηηθή, θσηνγξαθία)
2. ζηηο εξκελεπηηθέο ηέρλεο (ζέαηξν, επηηέιεζε, ρνξφ)
3. ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
4. ζηελ πνίεζε
3ε Βλφηεηα: Σν ζψκα σο θνξέαο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηζηνξίαο. Σν ζψκα ζηελ
ΐαιθαληθή παξάδνζε θαη ζε ζχγρξνλεο εξκελεπηηθέο ηέρλεο ησλ ΐαιθαλίσλ.
4ε Βλφηεηα Δ θπζηνινγηθή βάζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ην θχηηαξν: Νεπξηθφ
θαη κπτθφ θχηηαξν.
5ε Βλφηεηα: Οζηά θαη ζχλδεζκνη.
6ε Βλφηεηα: Μχεο θαη ηέλνληεο.
7ε Βλφηεηα: Ώλαηνκηθή πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ. Δ ζπκκεηνρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
νζηψλ, ησλ κπψλ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ παξαγσγή ηεο αλζξψπηλεο
θίλεζεο.
Άζθεζε «Ώλζξψπηλν ζψκα – Barbie’s & painting woodman body»
ΐησκαηηθή θηλεζηνινγία κέζσ ραιάξσζεο, ζπλαζθήζεσλ, partner yoga, contact
improvisation θαη thai massage.
8ε Βλφηεηα: σζηή θαζηζηή θαη ζσζηή φξζηα ζέζε ηνπ ζψκαηνο. Δ θπζηνινγία θαη
κεραληθή ηνπ ηξεμίκαηνο. Δ θπζηνινγία θαη κεραληθή ηεο βάδηζεο «the game of
walking».
9ε Βλφηεηα: ρέδηα εξγαζίαο, ηξφπνη δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ελφηεηαο
«Γλσξίδσ ην ζψκα κνπ».
10ε Βλφηεηα: ΐαζηθέο γλψζεηο γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζην ζρνιείν.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία:
Γαιάλε Μ. Γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο κέζα απφ ηε βησκαηηθή θηλεζηνινγία θαη ηηο
ηέρλεο (εκεηψζεηο), e-class Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.
Κεραγηάο Α., Πξψηεο Βνήζεηεο θαη πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, Σέιεζξνλ,
Ώζήλα.
Κνπξηγηάκα . Ζ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο. Δθδνρέο αλαηνκίαο θαη ν θφζκνο ησλ ηδεψλ
ζηελ ειιεληθή θαη θηλεδηθή ηαηξηθή, Βζηία: Ώζήλα.
Ρεγνπνχινπ Π., Σν ζψκα: ηθεζία θαη απεηιή, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη:
1. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ εηζεγήζεσλ θαη ηε ρξήζε δηαθαλεηψλ power point
θαη video
2. ΐησκαηηθέο αζθήζεηο ζε δεπγάξηα ησλ ζσκαηηθψλ ηερληθψλ partner yoga, contact
improvisation θαη thai massage κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγίαο θαη
κεραληθήο ηεο θίλεζεο.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο:
1. Οη θνηηεηέο θαινχληαη:
Να έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην κάζεκα.
Να πξνεηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ αηνκηθή εξγαζία/ζρέδην ζην ζέκα: γλσξίδσ
ην ζψκα, κέζα απφ έλα έξγν ή κηα κνξθή ηέρλεο ηεο επηινγήο ηνπο.
2. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο
ηνπ εμακήλνπ κε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε.
Ν. ΠΡΔΑ
ΔΗΑΓΧΓΗΚO ΦΗΛΟΟΦΗΚO-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚO ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
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Τπνηίζεηαη φηη ε εηθαζηηθή αγσγή ζαλ ππφζρεζε ή ζαλ πξνζδνθία, φηαλ θαιιηεξγεί
ηελ αλαγλψξηζε-θαηαλφεζε-δηαηχπσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηελ πνξεία απηνπξαγκάησζεο ηνπ αλζξψπνπ.
Εδηαίηεξα ν λένο άλζξσπνο φηαλ επηρεηξεί λα εηθνλνπνηήζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
βηψκαηά ηνπ επηλνεί ηξφπνπο ζρήκαηα, ζχκβνια θαη κνξθέο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα
πεδίν –εληφλσο ππνθεηκεληθφ- εηθαζηηθνχ ιφγνπ. Αηαρξνληθά, φζν πην αλνηθηή είλαη ε
δηαιεθηηθή ησλ ζπζρεηηζκψλ ησλ αηζζεηηθψλ θαηεγνξηψλ (θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηηο
γελλνχλ) ηφζν ζπρλφηεξα εκθαλίδεηαη ην αίηεκα ηεο επξεκαηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ
σο ε εγθπξφηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ βηψκαηφο ηνπ. Σαπηφρξνλα, πάλσ ζ’ απηήλ ηελ
πξνβιεκαηηθή ηίζεηαη ην εξψηεκα: ια απηά ηζρπξνπνηνχληαη κφλν κε ηαθηηθέο; Βίλαη
φια ζέκα ηξφπνπ; κσο ην πλεχκα είλαη ελ θηλήζεη, δελ ππφζρεηαη, δελ πξνζδνθά, δελ
δηεθπεξαηψλεη: θηλείηαη! Ώπφ ην άιιν κέξνο, ζαλ αληίζηημε, ππάξρνπλ νη αηζζεηηθέο
εκπεηξίεο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπο, πνπ εθθξάδνπλ ην ζπιινγηθφ αλζξψπηλν
γίγλεζζαη ζηελ ηζηνξία θαη απνηεινχλ απνθξπζηαιιψζεηο θαη εμηζψζεηο κπξίσλ φζσλ
πξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη αμηνινγηθψλ εθηηκήζεσλ πάλσ ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ
πξφζιεςε ηεο Σέρλεο. ’ απηήλ ηελ αληίζηημε πξέπεη λα ηζνξξνπήζεη ν δηδάζθσλ.
Ώπφ ηελ ζέζε κνπ δηαθξηηηθά ελζαξξχλσ θάζε πξνζπάζεηα επξεκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπνπδαζηή πξνηείλνληαο έλα –φζν ην δπλαηφλ νπδέηεξν– ηνπίν απηελέξγεηαο (κέζσ
επέιηθησλ θαηαζθεπψλ, επαξθψλ πιεξνθνξηψλ θαη θάζεσλ γχξσ απφ ην ίδην
αληηθείκελν, δηαδξαζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζηνηρείσλ ζπγθξηηηθήο
κεζνδνινγίαο θηι.) απνβιέπνληαο ζηελ εθ κέξνπο ηνπ αλαγλψξηζε ηνπ θπξίαξρνπ
ζηνηρείνπ, πνπ ηνλ θαηνηθεί θαη ηνλ ραξαθηεξίδεη. Γηα ηνλ θνηηεηή θαη γεληθφηεξα γηα
ηνλ λέν άλζξσπν, ε επηβξάβεπζε φινπ απηνχ ηνπ αγψλα γηα ηε δηάζσζε θαη γηα ηε
γεχζε έζησ ηνπ ειάρηζηνπ απζεληηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θχζεσο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ζα
είλαη θάηη πνπ αθνξά, νπζηαζηηθά, ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε.
Ν. ΠΡΔΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 2ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε ηεο θχζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ην ζρέδην:
κειάλη, θάξβνπλν, κνιχβη, bic, ζαγθίλα, καξθαδφξνο, παζηέι.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: α) Αηεξεχλεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ κέζσλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο νπηηθήο εκπεηξίαο (γξακκή, ζεκείν, θφξκα,
θσηνζθίαζε, ζχλζεζε γεσκεηξηθψλ θαη κε ζρεκάησλ, πξννπηηθή θηι.).
β) Καηαλφεζε ηεο θχζεσο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ην ζρέδην: κειάλη, θάξβνπλν,
κνιχβη, bic, ζαγθίλα, καξθαδφξνο, παζηέι.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία
Ώγξαθηψηεο Θ. (2008), Σν λενειιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ σο κέζν αγσγήο ησλ καζεηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Κπξηαθίδεο: Ώζήλα.
Γξππάξεο Φ. (1986), Αηζζεηηθή αγσγή, εθαξκνγέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζην λεπηαγσγείν θαη
ζην Γεκνηηθφ, Ώζήλα.
Κάληζηξα Μ. (1987), Ζ ζχγρξνλε εηθαζηηθή αγσγή ζην ζρνιείν, Ώζήλα.
Μαθξήο Κ. Ο Εσγξάθνο Θεφθηινο ζην Πήιην.
Μπηαξάο Α. (2001), Σν κνληέιν ηεο νηθνινγίαο, Καζηαληψηεο: Ώζήλα.
Παγθφζκηα Δγθπθινπαίδεηα ηεο Σέρλεο, Φπηξάθεο: Ώζήλα.
Πιίληνο ν Πξεζβχηεξνο (1998) Πεξί ηεο Αξραίαο Διιεληθήο δσγξαθηθήο, Άγξα: Ώζήλα.
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Σζάπκαλ Λ., Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο.
«Φνπξθνπιάο» (2009): ζπιιεθηηθφ θχιιν ηεο εθεκεξίδαο ηνπ παλειιήληνπ ζσκαηείνπ
ζεάηξνπ ζθηψλ, ηεχρνο 11, Ώζήλα.
Υάνπδεξ Ώ. Κνηλσληθή ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Κάιβνο: Ώζήλα.

Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξαθηηθή άζθεζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
πιαίζην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.
Ν. ΠΡΔΑ
ΜΔΗΚΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΣΔΥΝΔ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: ΐ΄.
Δμάκελν: 4ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Γλσξηκία κε κεηθηέο ηερληθέο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Πεηξακαηηζκνί γηα ηελ γλψζε ησλ κηθηψλ ηερληθψλ θαη
αλαθνξέο ζηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο: Σχπσκα κε ιηλφιενπκ πάλσ ζε θνιάδ (αλαθνξά
ζηελ ηερληθή ηεο Ώθίζαο). Μειάλη κε ιαδνπαζηέι (αλαθνξά ζηελ ηερληθή ηνπ Μπαηίθ). Ώθξπιηθφ κε ιαδνπαζηέι (αλαθνξά ζηελ ηερληθή ηεο ειαηνγξαθίαο).
Ώπγνηέκπεξα κε μεξφ παζηέι (αλαθνξά ζηελ αγηνγξαθία). καιηνγξαθία ζε γπαιί
(αλαθνξά ζηελ ηέρλε ηνπ ΐηηξφ, αηζζεηηθά δάλεηα απφ ην ζέαηξν ζθηψλ),
ςεθηδνγξαθία κε πέηξεο ζε έγρξσκν γχςν (αλαθνξά ζηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία: βι. ην πξνεγνχκελν κάζεκα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξαθηηθή άζθεζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
πιαίζην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.
Ν. ΠΡΔΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΖ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Ώ΄.
Δμάκελν: 1ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε ηεο θχζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ηε
Γιππηηθή.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:
Ε) ΐαζηθά ζηνηρεία πιαζηηθήο. α) Σξηζδηάζηαηα πξνπιάζκαηα: ζθάιηζκα ζε γπςνπνπξφιηζν (ζχγθξηζε απνηειέζκαηνο κε θειηδφι) θαη ρχηεπζε απνηππσκάησλ. Ώλαπαξάζηαζε αληηθεηκέλσλ ηεο θχζεο (θξνχηα, δέληξα, δψα, πνπιηά κε ραξηνπνιηφ ή θεξί).
Άκεζε γξακκηθή έθθξαζε κε ζχξκα ή ζρνηλί (θαηαζθεπή κάζθαο θαη ζεαηξηθνχ
θνζηνπκηνχ).
β) Αηζδηάζηαηα-επίπεδα γιππηά. θάιηζκα θηγνχξαο ζεάηξνπ ζθηψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ. Καηαζθεπή ρακεινχ αλάγιπθνπ κε θχιιν ραιθνχ ή αινπκηλίνπ θαη
επηρξσκάησζε κε ζκάιην. Ώλάπηπμε ζπλζέζεσλ ζε επηθάλεηεο πεινχ θαη αλαπαξαγσγή αληηγξάθσλ κέζσ εθκαγείνπ.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία: βι. ην πξνεγνχκελν κάζεκα.
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Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξαθηηθή άζθεζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
πιαίζην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.
Ν. ΠΡΔΑ
ΓΛΤΠΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔ ΔΣΔΡΟΚΛΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε ηεο θχζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ηε Γιππηηθή
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: 1) Γιππηηθέο θαηαζθεπέο κε εηεξφθιεηα ζηνηρεία
(πέηξεο, θνρχιηα, θφθαια, ραξηί, χθαζκα, θσηνγξαθίεο, πιαζηηθά θηι.). 2) Υξήζε
αλαθπθιψζηκσλ θαη κε αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ: α) Πεξηβάιινληνο:
κηθξνγξαθίεο πφιεσλ ή ρσξηψλ, καθέηεο ζπηηηψλ, επίπισλ, κεραλψλ θηι. (θαζψο θαη
ζεαηξηθψλ ζθεληθψλ). β) Φπζηθήο δνκήο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο: νκνηψκαηα
αλζξψπηλνπ θεθαιηνχ θαη ζθειεηνχ (θαηαζθεπή θαξλαβαιηθήο θηγνχξαο).
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία: βι. ην πξνεγνχκελν κάζεκα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξαθηηθή άζθεζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
πιαίζην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.
Ν. ΠΡΔΑ
ΚΖΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΝ ΥΟΛΗΚΟ ΥΧΡΟ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
Έηνο ζπνπδψλ: Α΄.
Δμάκελν: 8ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: Καηαλφεζε ηεο θχζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ γηα ηε
Γιππηηθή.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Βπηηφπηα εθαξκνγή ηεο εηθαζηηθήο εκπεηξίαο ησλ
πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ (ζηνηρεία πιαζηηθήο ή γιππηηθέο θαηαζθεπέο κε εηεξφθιεηα
ζηνηρεία) ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζ’ έλα δεκνηηθφ
ζρνιείν. Δ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεηαη κε νκάδεο θνηηεηψλ, νχησο ψζηε
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 5ε θαη 6ε ηάμε, λα
πινπνηήζνπκε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία: βι. ην πξνεγνχκελν κάζεκα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξαθηηθή άζθεζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
πιαίζην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.
Ν. ΠΡΔΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΑ.Η.ΚΧΝ ΜΟΣΗΒΧΝ
Σχπνο καζήκαηνο: ζεσξεηηθφ κε βησκαηηθή πξνζέγγηζε.
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Έηνο ζπνπδψλ: Γ΄.
Δμάκελν: 5ν.
ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: ε αθχπληζε ηεο ιατθήο αηζζεηηθήο.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αθχπληζε ηεο ιατθήο
αηζζεηηθήο θαηά ηε δηαδηθαζία απνηχπσζεο θαη επεμεξγαζίαο ιατθψλ κνηίβσλ πνπ
ζπλαληάκε ζε χθαζκα, πειφ, μχιν, πέηξα ή ζίδεξν. Δ φιε πξνζέγγηζε ζα γίλεη κε
γχςν ή ραξηνπνιηφ, κε collage, κε δσγξαθηθή ζε γπαιί (ςεπδνvitraux) ή κε ηχπσκα
ζε linoleum. πγρξφλσο ζα δίλνπκε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζέζε, ηε θχζε, ηελ
κνξθνινγία, ηελ ηζηνξία θαη ηελ αηζζεηηθή αληίιεςε ηεο θάζε πεξηνρήο απ’ φπνπ
πξνέξρνληαη ηα ιατθά απηά κνηίβα ζηα νπνία θάζε θνξά ζα αλαηξέρνπκε. Φηινδνμία
ηνπ καζήκαηνο –αλαιφγσο ηεο απήρεζεο πνπ ζα ηχρεη– είλαη λα μεδηπισζεί ζε κηα
αλάινγε επεμεξγαζία θαη αλαδήηεζε κνηίβσλ ησλ επξχηεξσλ ζπλφξσλ ηεο
Μεζνγεηαθήο θνπιηνχξαο θαη αηζζεηηθήο.
πληζηψκελε βηβιηνγξαθία: βι. ην πξνεγνχκελν κάζεκα.
Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη: Πξαθηηθή άζθεζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
πιαίζην.
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: Βξγαζία θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ
Σν Αηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη ηε
δηδαζθαιία ησλ εμήο καζεκάησλ:
Α. ΥΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΓΓΛΗΚΑ Η
Βπαλαιεπηηθά καζήκαηα γιψζζαο θαη γξακκαηηθήο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
επηθνηλσλίαο θαη παξαγσγήο ζπλερνχο ιφγνπ. Ώλάιπζε αγγιηθνχ θεηκέλνπ κε ζηφρν
ηελ θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε θείκελα
επηζηεκνληθνχ θαη ινγνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ.
Α. ΥΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗ
Βκπέδσζε θαη επέθηαζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βειηίσζε
θαη ηειεηνπνίεζε ηεο ρξήζεο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ. Βηζαγσγή ζηελ
νξνινγία.
Α. ΥΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗΗ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΗV
Eηζαγσγή ζηελ αλάιπζε θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ησλ
Βπηζηεκψλ ηεο Ώγσγήο κε ζηφρνπο: α) ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο βηβιηνγξαθίαο, β) ηελ
ηειεηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπ επηζηεκνληθνχ θεηκέλνπ.
ΑΝΑΘΔΖ
ΓΑΛΛΗΚΑ
Φ. ΑΒΒΑ
ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ
Λ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΣΑΛΗΚΑ
Π. ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ
ΡΧΗΚΑ
- Κάιπςε βαζηθψλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ.
- Ώλάπηπμε γισζζηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κε παξάιιειε άζθεζε ησλ
γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ.
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- Κχξηα ζηνηρεία νξνινγίαο.
ρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ νη θνηηεηέο κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Αηδαζθαιείνπ (θηήξην Κεληξηθήο ΐηβιηνζήθεο).
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Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. Φ1/192329/ΐ3/13-12-2013 (ΦΒΚ: ΐ΄3185/16-122013) Τπνπξγηθή Ώπφθαζε,
- ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016
ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, κε ζέκαηα αλάπηπμεο ζε ηξία
καζήκαηα
- ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
νξίδεηαη απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2015.
 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ είλαη:
α) Ώίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
β) Ώληίγξαθν πηπρίνπ ή Πηζηνπνηεηηθφ Πεξάησζεο πνπδψλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνχρνπο εμσηεξηθνχ ζπλππνβάιιεηαη θαη ΐεβαίσζε
Εζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο απφ ηνλ Α.Ο.Ώ.Σ.Ώ.Π.
Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν απφ 01 έσο 20 Αεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο
θαη νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά απφ ηε
Γξακκαηεία κέζσ αλάξηεζεο αλαθνηλψζεσλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο.
ΐάζεη απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, νη απφθνηηνη
Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Σκεκάησλ, κεηά απφ επηηπρή ζπκκεηνρή ζε
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πηπρηνχρνη εμεηάδνληαη
ζπλνιηθά ζε εμήληα δχν (62) καζήκαηα (36 ππνρξεσηηθά θαη 26 επηινγήο). Φνηηνχλ
ηνπιάρηζηνλ επί 6 αθαδεκατθά εμάκελα. Σπρφλ αλαγλσξίζεηο καζεκάησλ απφ ηα
Σκήκαηα πξνέιεπζεο πξέπεη λα θαηνρπξψλνληαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο εηζαγσγήο
ηνπο ζην Σκήκα.
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Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο
Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ Π.Σ.Α.Β. ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο θαη απνθεληξσκέλε ππεξεζία.
Ήηαλ απνηέιεζκα επίκνλσλ πξνζπαζεηψλ ηεο Αηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο
θηιφηηκεο θξνληίδαο ησλ κειψλ Α.Β.Π. Άξρηζε ηε ιεηηνπξγία επί πξνεδξίαο ηνπ
Καζεγεηή Ώι. Κνζκφπνπινπ (επηέκβξηνο 1996). Βίλαη εηδηθή εξεπλεηηθή βηβιηνζήθε
κε αληηθείκελν ηα ζέκαηα: Φηινζνθία, Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία, Βθπαίδεπζε,
Γιψζζα, Εζηνξία θαη Λνγνηερλία.
Βίλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ καο (ρψξνο ΜΏ102).
Καηαιακβάλεη έθηαζε 72 η.κ. θαη δηαζέηεη αίζνπζα αλαγλσζηεξίνπ. Σν πιηθφ, ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο ρψξνπο ηεο ΐηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φινη νη
ρξήζηεο-κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο.
Σν πιηθφ ηεο ΐηβιηνζήθεο είλαη ηαμηλνκεκέλν ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δεθαδηθφ
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο DEWEY θαη ην πιηθφ θαηαινγνγξαθείηαη ζην πξφγξακκα
απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζεθψλ ADVANCE πνπ παξαρψξεζε ζηε ΐηβιηνζήθε καο ε
ΐηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (ΐΚΠ). Μέζσ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηνλ Ώπηνκαηνπνηεκέλν Καηάινγν Ώλνηρηήο Πξνζπέιαζεο
(OPAC) κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ, ηαπηφρξνλα, βηβιία θαη πεξηνδηθά ζε φιεο ηηο
ΐηβιηνζήθεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο.
Δ ΐηβιηνζήθε δηαζέηεη ζήκεξα πάλσ απφ 10.500 ηίηινπο βηβιίσλ θαη πάλσ απφ 100
ηίηινπο πεξηνδηθψλ. Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απφ ηελ Βθνξεία ηεο ΐηβιηνζήθεο γηα
ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε επηζηεκνληθέο επεηεξίδεο, δσξεέο απφ εθδφζεηο πνπ γίλνληαη
απφ θιεξνδνηήκαηα θαη απφ εθδφζεηο Κξαηηθψλ Βξεπλεηηθψλ Κέληξσλ.
Δ ΐηβιηνζήθε παξακέλεη αλνηρηή γηα ην θνηλφ απφ ηηο 8:30 π.κ. κέρξη ηηο 14:00
κ.κ., εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο.
Δθνξεία Βηβιηνζήθεο
Γηψξγνο ηακέινο, Ενπιία-Ώζελά πηλζνπξάθε, Εσάλλεο Αεκάθνο, Θενραξνχια
Νηθηαλίδνπ
Τπεχζπλε Βηβιηνζήθεο
Καιιηφπε Σζελέ (Β.Σ.Β.Π.)

Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο
1. θνπφο
Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ Π.Σ.Α.Β. ιεηηνπξγεί ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Σκήκαηνο
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή ΐηβιηνζήθε – Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο (ΐΚΠ) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Ώπνηειεί δηαθξηηή ππεξεζία ηνπ Π.Σ.Α.Β. πνπ εμαξηάηαη
απεπζείαο απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο.
Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ Π.Σ.Α.Β. απνηειεί θέληξν ζπιινγήο θαη δηαθίλεζεο
πιεξνθνξηψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο θαη
δηδαζθαιίαο πνπ επηηειείηαη ζην Π.Σ.Α.Β., κέζσ ηεο δηάζεζεο ηεθκεξησκέλεο
πιεξνθνξίαο, κε παξάιιειε ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ άξηζηε
ρξήζε ηεο.
2. Αηνίθεζε
Δ ΐηβιηνζήθε επνπηεχεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή ΐηβιηνζήθεο (Β.ΐ.) ε νπνία
ζπγθξνηείηαη απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο γηα δηάξθεηα ζεηείαο δχν (2) ρξφλσλ. Δ Β.ΐ.
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απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε ΑΒΠ, ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε βηβιηνζήθεο, έλαλ (1)
θνηηεηή θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Δ Β.ΐ. ινγνδνηεί απεπζείαο ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο.
Δ Β.ΐ. ζπλέξρεηαη κηα (1) θνξά ηνλ κήλα γηα ζέκαηα ηεο ΐηβιηνζήθεο.
Γηα ηελ απαξηία ηεο Β.ΐ. απαηηνχληαη ηέζζεξα (4) κέιε. Οη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. Δ πιεηνςεθία απαηηεί ηέζζεξηο (4) ςήθνπο. Οη
απνθάζεηο ηεο Β.ΐ. είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέιε ηεο Β.ΐ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, νη απνθάζεηο ηεο Β.ΐ. ηίζεληαη ζηελ θξίζε
ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο.
Δ ΐηβιηνζήθε δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηεο ηα εμήο βηβιία, ηα νπνία ελεκεξψλεη
αλειιηπψο:
Ώ. Πξσηφθνιιν εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ
ΐ. Με αλαιψζηκνπ πιηθνχ
Γ. Πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ ηεο Βΐ
Α. Βηζαγσγήο (Κηεκαηνινγίνπ) ηεο ΐηβιηνζήθεο
Β. Πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο λέσλ βηβιίσλ
3. Οηθνλνκηθά
Δ ΐηβιηνζήθε έρεη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ή ρνξεγίαο. Γηα ηηο
ηδησηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο.
Δ Γ.. ηνπ Σκήκαηνο δεζκεχεηαη λα εληζρχεη ηε ΐηβιηνζήθε απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ
Σκήκαηνο θάζε ρξφλν γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο αλαισζίκσλ, κέρξη ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο
ηνπ Σκήκαηνο.
Δ Β.ΐ. δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ΐηβιηνζήθεο θαη θάζε ρξφλν ινγνδνηεί
ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. Δ ΐηβιηνζήθε δηαζέηεη αλεμάξηεην θσδηθφ ζηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
4. Βγγξαθή ζηε ΐηβιηνζήθε
Γηα ηε ρξήζε ηεο ΐηβιηνζήθεο απαηηείηαη εγγξαθή φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη απφθηεζε
ηεο εηδηθήο Κάξηαο Υξήζηε ηεο Κεληξηθήο ΐηβιηνζήθεο.
5. Υξήζηεο
Αηθαίσκα ρξήζεο ηεο ΐηβιηνζήθεο ηνπ Π.Σ.Α.Β. Έρνπλ:
1. Σα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλ/κίνπ Παηξψλ
2. Οη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηήκην Παηξψλ
3. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Παλεπηζηήκην
Παηξψλ
4. ινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Σ.Α.Β.
5. ινη νη εξγαδφκελνη ηνπ Παλεπηζηήκην Παηξψλ
6. Βμσηεξηθνί ρξήζηεο, φζνη δειαδή δελ αλήθνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο.
Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο πιεξψλνπλ εθάπαμ εγγξαθή, ε νπνία θαζνξίδεηαη θάζε
θνξά απφ ηελ Βΐ. Βπίζεο, γηα ηε ρξήζε ηνπ θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο
ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθή θάξηα.
Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ αιιαγέο ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειεθψλνπ
θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ηεο ΐηβιηνζήθεο. Δ κε
ηαθηνπνίεζε εθθξεκνηήησλ ζηε ΐηβιηνζήθε δεκηνπξγεί θψιπκα ζηελ απνλνκή ηνπ
πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ ή ζε αίηεζε δηαγξαθήο απφ ην Σκήκα.
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6. Υξήζε ηεο ΐηβιηνζήθεο – Ώλαγλσζηήξην
Οη ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ΐηβιηνζήθεο, λα ζέβνληαη ηνλ ρψξν θαζψο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Οη ρξήζηεο νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ. Οπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθνχ απνθαζίζηαηαη ή απνδεκηψλεηαη
απφ ηνλ ρξήζηε πνπ ηελ πξνθάιεζε.
Οη ρξήζηεο αθήλνπλ ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ΐηβιηνζήθεο ζε εηδηθφ ρψξν πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ/ηελ βηβιηνζεθνλφκν. Σα βηβιία
επαλαηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο απφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο ηεο ΐηβιηνζήθεο.
Οη εηζεξρφκελνη ζηε ΐηβιηνζήθε πξέπεη λα αθήλνπλ ηζάληεο, παιηά, θηι ζηνλ
εηδηθφ ρψξν θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηα πξάγκαηά ηνπο.
ηνπο ρψξνπο ηεο ΐηβιηνζήθεο δελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή θαη θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ή ξνθεκάησλ θαζψο θαη ην θάπληζκα. Αελ επηηξέπνληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα.
Οη ρξήζηεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά ηεο ΐηβιηνζήθεο. Δ
πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ηεο ΐηβιηνζήθεο ζα γίλεηαη κέζσ Δ/Τ.
Καηά ηελ έμνδό ηνπο από ηνλ ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο, νη ρξήζηεο κπνξεί λα
θιεζνύλ λα επηδείμνπλ ζηνλ ππεύζπλν ππάιιειν ηα πξάγκαηα πνπ θέξνπλ καδί ηνπο
εμεξρόκελνη από ηε Βηβιηνζήθε.
7. Φσηναληίγξαθα
Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη θσηνηππηθό κεράλεκα γηα αλαπαξαγσγή πιηθνύ ηεο
Βηβιηνζήθεο θαη κόλν. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή νιόθιεξνπ βηβιίνπ,
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κεηαπηπρηαθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο, handbook θηι. Γηα
ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ επηηξεπόκελνπ πιηθνύ ππάξρεη εηδηθή θάξηα ε νπνία παξέρεη
ζηνπο ρξήζηεο πξόζβαζε ζην θσηνηππηθό κε ρακειό θόζηνο αλά θσηνηππία.
Σα έζνδα από ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα πξννξίδνληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη/ή
ελίζρπζε ησλ κεραλεκάησλ ηεο βηβιηνζήθεο.
8. Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη Ζ/Τ γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε πξνγξάκκαηνο
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο πεγώλ. Απαγνξεύεηαη ε
ρξήζε Ζ/Τ γηα ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζπδεηήζεσλ θηι. Οη ρξήζηεο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξώλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην αληίζηνηρν θπιιάδην
θηλήζεσο.
9. Γαλεηζκόο
Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Ζ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ δαλεηζκνύ γηα ηνπο θνηηεηέο ζα θαζνξηζηεί από ηελ Δ.Β.
Γηα ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην Π.Σ.Γ.Δ., ε βηβιηνζήθε είλαη
δαλεηζηηθή. Μπνξνύλ λα δαλείδνληαη έσο πέληε (5) βηβιία γηα δεθαπέληε (15) κέξεο,
κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα άιιεο 15 κέξεο.
Πιεξνθνξηαθά βηβιία, όπσο ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, εγρεηξίδηα, θαζώο επίζεο
θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, κεηαπηπρηαθέο θαη πηπρηαθέο εξγαζίεο, δε δαλείδνληαη.
Όια ηα ππόινηπα δαλείδνληαη, εθόζνλ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε θιεηζηή
ζπιινγή. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα δαλεηζηνύλ έσο δύν (2) βηβιία.
Ο δαλεηζκόο γηα ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη γηα δεθαπέληε (15) κέξεο, κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο κηα αθόκα εβδνκάδαο, εθόζνλ ην βηβιίν δελ έρεη δεηεζεί από άιιν
ρξήζηε. ηνπο εμσηεξηθνύο ρξήζηεο ηα βηβιία δαλείδνληαη γηα κηα (1) βδνκάδα,
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ρσξίο δπλαηόηεηα αλαλέσζεο. Γηα ηελ θξάηεζε βηβιίσλ ηεξείηαη ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο επηζηξνθήο ελόο βηβιίνπ, ν δαλεηδόκελνο,
νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη απηόο, επηβαξύλεηαη κε πξόζηηκν 1 επξώ αλά εξγάζηκε
κέξα.
(ινη νη παξαπάλσ θαλφλεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο
δαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.)

Κιεηδηά ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ: ν Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, ν βηβιηνζεθνλόκνο
θαη ν ππεύζπλνο ηεο Δ.Β.
10. Κιεηζηέο ζπιινγέο
Γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ελφο εμακήλνπ, νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ
λα ζπγθξνηνχλ θιεηζηέο ζπιινγέο. Οη θιεηζηέο ζπιινγέο δελ δαλείδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν, παξά κφλν γηα ηηο ψξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ε βηβιηνζήθε (γηα κηα
λχρηα, έλα αββαηνθχξηαθν, κηα αξγία). Γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (π.ρ. παξνπζίαζε
εξγαζίαο) ν δηδάζθσλ κπνξεί λα δψζεη εγγξάθσο πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνηνλ θνηηεηή.
11. ξεο ιεηηνπξγίαο
Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Βπηηξνπή ΐηβιηνζήθεο κε
βάζε ηηο εθάζηνηε δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε πξνζσπηθφ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο
αλαγξάθνληαη ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο. Δ βηβιηνζήθε δε ιεηηνπξγεί επίζεκεο
αξγίεο θαη αββαηνθχξηαθα. Γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ε ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδεηαη
απφ ηελ Βπηηξνπή ΐηβιηνζήθεο.
12. Γεληθνί φξνη
ινη νη ρξήζηεο κε ηελ εγγξαθή ηνπο παξαιακβάλνπλ ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΐηβιηνζήθεο
θαη ππνγξάθνπλ ππεχζπλε δήισζε παξαιαβήο. Με ηελ εγγξαθή νη ρξήζηεο απνδέρνληαη απηφκαηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΐηβιηνζήθεο.
Ο θαλνληζκφο ππάξρεη επίζεο αλαξηεκέλνο ζε εκθαλή ζέζε ζηνλ ρψξν ηεο
ΐηβιηνζήθεο.
Οπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα ηίζεληαη ππφςε ηεο Β.ΐ. ηνπ Π.Σ.Α.Β.

Βηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο (ΐ.Τ.Π.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2003 ζηεγάδεηαη ζην λέν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηεο
νδνχ Ώξηζηνηέινπο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο, ζηα αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ ηνπ
Tκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Σν λέν θηίξην ηεο ΐΤΠ θαιχπηεη πεξηζζφηεξα απφ
8.000 ηεηξαγσληθά κέηξα θαηαλεκεκέλα ζε 4 νξφθνπο. Δ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ
θηηξίνπ θαη ε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ζε απηφ αθνινπζεί ζχγρξνλα
εξγνλνκηθά πξφηππα, ηθαλνπνηψληαο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ
θαη ρξεζηψλ ηεο ΐΤΠ. Σν θηίξην δηαζέηεη πιήξε δηθηπαθή ππνδνκή θαη ζχγρξνλν
ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη κπνξεί λα θηινμελήζεη ζηα δηάθνξα αλαγλσζηήξηα γηα
κειέηε πεξίπνπ 400 άηνκα.
Οη ζπιινγέο ηεο ΐΤΠ πεξηιακβάλνπλ:
ηελ θχξηα ζπιινγή βηβιίσλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κε πεξίπνπ 90.000 ηφκνπο,
νη νπνίνη είλαη αλαδεηήζηκνη κέζσ ηνπ Online θαηαιφγνπ ηεο ΐΤΠ.
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ηηο ζπιινγέο δσξεψλ, κε θπξηφηεξε απηή ηνπ ΐ.ΐ. Ώλησλφπνπινπ
θαη ηηο ζπιινγέο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο φπνπ παξέρεηαη πξφζβαζε:
ζε πεξηζζφηεξα απφ 12.000 ειεθηξνληθά πεξηνδηθά
ζε πάλσ απφ 12.000 ειεθηξνληθά βηβιία
ε έλα κεγάιν αξηζκφ βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.
Δ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ησλ πεγψλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο
ηεο ΐΚΠ Ερλαίε είηε κέζσ ηεο ζειίδαο αλαδήηεζεο ηνπ πλδέζκνπ ησλ Βιιεληθψλ
Ώθαδεκατθψλ ΐηβιηνζεθψλ - HEAL-Link .
Βπίζεο, ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο ΐΚΠ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ
ςεθηαθέο ζπιινγέο αλνηθηήο πξφζβαζεο.
ην Εδξπκαηηθφ Ώπνζεηήξην Νεκεξηήο φπνπ θηινμελείηαη ε πλεπκαηηθή παξαγσγή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηπισκαηηθέο
εξγαζίαο θιπ)
ε πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ Παζηζέε ε νπνία δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζηελ
θνηλφηεηα γηα ηελ έθδνζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πξφζβαζεο
ε ζπιινγή Αεμακελή φπνπ θηινμελείηαη ην ςεθηαθφ αξρείν έγθπξσλ ειιεληθψλ
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ (Αεπθαιίσλ, Ώμηνινγηθά)
νη ςεθηαθέο ζπιινγέο Κνζκφπνιηο θαη Πιεηάο φπνπ επξεηεξηάδεηαη ην πεξηερφκελν
24 ειιεληθψλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ 19νπ θαη αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα
ε ςεθηαθή ζπιινγή Ααλτειίο, ε νπνία πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Αεκνηηθή
ΐηβιηνζήθε Παηξψλ, θαη θηινμελεί ζπάληεο ηνπηθέο αιιά θαη παλειιαδηθήο
θπθινθνξίαο πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηνπ 19νπ θαη αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα
Δ ΐΤΠ είλαη βηβιηνζήθε αλνηρηήο πξφζβαζεο θαη δηθαίσκα δαλεηζκνχ
βηβιίσλ θαη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, έρνπλ φια ηα κέιε ηεο Ώθαδεκατθήο
Κνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαζψο θαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη, αξθεί λα
είλαη θάηνρνη ηεο θάξηαο ρξήζηε ηεο ΐΤΠ , ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα
Ααλεηζκνχ.
Δ ΐΤΠ παξέρεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείινπλ άξζξα
ή βηβιία απφ άιιεο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο Τπεξεζία
Αηαδαλεηζκνχ .
Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ηηο
παξαθάησ ψξεο: Αεπηέξα - Παξαζθεπή: 08.00-21.00, εθηφο απφ ηελ πεξίνδν ηνπ
θαινθαηξηνχ, θαζψο θαη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα, νπφηε ην σξάξην
δηακνξθψλεηαη αλάινγα.
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Χξάξην Λεηηνπξγίαο Βηβιηνζήθεο
Ηαλνπάξηνο - Ηνχιηνο
Αεπηέξα - Παξαζθεπή: 08:00 - 21:00
Αχγνπζηνο
Αεπηέξα - Παξαζθεπή 08:00 - 14:00
επηέκβξηνο - Γεθέκβξηνο
Αεπηέξα - Παξαζθεπή: 08:00 - 21:00
Δ ΐΤΠ δελ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο.
Καηά ηηο παξακνλέο ησλ αξγηψλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη κεησκέλν.
Κάζε αιιαγή σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο αλαγξάθεηαη ζε ζρεηηθή έληππε
αλαθνίλσζε ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΐΚΠ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θάπνηνο λα αλαθηήζεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηεο ΐΤΠ http://www.lis.upatras.gr.




ΜΟΤΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ
Σν κνπζείν Παηδείαο απνηειεί κνλάδα ηνπ Βξγαζηεξίνπ ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ
Νενειιεληθήο θαη Αηεζλνχο Βθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο
Βθπαίδεπζεο. Σν Βξγαζηήξην ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην
1996. Εδξπηήο θαη ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ κνπζείνπ είλαη ν θαζεγεηήο θ.
Μπνπδάθεο ήθεο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ μεθίλεζε απφ ην 2007 θαη ζηνρεχεη:
 ηε ζπγθέληξσζε, δηάζσζε, ηαμηλφκεζε θαη πξνβνιή ηζηνξηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζε αλάινγα ζέκαηα.
 ηε δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη
εθπαίδεπζεο.
 ηελ κειέηε θαη έξεπλα ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ηεο
ηζηνξίαο ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα θαη ηνλ δηεζλή ρψξν.
 ηελ θαηάξηηζε ησλ απνθνίησλ ΏΒΕ θαη ΣΒΕ ζε δεηήκαηα
κνπζεηνπαηδαγσγηθήο.
 ηελ θαηαγξαθή θαη ζπληήξεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία
ηεο Πεξηθέξεηαο.
ηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ εθηίζεληαη ηζηνξηθά εθπαηδεπηηθά ηεθκήξηα πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ηφζν απφ ζρνιεία ηεο πεξηνρήο φζν θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο
Βιιάδαο. ην πιηθφ απηφ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ άιισλ, θσηνγξαθίεο απφ ηε
ζρνιηθή δσή, ζρνιηθά βηβιία, καζεηνιφγηα, ράξηεο, αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, ζξαλία, επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, ζρνιηθνί ηίηινη, ηεηξάδηα,
ζεκαίεο θ.α. Ώθφκε θπιάζζνληαη έληππα πνπ αθνξνχλ εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη ζήκεξα.
Σν κνπζείν ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηεο Κεληξηθήο ΐηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηεο Νφηηαο Πηέξπγαο. Σειέθσλν Βπηθνηλσλίαο: 2610
969609.
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Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
Δ πγεηνλνκηθή (ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή) πεξίζαιςε παξέρεηαη ζε
φινπο ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Ώ.Β.Ε., ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Α. 32/3.9.63 (Φ.Β.Κ. 117, η. Ώ΄).
Σν βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θνηηεηή ρνξεγείηαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ
ζην Σκήκα θαη εθφζνλ ν θνηηεηήο δελ έρεη επηιέμεη άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. ε
πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ βηβιηαξίνπ, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε δχν κήλεο.
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Λνηπέο Πιεξνθνξίεο
Κεληξηθέο Τπεξεζίεο
Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο
Γηεπζχληξηα:
• Σκήκα πνπδψλ
• Σκήκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ θαη Έξεπλαο
• Σκήκα Αηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Βθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Fax:

2610-997950
2610-969043
2610 -996649
2610-969045/969047
2610-996665

Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
Αηεπζπληήο:
2610-997970
• Σκήκα ίηηζεο
2610-997969
• Σκήκα Πξφλνηαο θαη Βθδειψζεσλ
(ηέγαζε Φνηηεηψλ, Πνιηηηζηηθά)
2610-997968
• Σκήκα Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο
(Κέληξν ηήξημεο Φνηηεηψλ)
2610-996151
Fax:
2610-996187

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε & Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο
http://www.lis.upatras.gr
Γηεπζχληξηα:
2610-969610
Fax:
2610-969673
• Σκήκα Αηνίθεζεο θαη Γξακκαηείαο
2610-969613-15
• Σκήκα Πξνζθηήζεσλ, Σεθκεξίσζεο &
ΐηβιηνγξαθηθήο Βλεκέξσζεο
2610-969616/17/18/19/75
• Σκήκα Μεραλνξγάλσζεο-Έξεπλαο
θαη Ώλάπηπμεο 2610 969631/32
• Σκήκα Αηαδαλεηζκνχ
2610-969622/73/74
• Σκήκα Ώλαγλσζηεξίνπ & Ααλεηζκνχ
2610-969620/21
• Σκήκα Πιεξνθφξεζεο & Βθπαίδεπζεο /
Τπνζηήξημεο ρξεζηψλ
2610-969623-30
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ
Fax:

2610-997724
2610-969683

Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Πιεξνθφξεζεο
2610-997519
2610-996678
2610-996679
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Fax:
Φνηηεηηθή Δζηία (Δζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο)
Γηεπζπληήο:
Σειεθσληθφ Κέληξν
Αηαρείξηζε
Δζηία Φνηηεηώλ (Πξνάζηην)
Γξαθείν
Εζφγεην
Άιιεο Τπεξεζίεο
Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ
Ννζνθνκείν Παηξψλ
Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην
Σαρπδξνκείν
Αγξνηηθή Σξάπεδα
Fax:
Βηβιηνπσιείν «Παπαζσηεξίνπ»
Δζηηαηφξην «Πάξθν ηεο Δηξήλεο»
ηαζκφο Μέξηκλαο Εψσλ
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2610-996679

2610-992362
2610-992359/2360
2610-992360 (εζση. 207 θαη 208)
2610-434820
2610-453203

2610-999111
2610-997593
2610-997593
2610-997844
2610-994838
2610-995455
2610-997839
2610-996200

Παξάξηεκα
Καηάζηαζε Μειώλ ΓΔΠ

Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΒΑΘΜΗΓΑ

ΣΖΛΔΦΧΝΑ

E-mail

1

Ώξαπάθε Πνιπμέλε

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα

2610-969715

parap@upatras.gr

2

Ώζεκάθε Άλλπ

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα

2610-997380

asimaki@upatras.gr

3

ΐαζηιφπνπινο ηέθαλνο

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο

2610-969742

stephanosv@upatras.gr

4

ΐεξγίδεο Αεκήηξηνο

Καζεγεηήο

2610-997732

vergidis@upatras.gr

5

Αεκάθνο Εσάλλεο

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο

2610-969740

idimakos@upatras.gr

6

Αεκεηξαθφπνπινο Εσάλλεο

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο

2610-996164

jdimitrako@upatras.gr

7

Αηαθνγηψξγε Κιενπάηξα

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα

2610-996335

kdiakogiorgi@upatras.gr

8

Ενξδαλίδνπ Άλλα

Καζεγήηξηα

2610-997878

a.iordanidou@upatras.gr

9

Εσαλλίδεο Γεψξγηνο

Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

2610-969720

gsioanni@upatras.gr

10

Κακαξηαλφο Εσάλλεο

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο

2610-997683

kamarian@upatras.gr

11

Καξαηδηά-ηαπιηψηε Βιέλε

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα

2610-969730

elkara@upatras.gr

12

Καηζίιιεο Εσάλλεο

Καζεγεηήο

2610-969731

jkats@upatras.gr

13

Κνιέδα Βπγελία

Καζεγήηξηα

2610-969738

ekoleza@upatras.gr

14

Λακπξφπνπινο Υαξίιανο

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο

2610-969732

hlabro@upatras.gr

15

Μαξθφπνπινο Υξήζηνο

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο

2610-969711

cmarkopl@upatras.gr

16

Νηθνιάνπ Γεψξγηνο

Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

2610-969716

gnikolaou@upatras.gr

17

Νηθηαλίδνπ Θενραξνχια

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα

2610-969741

niftanid@upatras.gr

18

Παλαγησηαθφπνπινο Υξήζηνο

Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

2610-997907

cpanag@upatras.gr

19

Παλαγησηνπνχινπ Πεηξνχια

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα

2610-969739

ppanag@upatras.gr

20

πηλζνπξάθε Ώζελά-Ενπιία

Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα

2610-969726

jspin@upatras.gr
spinkats@gmail.com

21

ηακέινο Γεψξγηνο

Καζεγεηήο

2610-969729

stamelos@upatras.gr

22

Σζεζκειή ηπιηαλή

Λέθηνξαο

2610-969736

stsesmeli@upatras.gr

23

Φηεξληάηε Άλλα

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα

2610-969723

afterniati@upatras.gr
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Οκόηηκνη Καζεγεηέο:
Παλαγηψηα Σδειέπε-Παπνχιηα
Θεφδσξνο Μπισλάο
Εσάλλεο Αειιήο (ηει.: 2610-996164)
Κσλζηαληίλνο Πφξπνδαο
Εσζήθ Μπνπδάθεο
Καζεγεηέο πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ
Ο Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γεψξγηνο Μνζρφπνπινο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/2000.
Δ Καζεγήηξηα Παλαγηψηα Παπνχιηα-Σδειέπε ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/04.
Ο Καζεγεηήο Θεφδσξνο Μπισλάο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/04.
Ο Καζεγεηήο Αεκήηξηνο Ώιεμφπνπινο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/06.
Ο Καζεγεηήο Εσάλλεο Αειιήο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/12.
Ο Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώζαλάζηνο Φσηφπνπινο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 4/7/12.
Ο Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Εσάλλεο Καξαληδήο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 10/7/12.
Ο Καζεγεηήο Παληειήο Γεσξγνγηάλλεο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/13.
Ο Καζεγεηήο Εσζήθ Μπνπδάθεο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/14.
Ο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Πφξπνδαο ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/14.
Ο Καζεγεηήο ππξίδσλ Κξίβαο ζπληαμηνδνηήζεθε ην 2014.
Δ Καζεγήηξηα ΐελέηηα Λακπξνπνχινπ ζπληαμηνδνηήζεθε ζηηο 31/8/2015.

Δθιηπόληεο
Ο Βπίθνπξνο θαζεγεηήο ππξίδσλ Παληειήο απεβίσζε ην 1990.
Ο Οκφηηκνο Καζεγεηήο Ώιέμαλδξνο Κνζκφπνπινο απεβίσζε ην 2012.
Δ Οκφηηκε Καζεγήηξηα Μαξία Μηξάζγεδε απεβίσζε ην 2014.
Καηάζηαζε Μειώλ ΔΔΓΗΠ

Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
Ώδακνπνχινπ Ώλζή

1

ΣΟΜΔΑ

ΣΖΛΔΦΧΝΑ

E-mail

Κνηλσληνινγίαο-

2610-969727

anadam@upatras.gr

2610-969727

E.Vikatou@upatras.gr

2610-997735

M.Galani@upatras.gr

2610-997735

npressas@upatras.gr

Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο θαη Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή ζηελ Βθπαηδεπηηθή
Πνιηηηθή θαη ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο
Βθπαίδεπζεο

ΐηθάηνπ Βπγελία

2

Γεληθψλ ΒπηζηεκψλΜνπζηθή Ώγσγή

Γαιάλε Μαξία

3

Γεληθψλ ΒπηζηεκψλΦπζηθή Ώγσγή

4

Πξέζζαο Νηθφιανο

Γεληθψλ Βπηζηεκψλ
Ώηζζεηηθή Ώγσγή
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Καηάζηαζε Μειώλ ΔΣΔΠ
Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΣΖΛΔΦΧΝΑ

1Γαθεηξάηνο Παλαγηψηεο

E-mail

2610-969736

P.H.Zafeiratos@upatras.gr

Παλαγησηνπνχινπ ΐαζηιηθή

2610-997771

panavasi@upatras.gr

Σζελέ Καιιηφπε (ΐηβιηνζήθε)

2610-996152

tsene@upatras.gr

1
1
1

Καηάζηαζε Πξνζσπηθνύ Γξακκαηείαο

Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

1

Παπαζπχξνπ Γεσξγία

2

Θσκνπνχινπ Μαξία

3

Κνπηζάγγεινο Νηθφιανο

4

Λαδαλά Βπαγγειία

5

Πνιπρξνλνπνχινπ Νίθε
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ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ

Ώλαπι. Πξντζηακέλε
Γξακκαηείαο
Πξνζσπηθφ
Γξακκαηείαο
Πξνζσπηθφ
Γξακκαηείαο
Πξνζσπηθφ
Γξακκαηείαο
Πξνζσπηθφ
Γξακκαηείαο

ΣΖΛΔΦΧΝΑ

2610-969704

2610-969703

2610-969700

2610-969701

2610-969702

E-mail

gpapaspi@upatras.gr

mthomopoulou@upatras.gr

nikoanti@upatras.gr

lazanaev@upatras.gr

npolychr@upatras.gr

