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1.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως στόχο την
ανάπτυξη της έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, οργανώνει Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, αντικείμενο του οποίου είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων
και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, στις εξής κατευθύνσεις:
Α. Διά Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών
Β. Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
Γ. Ιστορία της Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική
Δ. Φιλοσοφία της Παιδείας
Ε. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Γλώσσας
ΣΤ. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας
Ζ. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρηκόων παιδιών
Η. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική
α. Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού
β. Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση
προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής· συγκεκριμένα:
1. Παραγωγή γνώσης και μελέτη των ζητημάτων της εκπαίδευσης και της έρευνας
στον ελληνικό χώρο.
2. Επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων της εκπαίδευσης και παραγωγή εξειδικευμένου
επιστημονικού δυναμικού στις περιοχές της Διά Βίου Εκπαίδευσης, της Ιστορίας της
Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, της Συμβουλευτικής, της Διδακτικής και της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
3. Ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού, ικανού να συμβάλει στην εκπαιδευτική
έρευνα, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη στελέχωση της εκπαίδευσης, την
παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού, την εκπαίδευση ενηλίκων, την Ειδική Αγωγή,
και σε άλλους νέους δυναμικούς τομείς της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με ομοειδή
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πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, καθώς και με Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. Ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας να παίρνουν
αποφασιστικά και ενεργά μέρος στη διεκδίκηση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της επιμόρφωσης ενηλίκων, καθώς και στην εκπαίδευση, κατάρτιση
και επιμόρφωση ειδικών κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων, με στόχο την
αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού.
5. Υποστήριξη πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμάτων και διάχυση της
ερευνητικής γνώσης και εμπειρίας στους χώρους της πράξης και της εφαρμογής.
Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χώρο και στην περιοχή των Επιστημών
της Αγωγής.
6. Εξειδίκευση ανέργων πτυχιούχων για την εξεύρεση απασχόλησης.

1.2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:
Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις Επιστήμες της Αγωγής στις
εξής κατευθύνσεις:
1. Διά Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
2. Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
3. Ιστορία της Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική
4. Φιλοσοφία της Παιδείας
5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή
Ξένης Γλώσσας
6. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας
7. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρηκόων παιδιών
8. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική: i) Διδασκαλία Γλώσσας και
Γραμματισμού και ii) Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Β. Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στις Επιστήμες της Αγωγής

1.3 Κατηγορίες Πτυχιούχων
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Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Προτεραιότητα δίνεται στους πτυχιούχους των
Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι και πτυχιούχοι
συναφών Τμημάτων Τ. Ε. Ι. σύμφωνα, με το άρθρο 5 § 12 του Νόμου 2916/2001.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) στο ΠΜΣ γίνεται με
εξετάσεις και με συνεκτίμηση των κριτηρίων του νομικού πλαισίου. Όσον αφορά
στην ξένη γλώσσα, θεωρείται ότι γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, οι
κάτωθι:
α. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων επιπέδου Lower (και αντιστοίχων των άλλων
γλωσσών) καθώς και τίτλων ανώτερου επιπέδου, που χορηγούνται από τους
επίσημους μορφωτικούς και κρατικούς φορείς για τις τρεις γλώσσες (την αγγλική, τη
γαλλική και τη γερμανική).
β. Οι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) έχει την αρμοδιότητα να
προσδιορίσει την ξένη γλώσσα που απαιτείται να γνωρίζει ο μεταπτυχιακός φοιτητής
(Μ.Φ.), προκειμένου να ακολουθήσει συγκεκριμένη επιστημονική ειδίκευση του
προγράμματος. Το ίδιο σώμα μπορεί να διενεργήσει ειδική εξετάση στη γλώσσα,
εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

1.4 Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:
Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από φοίτηση τεσσάρων (4)
εξαμήνων. Ως ανώτατο όριο για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζονται τα οκτώ (8)
εξάμηνα.
Β. Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.),τουλάχιστον έξι (6) επιπλέον εξάμηνα μετά τη
λήψη του Μ.Δ.Ε.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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2.1 Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η
επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα. Συγκεκριμένα, σε έξι (6) υποχρεωτικά για
κάθε κατεύθυνση και τρία (3) επιλογής, στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και
πιστώνεται με 30 ΠΜ, ενώ το θέμα μπορεί να ορισθεί στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου. Το
σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι 120 (δηλ. 30
Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών). Κάθε ΠΜ αντιστοιχεί με 25 ώρες εργασίας των ΜΦ.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές
ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για
την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται για όλες τις κατευθύνσεις ως εξής :
Α΄ Εξάμηνο
1 μάθημα για τις μεθόδους και τεχνικές έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 8 ΠΜ
1 μάθημα Θεωρίας της Παιδείας
8 ΠΜ
1 μάθημα ειδίκευσης
8 ΠΜ
Πρακτική άσκηση και έρευνα
6 ΠΜ
Σύνολο Α΄ Εξαμήνου
30 ΠΜ
Β΄ Εξάμηνο
1 μάθημα για τις μεθόδους και τεχνικές έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 8 ΠΜ
2 μαθήματα ειδίκευσης
8¦8= 16ΠΜ
Πρακτική άσκηση και έρευνα
6 ΠΜ
Σύνολο Β΄ Εξαμήνου
30 ΠΜ
Γ΄ Εξάμηνο
3 μαθήματα ειδίκευσης
Πρακτική άσκηση και έρευνα
Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου

8¦ 8¦ 8= 24 ΠΜ
6 ΠΜ
30 ΠΜ

Δ΄ Εξάμηνο
Συγγραφή και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
Σύνολο Δ΄ Εξαμήνου

30 ΠΜ
30 ΠΜ

Η δομή του Προγράμματος Σπουδών αναλυτικά ανά κατεύθυνση:
Ι. Τα μαθήματα ειδίκευσης που οφείλει να παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός
φοιτητής στα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών του είναι τα ακόλουθα:
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Κατευθύνσεις/Ειδικεύσεις

1. Διά Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
Α. Εκπαιδευτική Πολιτική: Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εθνικές Δράσεις στη Διά
Βίου εκπαίδευση (Α΄ εξ.)
Β. Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση (Β΄ εξ.)
Γ. Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
Επιμορφωτικές Μέθοδοι και Τεχνικές (Β΄ εξ.)
Δ. Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών (Γ΄ εξ.)
Ε. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Κοινωνιολογία της Άτυπης Εκπαίδευσης
(Γ΄ εξ.)
Στ. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικών Φορέων Παραγωγή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Γ΄ εξ.)
2. Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

A. Ψυχογλωσσολογία (Α΄ εξ.)
Β. Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία (Β΄ εξ.)
Γ. Μαθησιακά Προβλήματα στις Βασικές Φυσικομαθηματικές Έννοιες: Διαγνωστική
Αξιολόγηση και Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση (Β΄ εξ.)
Δ. Πρακτική Εφαρμογή στις Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία (Γ΄ εξ.)
Ε. Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης (Γ΄ εξ.)
Στ. Πειραματικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία (Γ΄ εξ.)

3. Ιστορία της Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική
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Α. Ζητήματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας στην Ιστορία (Α΄ εξ.)
Β.

Ιστορία

της

Νεοελληνικής

Εκπαίδευσης

με έμφαση στις εκπαιδευτικές

μεταρρυθμίσεις (Β΄ εξ.)
Γ. Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Β΄ εξ.)
Δ Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Γ΄ εξ.)
Ε. Ιστορία και Κοινωνιολογία (Γ΄ εξ.)
Στ. Πρακτική στο Μουσείο Παιδείας – Μουσειοπαιδαγωγική (Γ΄ εξ.)

4. Φιλοσοφία της Παιδείας
Α. Ιστορία της Φιλοσοφίας της Παιδείας (Α΄ εξ.)
Β Σύγχρονα Προβλήματα Φιλοσοφίας της Παιδείας (Β΄ εξ.)
Γ. Φιλοσοφική Ψυχολογία (Β΄ εξ.)
Δ. Φιλοσοφική Συμβουλευτική: Ψυχοδυναμική και Σχεσιοδυναμική Θεώρηση (Γ΄ εξ.)
Ε. Θρησκευτική Αγωγή (Γ΄ εξ.)
ΣΤ. Ηθική Αγωγή (Γ΄ εξ.)

5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Γλώσσας
Α. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Α΄ εξ.)
Β. Κοινωνιογλωσσολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εφαρμογές στη Διδασκαλία
της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας (Β΄ εξ.)
Γ. Συγκριτική Γλωσσολογία - Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β΄ εξ.)
Δ. Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία - Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση (Γ΄
εξ.)
Ε. Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, διδακτικές
μέθοδοι και βασικές παράμετροι για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (Γ΄ εξ.)
Στ. Συγκριτική Φιλολογία και Διαπολιτισμική εκπαίδευση (Γ΄ εξ.)
6. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας
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Α. Βασικές Θεωρίες της Συμβουλευτικής: Σκοποί, μεθοδολογία, και διαδικασία
παρέμβασης. (Α΄ εξ.)
Β. Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Β΄ εξ.)
Γ. Σταδιοδρομία: Βασικές θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου για τη σταδιοδρομία (Β΄
εξ.)
Δ. Η οικονομική διάσταση στην παροχή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ανάπτυξης για τη Σταδιοδρομία (Γ΄ εξ.)
Ε. Δυναμική της Ομάδας (Γ΄ εξ.)
Στ.

Μεθοδολογία,

τεχνικές

και

εργαλεία

αξιολόγησης

στη

Συμβουλευτική

Σταδιοδρομίας. Μεθοδολογία και τεχνικές της Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία.
Εσωτερική βιωματική πρακτική άσκηση. (Γ΄ εξ.)

7. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων Παιδιών

Α. Ειδική Αγωγή - Αγωγή Κωφών: Επίκαιρα θέματα (Α΄ εξ.)
Β. Προβλήματα Λόγου και Ακοής (Β΄ εξ.)
Γ. Κατάκτηση Γλώσσας σε Ακούοντα και Κωφά Παιδιά (Β΄ εξ.)
Δ. Κοινότητα Κωφών και Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας (Γ΄ εξ.)
Ε. Έγκαιρη Παρέμβαση και Συμβουλευτική γονέων (Γ΄ εξ.)
ΣΤ. Αναλυτικά Προγράμματα, Μέθοδοι Επικοινωνίας και Γραπτός Λόγος (Γ΄ εξ.)
8. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική
Ι. Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού
Α. Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας (Α΄ εξ.)
Β. Διδασκαλία της Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας και Κουλτούρας (Β΄ εξ.)
Γ. Ανάγνωση: Έρευνα και Διδασκαλία (Β΄ εξ.)
Δ. Γραπτή Έκφραση: Έρευνα και Διδασκαλία (Γ΄ εξ.)
Ε. Διδασκαλία της Λογοτεχνίας (Γ΄ εξ.)
ΣΤ. Αναλυτικά Προγράμματα (Γ΄ εξ.)

ΙΙ. Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
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Α. Έρευνα και Διδασκαλία στις Θετικές Επιστήμες (Α΄ εξ.)
Β. Δημόσια κατανόηση των Φυσικών Επιστημών (Β΄ εξ.)
Γ. Διδακτική Μαθηματικών (Β΄ εξ.)
Δ. Διδακτική Φυσικών Επιστημών (Γ΄ εξ.)
Ε. Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα (Γ΄ εξ.)
ΣΤ. Διδακτική Ειδικών Μαθηματικών Θεμάτων (Γ΄ εξ.)

II. Από τα κάτωθι 6 προσφερόμενα μαθήματα που αφορούν σε μεθόδους και τεχνικές
έρευνας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ανεξαρτήτως κατεύθυνσης – οφείλει να
παρακολουθήσει δύο (1 μάθημα στο Α΄ και 1 στο Β΄ εξ. σπουδών):
1. Μέθοδοι και τεχνικές ποσοτικής έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (Α΄ εξ.)
2. Μέθοδοι και τεχνικές ποιοτικής έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (Α΄ εξ.)
3. Μεθοδολογία έρευνας και ανάλυσης δεδομένων στην Ψυχολογία ( Α΄ εξ.)
4. Στατιστική με εφαρμογές στην έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής (Β΄ εξ.)
5. Μέθοδοι και τεχνικές συμμετοχικών ερευνητικών προσεγγίσεων(Β΄ εξ.)
6. Πειραματική μέθοδος στην Ψυχολογία ( B΄ εξ.)
III. Από τα κάτωθι 2 προσφερόμενα μαθήματα του Α΄ εξ. που αφορούν σε Θέματα
Θεωρίας της Παιδείας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει ένα
(1):
1. Ιστορικές – κοινωνιολογικές θεωρίες (Α΄ εξ.)
2. Φιλοσοφικές – ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες (Α΄ εξ.)
Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης
ερευνητικού σεμιναρίου που οργανώνεται στα πλαίσια του ΠΜΣ, με ευθύνη του
Δ/ντή του ΠΜΣ σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των κατευθύνσεων του
Προγράμματος. Στο ερευνητικό σεμινάριο προβλέπεται παρουσίαση και ανάλυση
ερευνητικών μεθόδων και αποτελεσμάτων εμπειρικών ερευνών στις Επιστήμες της
Αγωγής.
Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορούν να πάρουν τη μορφή διαλέξεων,
σεμιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργαστηρίων, κατευθυνόμενης μελέτης και
έρευνας.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2.1.1 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης: Καθηγητής Δημήτρης Κ. Βεργίδης

1. Σκοπός της ειδίκευσης
Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης, η διά βίου εκπαίδευση θεωρείται
αναγκαία διάσταση των δραστηριοτήτων των πολιτών.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις διακρίνονται, ως προς τον γενικό σκοπό τους, σε
τέσσερις κατηγορίες:
α. αναβάθμιση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων,
β. κοινωνική συνοχή,
γ. ενεργητική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά,
δ. προσωπική ολοκλήρωση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ότι σε όλες τις χώρες - μέλη το ποσοστό
συμμετοχής ενηλίκων σε δράσεις διά βίου εκπαίδευσης θα έπρεπε το 2010 να
ξεπερνάει το 12,5% του πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιούνται ευρωπαϊκά
προγράμματα και εθνικές δράσεις διά βίου εκπαίδευσης. Παράλληλα έχει
θεσμοθετηθεί ένα δίκτυο φορέων που έχει αναλάβει το εκπαιδευτικό έργο.
Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη της διά βίου
εκπαίδευσης διαμορφώνουν ένα νέο εκπαιδευτικό τοπίο, στο οποίο έχουν
καθοριστική σημασία η συμβολή των εκπαιδευτικών καινοτομιών, της επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και η ανάπτυξη της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Είναι σαφές ότι στις σύγχρονες συνθήκες και για το άμεσο μέλλον απαιτείται
η εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων
που θα διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζουν, να
υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δράσεις, να εκπαιδεύουν και να
επιμορφώνουν ενηλίκους, να χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών, να αναπτύσσουν την εκπαίδευση από απόσταση και να παράγουν
καινοτομικά εκπαιδευτικά υλικά. Παράλληλα, απαιτείται η εξειδίκευση στην
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ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας στο
πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης.
Οι σκοποί της ειδίκευσης είναι:
α. Η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης και ειδικότερα όσον
αφορά στις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές, τους θεσμούς, τα εκπαιδευτικά και
επιμορφωτικά προγράμματα, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και τις καινοτομίες.
β. Η ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, τόσο συμβατικού όσο και
σχετιζόμενη με την εκπαίδευση από απόσταση, ειδικού λογισμικού κ.τ.λ., καθώς και
μεθόδων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ευρύτερα των εκπαιδευτών
ενηλίκων.
γ. Η εξειδίκευση εκπαιδευτικών στελεχών, επιμορφωτών και εκπαιδευτών ενηλίκων
που θα έχουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες να σχεδιάζουν, να υλοποιούν
και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα, να εκπαιδεύουν και να επιμορφώνουν
ενηλίκους, καθώς και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τις μεθόδους
εκπαίδευσης από απόσταση.
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2. Μαθήματα

Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Αλέξη Κόκκος
Δημήτρης Βεργίδης
Ευθύμης Βαλκάνος

Εκπαιδευτική Πολιτική: Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
Εθνικές Δράσεις στη Διά Βίου Εκπαίδευση

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού

Έτος Σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Οι στόχοι της διά βίου μάθησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής
πολιτικής είναι:
α. η αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
β. η κοινωνική συνοχή
γ. η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών
δ. η προσωπική ολοκλήρωση
Οι αρχές της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης διαπερνούν τους εκπαιδευτικούς
θεσμούς σε τρία επίπεδα:
-

το μικρο-επίπεδο (παιδαγωγική διεργασία και εκπαιδευτικές πρακτικές)

-

το μέσο επίπεδο (εθνικές εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης)

-

το μακρο - επίπεδο (κεντρικές παρεμβάσεις για την προσαρμογή των
εκπαιδευτικών δομών στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και
τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων και
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι φοιτητές να
γνωρίσουν:
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-

τις βασικές αρχές της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης

-

τη συνάρθρωση της εξέλιξης της ελληνικής εκπαίδευσης με την ευρωπαϊκή
εκπαιδευτική πολιτική

-

τα συγκριτικά δεδομένα για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στις χώρες της
Ε.Ε.

-

την εφαρμογή των αρχών της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης στην
ελληνική τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

-

τις κυριότερες μελέτες για τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση

-

τον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
δράσεων

-

την εφαρμογή των αρχών της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης στην
εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι οι εξής:
-

ανάλυση και σύνθεση

-

εφαρμογή γνώσεων στην εκπαιδευτική πράξη

-

ερευνητικές δεξιότητες

-

δημιουργικότητα

-

κριτικός στοχασμός

-

ομαδική εργασία

-

μεταγνωστικές ικανότητες

Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι οι εξής:
-

κατανόηση της ανθρωποκεντρικής και κοινωνιοκεντρικής διάστασης της
εκπαίδευσης ενηλίκων,

-

αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση,

-

κατανόηση της συμβολής της μετασχηματίζουσας μάθησης και του κριτικού
στοχασμού στην εκπαίδευση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτική πολιτική, εκπαίδευση ενηλίκων και
πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης.
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Περιεχόμενο του μαθήματος:
-

εννοιολογικό πλαίσιο, ορισμός της διά βίου μάθησης και διά βίου
εκπαίδευσης

-

στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

-

ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς: βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και
οριζόντιες ή εγκάρσιες ικανότητες

-

το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και
εκπαίδευσης

-

η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow) στην εκπαίδευση
ενηλίκων και ο κριτικός στοχασμός

-

εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές της θεωρίας του Mezirow

-

η εκπαίδευση μέσω των τεχνών

-

σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Delors, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις με ερωτήσεις-απαντήσεις, εργασία σε ομάδες, κριτική μελέτη και
παρουσίαση άρθρων, συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, εκπόνηση και
παρουσίαση εργασιών.
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Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας, γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Ονόματα διδασκόντων:

Θεόδωρος Μυλωνάς
Ιωάννης Καμαριανός

Τίτλος μαθήματος:

Κοινωνιολογία και Εκπαίδευση

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Συγκεκριμένα, το εν λόγω μάθημα στοχεύει στη συστηματική μελέτη και εξοικείωση
των φοιτητών με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της κοινωνιολογίας στη Διά Βίου
Εκπαίδευση. Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερο βάρος, στο πλαίσιο του μαθήματος,
δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικότερων κοινωνιολογικών
θεωριών.
Συνεπώς απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση
εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να συλλαμβάνουν, να αναλύουν και να
απαντούν συστηματικά και κριτικά, τόσο σε επίπεδο επιστημονικών όσο και σε
επίπεδο τρεχουσών αντιλήψεων, τα προβλήματα που τυχόν θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.
Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 ανάλυσης και σύνθεσης
 ερευνητικές δεξιότητες
Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 κριτική προσέγγιση και σύγκριση των κοινωνιολογικών οπτικών
 ικανότητα σύνδεσης κοινωνιολογικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πρακτικής
 ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων κατά την
πρακτική στο πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης.
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Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Κοινωνιολογία, θεωρίες Διά Βίου Εκπαίδευσης.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζουμε το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι
μέσα από κλασικές και σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες με έμφαση
στη μεθοδολογία και με αναφορά στις σύγχρονες μορφοποιήσεις της διά
βίου εκπαίδευσης,
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Beilhart P., Social Theory, a guide to social thinkers, Allen & Unwin,
Sydney, 1991.
Bendix R., ‘Inequality and Social Structure: a comparison of Marx and
Weber’, American Sociological Review, v. 39, 1974, σελ.
149―161.
Blau P., ‘Presidential Address: Parameters of Social Structure’, American
Sociological Review, 39, 1974, σελ. 615-622.
Collins R., Max Weber, Sage, London, 1986.
Coser L. A. The Functions of Social Conflict, Free Press, Glencoe, III,
1956, σελ. 151-156.
Durkheim E., A Study in Sociology, Free Press Glencoe III, 1951, σελ.
246-257.
Gerth H., Mills C. W. Power and Authority: A Summary, Harcourt Brace
Jovanovich, 1953, σελ. 193-195.
Gerth H., Mills C. W. (eds), From Max Weber: Essays in Sociology,
Oxford University. Press, 1973, σελ. 196- 204.
Giddens A., New Rules of Sociological Method, Basic Books, 1976.
Giddens Α., Κοινωνιολογία, εκδ. Gutenberg, Aθήνα, 2002.
Heslin, J., Essentials of Sociology:A Down to Aarth Approach, Allyn and
Bacon, Boston, 1998.
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Johnson A., The Blackwell Dictionary of Sociology: A Users Guide,
Malden, Blackwell Publishers, 1999.
Marx K., A Contribution to the Critique of Political Economy, Charles H.,
Kerr, Chicago, 1904, σελ. 11-13.
Mead G.H., Play, the Game and the Generized Other, University of
Chicago Press, 1934., σελ. 152-164.
Mead G.H., The Internalization of Social Control, University of Chicago
Press, 1934, σελ. 173-178.
Merton R., Social Theory and Social Structure , Free Press Glencoe III,
1949, σελ.125-133.
Parsons T., (ed.) Max Weber, The Theory of Social and Economic
Organization, Free Press Glencoe ΙΙΙ, 1947. σελ. 88-100.
Parsons T., (ed.) Max Weber, The Theory of Social and Economic
Organization, Free Press Glencoe ΙΙΙ, 1947, σελ. 111 - 115, 118120
Ritzer G., Sociological Theory, McGraw-Hill, London, 5th ed., 2000.
Woodiwiss A., The Visual in Social Theory, Athlone Press, N.Y., 2001.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εργασία σε ομάδες, κριτική μελέτη και παρουσίαση μελετών, εκπόνηση και
παρουσίαση εργασιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εβδομαδιαίος φάκελος, εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας, γραπτή
εξέταση.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδασκόντων:

Δημήτρης Κ. Βεργίδης,
Θανάσης Καραλής
Ιωσήφ Φραγκούλης

Τίτλος μαθήματος:

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Επιμορφωτικές Μέθοδοι και
Τεχνικές

Τύπος μαθήματος:

Το μάθημα είναι θεωρητικού προσανατολισμού και
συνδυάζεται με την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική διάσταση των στρατηγικών και
των

πολιτικών

για

την

αντιμετώπιση

της

σχολικής

αποτυχίας

και

της

υποεκπαίδευσης, για τη χρήση Τ.Π.Ε. στο σχολείο και γενικότερα για την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές να γνωρίζουν:
1. να διερευνούν τις επιμορφωτικές ανάγκες των ενηλίκων και να σχεδιάζουν
επιμορφωτικά προγράμματα
2. να αναλύουν επιμορφωτικές πρακτικές
3. να εφαρμόζουν συμμετοχικές επιμορφωτικές μεθόδους και τεχνικές
4. να συνδέουν την επιμόρφωση με την έρευνα
5. να συνδέουν την επιμόρφωση με τη βελτίωση του σχολείου
Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι οι εξής:
 ανάλυση και σύνθεση
 εφαρμογή γνώσεων στην πράξη
 ερευνητικές δεξιότητες
 δημιουργικότητα
 ομαδική εργασία
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 σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι οι εξής:
 αποδοχή της διαφορετικότητας των εκπαιδευομένων
 συνειδητοποίηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών πλαισίων
 εκπαιδευτική έρευνα σε διαφορετικά πλαίσια
 χειρισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 εφαρμογή συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
 ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις των αρχών της διά βίου εκπαίδευσης και των κυριότερων θεωριών στο πεδίο
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Γνώσεις κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης
ενηλίκων
2. Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι και
τεχνικές. Ορισμός της έννοιας «ανάγκη» σε διαφορετικές θεωρητικές
προσεγγίσεις
3. Θεωρίες για τη βελτίωση του σχολείου
4. Σχεδιασμός

επιμορφωτικών

προγραμμάτων,

θεωρητικές

αφετηρίες,

τυπολογίες επιμόρφωσης και αναμενόμενα αποτελέσματα
5. Θεωρητικές αφετηρίες για την ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών:
Bernstein, Bourdieu, συμβολική αλληλεπίδραση, συστημική προσέγγιση
6. Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων: Freire, Kolb, Jarvis, Mezirow
7. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων: γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητες και πρακτικές.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Βεργίδης Δ. (επιμ.) (2003), Εκπαίδευση ενηλίκων. Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών
και εκπαιδευτών, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
Βεργίδης Δ. (2003), Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας – Το
περίγραμμα της θέσης εργασίας τους, ΓΓΕΕ – Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Αθήνα.
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Βεργίδης Δ., Βαϊκούση Δ. (2003), Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και
Πολιτισμός. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΥΠ.ΠΟ., ΓΓΕΕ,
Αθήνα.
Βεργίδης Δ. & Κόκκος Α. (2010), Εκπαίδευση Ενηλίκων: διεθνείς προσεγγίσεις και
ελληνικές διαδρομές, Αθήνα:Μεταίχμιο.
Βεργίδης Δ. & Υφαντή Α. (2011), Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θεωρητικές
αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα,
Ύψιλον/βιβλία.
Freire, P. (1977), Η Αγωγή του Καταπιεζόμενου. Αθήνα: Ράππας. (Πρώτη δημοσίευση
1970).
Freire, P. (2006), Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. Αθήνα:
Επίκεντρο. (Πρώτη δημοσίευση 1998).
Mezirow, J. και Συνεργάτες (2007), Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Λιντζέρης, Π. (2007), Η σημασία του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού
διαλόγου στη θεωρία του Jack Mezirow για τη μετασχηματίζουσα μάθηση.
Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Rogers A. (1997), Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Φρέιρε Π. (1977), Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας, Αθήνα, εκδ.
Καστανιώτη.
Χασίδου Μ. (2009), Κριτικός στοχασμός και μετασχηματισμός στην εκπαίδευση
ενηλίκων μέσω του θεάτρου, Αθήνα, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Cranton, P. (2006), Understanding and Promoting Transformative Learning. San
Francisco: Jossey – Bass.
Brookfield, St. (1995), Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco:
Jossey – Bass.
Brookfield, St. (2005), The Power of Critical Theory. San Francisco: Jossey – Bass.
Mezirow, J. and Associates (1990), Fostering Critical Reflection in Adulthood. San
Francisco: Jossey – Bass.
Mezirow, J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco:
Jοssey – Bass.
Moon, J. (2008), Critical Thinking: An Exploration of Theory and Practice. London
and New York: Routledge.
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Μπαγάκης Γ. κ.ά. (2007), Ένα σχολείο μαθαίνει, Αθήνα: Λιβάνης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με ερωτήσεις-απαντήσεις, εργασία
σε ομάδες, κριτική μελέτη και παρουσίαση άρθρων, συμμετοχή σε ερευνητικές
δραστηριότητες, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών.
Μέθοδοι

αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εκπόνηση

και

παρουσίαση

γραπτής

εργασίας, γραπτή εξέταση.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδάσκουσας:

Τίτλος μαθήματος:

Αμαλία Υφαντή
Άννα Ασημάκη

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος
3ο εξάμηνο

Εξάμηνο:

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος εστιάζονται
στο να βοηθηθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές – τριες:


Να κατανοήσουν την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την
κοινωνική και επαγγελματική τους θέση, αλλά και το εκπαιδευτικό τους
έργο.



Να αντιληφθούν ότι σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και μεταμοντέρνο
κόσμο, η εκπαίδευση εμφανίζει τάσεις αυτονομίας και αυτοοργάνωσης, ο
ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται δυσκολότερος από εκείνον του
απλού μεταδότη της γνώσης καθώς αυτός, καλείται να μετατοπίσει το
κέντρο βάρους της διδακτικής του συμπεριφοράς από πρακτικές
μετάδοσης γνώσης σε πρακτικές οργάνωσης περιβαλλόντων μάθησης.



Να προσεγγίσουν ιστορικο-κοινωνιολογικά την επαγγελματική κατάρτιση
και εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τον βαθμιαίο εμπλουτισμό του
πολιτιστικού (συμβολικού), κοινωνικού και οικονομικού τους κεφαλαίου.



Να κατανοήσουν τον ιδιάζοντα ρόλο της μεταβλητής του φύλου στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.



Να έλθουν σε επαφή με ποικίλες θεωρητικές ή/και ερευνητικές
επιστημονικές εργασίες που αναλύουν το φαινόμενο της συνεχούς
επαγγελματικής κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης και να κατανοήσουν ότι
όσο επαρκής και αν είναι η αρχική εκπαίδευση τους δεν αρκεί για να
καλύψει τις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, όπως αυτές
διαμορφώνονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
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Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις των κύριων θεωριών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και των βασικών
εννοιών της, χρήσιμων για την κατανόηση του κοινωνικού πεδίου μέσα στο οποίο
εργάζονται.
Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus):
Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι:


Η επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ιστορική –
κοινωνιολογική προσέγγιση) στο πεδίο του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.



Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων εκπαιδευτικών: Κοινωνικό κεφάλαιο,
πολιτισμικό κεφάλαιο, συμβολικό κεφάλαιο.



Η επίδραση της μεταβλητής του φύλου στην επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών



Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει στην άσκηση
του έργου του στη μετανεωτερική εποχή.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Arnot, M., (2002)., Reproducing Gender: Essays on Educational Theory and Feminist
Politics. London and N.Y.: Routledge / Falmer.
Hargreaves, A. & Fullan, M. (2008). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης
Hargreaves, A. (1994), Changing Teachers, Changing Times teachers’ work and
culture in the postmodern age. London: Cassell.
Huberman, M. (1989). La vie des enseignants. Evolution et bilan d’ une profession.
Lausanne: Delachaux et Niestle.
Acker, S. (2000)., Realities of Teaching: never a dull moment. London: Cassell
Βεργίδης Δ. & Υφαντή Α. (2011), Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θεωρητικές
αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα,
Ύψιλον
Ξωχέλλης, Π. (2005). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το
επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου
του. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
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Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος
Δαρδανός.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Το

μάθημα

περιλαμβάνει

διαλέξεις,

σεμινάρια,

ατομικές

και

ομαδικές

δραστηριότητες, καθώς και ανάλυση και κριτική σχετικών εικονικών και
επιστημονικών κειμένων.
Μέθοδοι αξιολόγησης/ βαθμολόγησης:


Διαμορφωτική αξιολόγηση με βάση την επεξεργασία κειμένων, θεμάτων,
εικονικών κειμένων, που άπτονται των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.



Αξιολόγηση εβδομαδιαίου φακέλου



Ανάλυση και κριτική παρουσίαση μιας επιστημονικής μελέτης στο πλαίσιο
των σεμιναρίων του μαθήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Κοινωνιολογία της
Άτυπης Εκπαίδευσης

Τύπος μαθήματος:

Το μάθημα είναι πρακτικού προσανατολισμού.

Έτος Σπουδών:
Εξάμηνο:

2ο έτος
3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Απόκτηση δεξιοτήτων στον τρόπο σχεδίασης, στον τρόπο παραγωγής και στην
αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Καλές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνώσεις δομής ηλεκτρονικού
υπολογιστή και βασικών περιφερειακών συσκευών, γνώσεις λειτουργίας του
διαδικτύου.
Περιεχόμενο μαθήματος:


Αρχές τεχνολογίας λογισμικού, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες.



Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού.



Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης, μέσα μεταφοράς της πληροφορίας, ευχρηστία,
ποιότητα.



Αλληλεπίδραση, εκπαιδευτικές στρατηγικές, μοντέλα εκπαιδευτικού και μαθητή.



Εργαλεία ανάπτυξης

λογισμικού, διαδίκτυο.

Γλώσσες προγραμματισμού,

συγγραφικά εργαλεία, συγγραφικά περιβάλλοντα στον παγκόσμιο ιστό, γλώσσες
σήμανσης, τεχνολογία ροής.


Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού, πολυμέσα, υπερκείμενο - υπερμέσα, εικονική
πραγματικότητα, ανοικτά και κλειστά εκπαιδευτικά συστήματα.



Διαδίκτυο και επικοινωνίες με έμφαση στην εκπαίδευση.



Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων – θεωρίες μάθησης.



Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού - ομάδες εργασίας, μοντέλα, σημαντικά και
κρίσιμα σημεία στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού.
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Εκπαιδευτικό λογισμικό και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.



Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - θεωρητικό πλαίσιο, τύποι, κατηγορίες
και μέθοδοι αξιολόγησης, μέσα συλλογής δεδομένων, μεθοδολογία, ανάλυση και
ερμηνεία.



Προβλήματα στη διεξαγωγή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία για μελέτη:
Alessi, S., Trollip S., (2005). Πολυμέσα και Εκπαίδευση. Αθήνα: Γκιούρδας.
Snell, N., Temple, B., Clark, T.M. (2003). Μάθετε το Internet και το Web. Αθήνα:
Γκιούρδας.
Sommerville, I (2002). Software Engineering. Boston: Addison-Wesley.
Αβούρης, Ν. (2000). Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή.Αθήνα: Δίαυλος
Ακουμιανάκης, Δ. (2006). Διεπαφή χρήστη-υπολογιστή. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Βεσκούκης, H. (2001). Τεχνολογία Λογισμικού Ι. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
Βεσκούκης, H. (2001). Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
Βοσνιάδου, Σ. (2006). Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από
τις Σύγχρονες Τεχνολογίες. Αθήνα: Gutenberg.
Δήμου, Ν. (2000). Ψηφιακή Ζωή. Αθήνα: Opera.
Εγχειρίδια χρήσης των HTML, Microsoft Visual Basic, Visual Basic. NET,
Macromedia Director.
Κουζέλης, Γ. (2006). Φιλική κοινωνία ή κοινωνία χρηστών; Αθήνα: Κριτική.
Μακράκης,

Β.

(2000).

Υπερμέσα

στην

Εκπαίδευση:

Μία

κοινωνικο-

εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Μικρόπουλος, Α. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Θέματα σχεδίασης και
αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Μικρόπουλος, Α. (2006). O υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Ξένος, Μ. (2002). Διαχείριση και ποιότητα Λογισμικού. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
Παναγιωτακόπουλος Χρ. (2009). Από τις αριθμομηχανές στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Παναγιωτακόπουλος Χρ., Πιερρακέας Χρ. & Πιντέλας, Π. (2003). Το
Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του. Αθήνα: Μεταίχμιο.
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Παναγιωτακόπουλος Χρ., Πιερρακέας Χρ. & Πιντέλας, Π. (2005). Σχεδίαση
Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις αναφορικά με ζητήματα του περιεχομένου αλλά
και εργαστηριακή εξάσκηση στην εγκατάσταση, στην εγκατάσταση διαφόρων
βοηθητικών προγραμμάτων (plugins) και στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με τη χρήση διαφανειών PowerPoint και διαφόρων
τύπων εκπαιδευτικού λογισμικού.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
Για την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:
α) Η εκτίμηση από τον διδάσκοντα της ενεργούς συμμετοχής στα μαθήματα (10% επί
του τελικού βαθμού).
β) Οι επιδόσεις των φοιτητών στα εξής:


Γραπτή και προφορική κριτική παρουσίαση μίας τουλάχιστον επιστημονικής

μελέτης στο πλαίσιο των παραδόσεων-σεμιναρίων του μαθήματος (25% επί του
τελικού βαθμού).


Γραπτή εργασία, η οποία θα έχει σχέση με λογισμικό (σχεδίαση – αξιολόγηση) με

βάση συγκεκριμένο πλαίσιο (65% επί του τελικού βαθμού).
Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
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Ονόματα διδασκόντων:

Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη
Χάρης Λαμπρόπουλος

Τίτλος μαθήματος:

Τύπος μαθήματος:

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και
Εκπαιδευτικών Φορέων - Παραγωγή και
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το μάθημα είναι θεωρητικού προσανατολισμού και
συνδυάζεται με την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών φορέων σηματοδοτεί
το πέρασμα από μια γραφειοκρατική λογική ελέγχου, που στηρίζεται κυρίως στην
επιβολή διοικητικών κανονισμών και διαδικασιών, σε μια λογική που αναφέρεται στα
αποτελέσματα και στις διαδικασίες επίτευξής τους. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να γνωρίζουν:
 το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 τις τυπολογίες και τα κυριότερα μοντέλα αξιολόγησης
 τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές βάσεις της αξιολόγησης
 τον σχεδιασμό και διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης.
Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 ανάλυσης και σύνθεσης
 ερευνητικές δεξιότητες
 συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές
 εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες.
Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 συνειδητοποίησης των διαφορετικών συγκειμένων και του πλαισίου ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος
 κατανόησης της δομής και των στόχων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή ενός
εκπαιδευτικού φορέα
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 εκπαιδευτικής έρευνας σε διαφορετικά πλαίσια
 αξιολόγησης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μέθοδοι και τεχνικές εκπαιδευτικής έρευνας και γνώσεις κοινωνιολογικής θεωρίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
 εννοιολογικό πλαίσιο, ορισμός της αξιολόγησης
 τυπολογίες και μοντέλα αξιολόγησης
 νομικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης
 σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών αξιολόγησης
 κριτική παρουσίαση ερευνών/μελετών αξιολόγησης
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Βεργίδης Δ. & Βαϊκούση Δ. (2003), Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και
Πολιτισμός. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟΓΓΕΕ.
Βεργίδης Δ. & Κόκκος Α. (2010), Εκπαίδευση Ενηλίκων: διεθνείς προσεγγίσεις και
ελληνικές διαδρομές, Αθήνα, Μεταίχμιο.
Βεργίδης Δ. & Καραλής Α., (2008), Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σχεδιασμός,
οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, τόμος Γ., Β΄ έκδοση.
Bonniol J.J. & Vial M. (2007), Τα μοντέλα αξιολόγησης. Θεμελιώδη κείμενα με
ερμηνευτικά σχόλια, Αθήνα, Μεταίχμιο.
Καρατζιά-Σταυλιώτη

Ε.

&

Λαμπρόπουλος

Χ.

(2006),

Αξιολόγηση,

αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
και οικονομία, Αθήνα, Gutenberg.
Κασιμάτη Κ. (2003), Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση. Μέθοδοι και
πρακτικές, Αθήνα, Gutenberg. Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και
Κοινωνικής Πολιτικής.
Κόκκος Α. (2008), Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Μελέτη αξιολόγησης,
Αθήνα, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Μπαγάκης Γ. (2001), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου, Αθήνα,
Μεταίχμιο.
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Bhola H.S. (1992), Evaluation des projets, programmes et campagnes d’
«Alphabétisation pour le développement», Hambourg, Institut de l’Unesco
pour l’ Education, Fondation allemande pour le développement internationale
(DSE).
Cuba G.E., Lincoln S.Y. (1981), Effective Evaluation. Improving the Usefulness of
Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches, San
Francisco, Jossey-Bass Publishers.
Kirkpatrick D. & Kirkpatrick J. (2006), Evaluating Training Programs. The four
Levels, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, Inc.
Kushner S. (2000), Personalizing Evaluation, London-Thousand Oaks-New Delhi,
Sage Publications.
Rossi H.P., Lipsey W.M., Freeman E.H. (2004), Evaluation. A Systematic Approach,
Thousand Oaks-London-New Delhi, Sage Publications, 7η έκδοση.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις με ερωτήσεις-απαντήσεις, εργασία σε ομάδες, κριτική μελέτη και
παρουσίαση άρθρων, συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, εκπόνηση και
παρουσίαση εργασιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας, γραπτή εξέταση.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

2.1.2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης: Καθηγητής Κ. Δ. Πόρποδας
1. Σκοπός της ειδίκευσης
Οι μαθησιακές δυσκολίες (ως έννοια και ως ανάγκη εκπαιδευτικής
αντιμετώπισης) αποτελούν μια, σχετικώς πρόσφατη εξέλιξη στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Samuel Kirk το 1962 (στο έργο του
Educating Exceptional Children) για να προσδιορίσει μια καθυστέρηση ή διαταραχή
της ανάπτυξης σε μία ή περισσότερες λειτουργίες του γραπτού ή του προφορικού
λόγου (όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η κατανόηση) ή και των
μαθηματικών, εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή διαταραχών
συμπεριφοράς και συναισθημάτων.
Η ειδική ή εξελικτική δυσλεξία, αναφέρεται σε μια διαταραχή η οποία
εκδηλώνεται ως δυσκολία στη μάθηση του γραπτού λόγου (δηλ. της ανάγνωσης και
ορθογραφημένης γραφής), παρά τις νοητικές ικανότητες του ατόμου, την κατάλληλη
σχολική εκπαίδευση και τη θετική οικογενειακή, κοινωνική και πολιτιστική
επίδραση. Η δυσκολία αυτή οφείλεται σε θεμελιακή δυσλειτουργία γνωστικώνμαθησιακών μηχανισμών, σύμφυτης και, ως ένα βαθμό, απροσδιόριστης αιτιολογίας.
Με βάση τα ανωτέρω, σκοπός της προτεινόμενης ειδίκευσης «Μαθησιακές
Δυσκολίες – Δυσλεξία» του Π.M.Σ. είναι η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών
στην κατανόηση, αξιολόγηση, ερμηνεία και σωστή εκπαιδευτική αντιμετώπιση
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία. Ειδικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα
στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις (θεωρητικές και εφαρμοσμένες) στα θέματα
που αναφέρονται:
(α) Στη φύση, λειτουργία, αξιολόγηση και ερμηνεία των γνωστικών λειτουργιών
που συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης και συνδέονται με τις μαθησιακές
δυσκολίες (ειδικότερα της ανάγνωσης και γραφής, όπως π.χ. η δυσλεξία και των
μαθηματικών).
(β) Στη διαγνωστική αξιολόγηση περιπτώσεων παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες- δυσλεξία.
35

(γ) Στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη (και, όταν είναι εφικτό, την εφαρμογή)
προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης για τα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία.
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2. Μαθήματα:
Όνομα διδάσκοντος:

Κλεοπάτρα Διακογιώργη

Τίτλος μαθήματος:

Ψυχογλωσσολογία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό και πρακτικό

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει κάποιες σημαντικές πτυχές της
ανάπτυξης και της επεξεργασίας της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη
φωνολογική, γραμματική και σημασιολογική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτυξη
της ορθογραφίας σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο.
Το μάθημα έχει ερευνητικό προσανατολισμό (έμφαση στις ερευνητικές δεξιότητες
και διαδικασίες). Αναμένεται ότι, μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι
ικανοί να αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα της ψυχογλωσσολογικής έρευνας
καθώς επίσης και να αναπτύσσουν ένα δικό τους ερευνητικό πρόγραμμα (να
σχεδιάζουν και να εκπονούν μια μικρής κλίμακας έρευνα χρησμοποιώντας τα
κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία).
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις

Γνωστικής

Ψυχολογίας

(Γνωστικής

Ανάλυσης

της

Μάθησης

στην

Εκπαίδευση), Εξελικτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας της Ανάγνωσης και της
Ορθογραφίας, Μεθοδολογίας Έρευνας στην Ψυχολογία.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
To μάθημα απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:
Επισκόπηση των θεωριών πάνω στην επεξεργασία της γλώσσας.
Μεθοδολογία έρευνας στη μελέτη της επεξεργασίας της γλώσσας.
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Διαγλωσσική μελέτη της επεξεργασίας της γλώσσας: ειδικοί για κάθε γλώσσα και
ανεξάρτητοι από τη γλώσσα παράγοντες στην επεξεργασία της γλώσσας.
Κατανόηση και παραγωγή της γλώσσας.
Φωνολογική, Μορφολογική, Σημασιολογική και Ορθογραφική Ανάπτυξη.
Γλωσσική Ανάπτυξη και Μαθησιακές Δυσκολίες.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Α. Βιβλία
Carroll. D. (2008). Psychology of Language. Thomson Wadsworth.
Field, J. (2004). Psycholinguistics. The key concepts. Routledge
Fletcher, P & MacWhinney, B. (2004). The Handbook of Child Language.
Blackwell publishing.
MacWhinney, B. (2009). The Emergence of Language. Taylor & Francis&
Taylor.
Tomasello, M. & Bates, E. (2001). Language Development: The Essential
Readings. Blackwell Pub.
Traxler, M. & Gernsbacher, M-A. (2006). Handbook of Psycholinguistics.
Elsevier/Academic Press.
Β. Περιοδικά
Journal of Psycholinguistic Research
Applied Psycholinguistics
Journal of Memory and Language
Journal of Learning Disabilities
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal
Reading & Writing Quarterly
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις καθώς και παρουσίαση, εκ μέρους των φοιτητών, εργασίας σε σχέση με το
εκάστοτε πραγματευόμενο θέμα.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εκπόνηση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας εκ μέρους του φοιτητή.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Διδάσκων:

Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας

Τίτλος μαθήματος: Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η μελέτη και ανάλυση των βασικών θεμάτων που αναφέρονται στις «μαθησιακές
δυσκολίες» και τη «δυσλεξία», με σκοπό να κατανοηθούν οι έννοιες, η φύση, η
αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις, η διαγνωστική αξιολόγηση, η ερμηνεία
και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων που προκύπτουν.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Απαιτούνται καλές γνώσεις από τα μαθήματα «Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην
Εκπαίδευση»,

«Ανάγνωση,

Γραφή,

Δυσλεξία»,

«Εξελικτική

Ψυχολογία»,

«Ψυχογλωσσολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία», «Ψυχομετρία».
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Η

έννοια

των

Μαθησιακών

Δυσκολιών

(Μ.Δ.).

Ορισμός,

αιτιολογία,

κατηγοριοποίηση, διαστάσεις του προβλήματος. Προσοχή, αντίληψη, μνήμη,
γλώσσα, σκέψη και Μ.Δ. Δυσκολίες στην απόκτηση της ομιλίας και στη μάθηση της
ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Προβλήματα που είναι δυνατόν να
συνυπάρχουν με τις Μ.Δ. Η έρευνα για τις Μ.Δ.
Η έννοια της Δυσλεξίας. Ορισμός. Η δυσλεξία ως ειδική μαθησιακή δυσκολία.
Τι είναι και τι δεν είναι δυσλεξία. Οι διαστάσεις της δυσλεξίας. Τα είδη και οι τύποι
δυσλεξίας. Η έκταση του προβλήματος. Η σχέση της δυσλεξίας με άλλα θέματα. Η
γνωστική ανάλυση της Δυσλεξίας. Η έρευνα για τη δυσλεξία.
Η διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μ.Δ. και της Δυσλεξίας: Ο
ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης. Το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο. Μέθοδοι και
εργαλεία (τεστ) διαγνωστικής αξιολόγησης, άτυπα και σταθμισμένα διαγνωστικά
εργαλεία. Κώδικας ηθικής δεοντολογίας που πρέπει να διέπει την αξιολόγηση και
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χρήση προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των γονέων τους. Συνέντευξη με τους
γονείς και δασκάλους. Εφαρμογή των διαγνωστικών εργαλείων. Ερμηνεία των
αποτελεσμάτων της διαγνωστικής αξιολόγησης. Σύνταξη της διαγνωστικής έκθεσης
(report). Ανάπτυξη και τρόπος υλοποίησης εξατομικευμένου προγράμματος
εκπαιδευτικο-ψυχολογικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των Μ.Δ. ή της
Δυσλεξίας. Επιλογή ή ανάπτυξη του κατάλληλου (για την περίπτωση) εκπαιδευτικού
υλικού για την επιτυχή παρέμβαση. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
παρέμβασης.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Αγαλιώτης, Ι. (2000) Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Ελληνικά Γράμματα.
Αθήνα.
Πόρποδας, Κ. (2003). (Επιμ.). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των
μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο. Έκδοση στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Επιμόρφωση και
Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες». Πάτρα.
Πόρποδας, Κ. (2005). (Επιμ.). Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την
αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του
δημοτικού σχολείου. Έκδοση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και
Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες». Πάτρα.
Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη. Ελληνικά
Γράμματα. Αθήνα.
Bender, W. (1995). Learning Disabilities: Characteristics, Identification,and
Learning Strategies. Allyn & Bacon. Boston.
Dyslexia (An International Journal of Research and Practice). The Journal of the
BDA.
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Hulme, C. & Snowling, M. (Eds) (1997). Dyslexia: Biology, Cognition, and
Intervention. Whurr. London.
Journal of Learning Disabilities.
Prior, M. (1998). Understanding Specific Learning Disabilities. Psychology Press.
UK.
Reid, D. et all. (1995). Teaching the Learning Disabled – A Cognitive Developmental
Approach. Allyn & Bacon. Boston
Smith, C. (1997). Learning Disabilities. Allyn & Bacon. Boston.
Smith, T., Dowdy, C., Polloway, E. & Blalock, G. (1999). Children and Adults with
Learning Disabilities. Allyn & Bacon. Boston.
Wong, B. (1996). The ABCs of Learning Disabilities. Academic Press. N. York.
Σημείωση: Περισσότερη, ειδικότερη και νεότερη βιβλιογραφία θα δοθεί στους φοιτητές κατά την έναρξη
του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Παρουσίαση και ανάπτυξη, από τον κάθε φοιτητή, της εργασίας που θα έχει αναλάβει
για ένα από τα θέματα του μαθήματος, έτσι ώστε να αποτελεί αφορμή για συζήτηση
και περαιτέρω ανάλυση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου καθώς και συνεκτίμηση της εργασίαςπαρουσίασης που θα έχει γίνει στη διάρκεια των μαθημάτων.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική (Ωστόσο, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού ερευνητικών μελετών που
υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, είναι αυτονόητο ότι ο φοιτητής θα πρέπει να
συμπληρώσει την ενημέρωσή του από αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες που
δημοσιεύονται σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα).
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Ιωάννης Δ. Καραντζής

Μαθησιακά Προβλήματα στις Bασικές Φυσικομαθηματικές έννοιες: Διαγνωστική Αξιολόγηση και
Eκπαιδευτική Aντιμετώπιση

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να θιγούν θέματα σχετικά με τα μαθησιακά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου στις βασικές
Φυσικο-μαθηματικές έννοιες. Ειδικότερα, να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν
στη διαγνωστική αξιολόγηση και την εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθησιακών
δυσκολιών στις βασικές Φυσικο-μαθηματικές έννοιες. Να είναι ικανοί να
διαγιγνώσκουν και να αξιολογούν περιπτώσεις μαθητών με δυσκολίες στα Φυσικομαθητικά και να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σχέδιο εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις

Γνωστικής Ψυχολογίας (Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης στην

Εκπαίδευση) και Μεθοδολογίας Έρευνας
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
(α) Τα προβλήματα της μνήμης των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
αριθμητική.
(β) Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στις προαριθμητικές έννοιες, στην
έννοια του αριθμού, στον νοερό υπολογισμό διαφόρων ποσοτήτων, στην εκτέλεση
απλών αριθμητικών πράξεων, στην επίλυση απλών λεκτικών προβλημάτων
(διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, γλωσσική κατανόηση και μετασχηματισμοί).
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(γ) Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση εννοιών των
Φυσικών Επιστημών. Οι ιδέες των μαθητών και οι διαδικασίες για την οικοδόμησή
τους.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Αγαλιώτης Ιωάννης (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
Antonietti, A., Ignazi, S., Perego, P. (2000): Metacognitive Knowledge about
problem-solving methods. British Journal of Educational Psychology, 70.
Dapueto, C. & Parenti, L. (1999): Contributions and obstacles in the development of
mathematical knowledge. Educational Studies in Mathematics, 39.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (1998). Οικοδομώντας τις
έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
Fucks, S. L. & Fucks, D. (2002): Mathematical Problem Solving Profiles of students
with mathematics disabilities with and without co morbid reading disabilities.
Journal of Learning Disabilities, Vol. 35, 6.
Hitch G. & Mcauley E. (1991). Working memory in children with specific arithmetical
learning difficulties. British Journal Psychology, 82, 375-386.
Kamii C. & DeClark (1994) (Μετάφραση). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την
Αριθμητική. Αθήνα: Πατάκης
Καραντζής Ιωάννης. (1992). Παραλληλισμός μαθηματικών εννοιών με σχήματα.
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 67, 73-78.
Καραντζής Ιωάννης (2001). Τα προβλήματα της μνήμης των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες στην Αριθμητική και την Ανάγνωση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος
Δαρδανός.
Καραντζής Ιωάννης (2001α). Η σχέση των προμαθηματικών εννοιών με την επίδοση
των παιδιών στην Αριθμητική. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 116, 75-85.
Καραντζής, Ι. και Τόλλου Μαρία (2009). Ο νοερός αριθμητικός υπολογισμός των
μαθητών της Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου στις προσθέσεις και αφαιρέσεις
διψήφιων αριθμών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 48, 107-123.
Καραντζής, Ι. και Βεγιάννη Ε. (2008). O νοερός αριθμητικός υπολογισμός κατά τη
διαδικασία υπέρβασης της πρώτης δεκάδας: Στρατηγικές και επιδόσεις των
μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Έρευνα στη Διδακτική των
Μαθηματικών, 3, 9-30

43

Κόκκοτας, Π. (1998). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Κολέζα Ευγενία (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών
Μαθηματικών εννοιών. Αθήνα: Leader Books.
Κολέζα Ευγενία (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. Αθήνα:
Τόπος.
Κουμάρας, Π. (2002). Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της Φυσικής.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
Kramarski, B., Mevarech, Z., Arami, M. (2002): The effects of metacognitive
instruction on solving mathematical authentic tasks. Educational Studies in
Mathematics, 49.
Κωσταρίδου - Ευκλείδη Αναστασία (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: ART
of TEXT.
Λεμονίδης

Χαράλαμπος

(1994).

Περίπατος

στη

μάθηση

της

Στοιχειώδους

Αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Λεμονίδης Χαράλαμπος (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών.
Ερευνητική Διάσταση τ. 1, 87-121.Θεσσαλονίκη.
Λεμονίδης, Χ. (2003). Μία νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Πατάκης.
Logie R.H. & Baddeley A.D. (1987). Cognitive processes in counting. Journal of
Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition, 13, 310-326.
Magne O. (1999). Η Ψυχολογία της θεραπείας των δυσκολιών στα μαθηματικά. Στο
βιβλίο Στασινού Δημητρίου. Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του
εφήβου (σελ. 77-90). Αθήνα: GUTENBERG.
Magne O. (1999a). Διάγνωση και θεραπευτικά προγράμματα για παιδιά με δυσκολίες
στα μαθηματικά. Στο βιβλίο Στασινού Δημητρίου. Μαθησιακές δυσκολίες του
παιδιού και του εφήβου (σελ. 215-240). Αθήνα: GUTENBERG.
Mercer, D., C. (1997) : Students with Learning Disabilities. Prentice-Hall, USA. 5th
edition
Μίχας, Π. (2003). Η διδασκαλία της Φυσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
Μπάρδης Πολυνείκης (1999). Οδηγός δραστηριοτήτων (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό –
Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες). Καρδαμίτσα.
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Μπούφη Άντα (1994). Μαθησιακές «δυσκολίες» στα μαθηματικά. Στο Καΐλα,
Πολεμικός, Φιλίππου (επιμ.). Άτομα με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα
Nesher, P., Hershkovitz, S. & Novotna, J. (2003). Situation Model, Text Base and
what else? Factors affecting problem solving. Educational Studies in
Mathematics, 52.
Παντελιάδου Σουζάνα (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι και
Γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Παπαζήσης, Κ. (1996). Τα «έξυπνα» πειράματα. Αθήνα: Σαββάλας.
Παπανδρέου Μαρία (2000). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εξοικείωση των
παιδιών με μαθηματικές έννοιες και επίλυση προβλημάτων. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Παρασκευόπουλος Ιωάννης (1985). Εξελικτική Ψυχολογία. Αθήνα. Τόμοι 2, 3.
Pickering J. S. (2001): The development of visuo-spatial working memory. Memory,
9.
Πόρποδας Κωνσταντίνος (1998). Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες. Πάτρα.
Πόρποδας Κ. (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα: Αυτοέκδοση
Πόρποδας Κ. (2003). Η μάθηση και οι δυσκολίες της. Πάτρα: Αυτοέκδοση.
Porpodas C. (1987). The one-question conservation experiment reconsidered. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, vol 28, No 2, 343-34.
Πατρώνης Α., Σπανός Δ. (1996). Σύγχρονες θεωρήσεις και έρευνες στη μαθηματική
παιδεία. Αθήνα: Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού.
Ραβάνης, Κ.(2003). Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής.
Αθήνα: Δίπτυχο.
Ραβάνης, Κ.(2003α). Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτική και
γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.
Reuhkala, M. (2001): Mathematical Skills in ninth-graders: Relationship with visuospatial abilities and working memory. Educational Psychology, Vol. 21, 4.
Ramaa, S., Gowramma, P. I. (2002): A systematic procedure for identifying and
classifying children with dyscalculia among primary schools in India.
Dyslexia, 8.
Samuel J. & Βryant P. (1984). Asking only one question in the conservation experiment.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol 25, No 2, 315-318.
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Skemp R. (1987).The Psychology of Learning Mathematics. N.Y.: Lawrence Erlbaum
Associates
ΥΠΕΠΘ - Π.Ι. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. ΦΕΚ
303 και 304/13/3/2003 τ.Β.
Φλωράτου Μαρία- Μάρθα (1998) . Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι Τεμπελιά. Αθήνα:
Οδυσσέας
Wilson, M. K & Swanson, H. L. (2001): Are mathematics disabilities due to a
domain-general specific working memory deficit? Journal of Learning
Disabilities, Vol. 34, 3.
Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια
εξελικτική Διδασκαλία (μτφρ). Αθήνα: Gutenberg.
Wong, Y. L. B. (1996): The ABCs of Learning Disabilities. Academic Press, USA
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εβδομαδιαίες διαλέξεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Παράδοση σχετικής εργασίας.
(Αξιολόγηση 2-3 μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές
Φυσικο-μαθηματικές έννοιες και σχεδιασμός ενός προγράμματος εκπαιδευτικής
παρέμβασης).
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Διδάσκων:

Κων/νος Δ. Πόρποδας

Τίτλος μαθήματος:

Πρακτική Εφαρμογή στις Μαθησιακές Δυσκολίες –
Δυσλεξία

Τύπος μαθήματος:

Πρακτικό με διεκπεραίωση ατομικής εργασίας (project)
ερευνητικό – διαγνωστικής φύσης και τακτική
σεμιναριακή συνεργασία.

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η εκ μέρους του φοιτητή αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για
τη συστηματική μελέτη, αξιολόγηση και καθοδήγηση (αντιμετώπιση) ατομικής
περίπτωσης (case study) μαθησιακής δυσκολίας ή και δυσλεξίας.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Απαιτούνται καλές γνώσεις από τα μαθήματα «Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης
στην Εκπαίδευση», «Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία», «Εξελικτική Ψυχολογία»,
«Ψυχογλωσσολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία», «Ψυχομετρία»,
«Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία».
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Μελέτη

και

αξιολόγηση

των

υπαρχόντων

εργαλείων

διαγνωστικής

αξιολόγησης των Μ.Δ. και δυσλεξίας. Προετοιμασία συνέντευξης (με γονείς,
δασκάλους). Κατασκευή άτυπων τεστ αξιολόγησης και υλικού παρέμβασης.
Άσκηση στην πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για τις Μ.Δ.
και τη Δυσλεξία σε ατομικές περιπτώσεις (case studies) δύο μαθητών (ενός με Μ.Δ.
και ενός με δυσλεξία). Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει: Ανεύρεση των δύο
μαθητών (με την αυτονόητη έγκριση και συμφωνία των γονέων τους), συνεργασία
και συνέντευξη με τους γονείς και τον δάσκαλο, σταδιακή και πολυεπίπεδη
διαγνωστική αξιολόγηση των δύο μαθητών, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, σύνταξη
διαγνωστικής έκθεσης (report), προτάσεις για την ανάπτυξη του αναγκαίου υλικού
εκπαιδευτικής παρέμβασης. Εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης. Συγγραφή
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εργασίας για τη συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των δύο περιπτώσεων
(χωριστά). (Σημείωση: Εξυπακούεται ότι κaθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής
εφαρμογής θα υπάρχει εβδομαδιαία παρουσίαση της πορείας της εργασίας,
καθοδήγηση, συνεργασία και επίβλεψη της πορείας εργασιών από τον υπεύθυνο
καθηγητή).
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Πρόσβαση σε σχετιζόμενη γενική και ειδική βιβλιογραφία (στην ελληνική και την
αγγλική γλώσσα) που αναφέρεται στις παραμέτρους του θέματος.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Τακτική σεμιναριακή συνεργασία που θα συνίσταται από την παρουσίαση (εκ μέρους
του φοιτητή) του παραχθέντος έργου και την καθοδήγηση από τον υπεύθυνο
καθηγητή.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Συνδυασμός της συνεχούς αξιολόγησης του παραγόμενου έργου και της τελικής
αξιολόγησης της γραπτής εργασίας.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική. (Ωστόσο, λόγω του, σχετικά, μικρού αριθμού
ερευνητικών μελετών που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, είναι αυτονόητο ότι ο
φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει την ενημέρωσή του από αντίστοιχες ερευνητικές
μελέτες που δημοσιεύονται σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική
γλώσσα).

48

Όνομα διδάσκοντος:

Ιωάννης Δημάκος

Τίτλος μαθήματος:

Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις γνωστικές διεργασίες που
διεκπεραιώνουν οι μαθητές κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων και τις
μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σχολικής ηλικίας. Επίσης, το
μάθημα παρουσιάζει μεθόδους διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών
δυσκολιών στη γραπτή γλώσσα και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη
χρήση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις

Γνωστικής

Ψυχολογίας

(Γνωστικής

Ανάλυσης

της

Μάθησης

στην

Εκπαίδευση), Εξελικτικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας Έρευνας.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:
(α) Γνωστικές διεργασίες κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων, (β) Μοντέλα
γραπτής έκφρασης, (γ) Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραπτή γλώσσα, (δ) Διαγνωστική
αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών, (ε) Εξατομικευμένη Εκπαιδευτική Παρέμβαση
για μαθησιακές δυσκολίες, (στ) Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακές Δυσκολίες στη
Γραπτή Γλώσσα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
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Α. Βιβλία
Alamargot, D., & Chanquoy, L. (2001). Through the Models of Writing (with
commentaries by Ronald T. Kellogg & John R. Hayes). Dordrecht, The
Netherlands: Kluwer Academic Press.
Bereiter C., & Scardamalia, M.(1987). The Psychology of Written Composition.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Gregg, L. W., & 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.
MacArthur, C. A., Graham, S., & Fitzgerald, J. (Eds.). 2006. Handbook of Writing
Research. New York: Guilford Press
Β. Περιοδικά
Journal of Educational Psychology
Journal of Learning Disabilities
Reading and Writing: An interdisciplinary journal
Reading & Writing Quarterly
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εβδομαδιαίες διαλέξεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και ερευνητική εργασία σχετική με τη
γραπτή έκφραση των μαθητών σχολικής ηλικίας
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Όνομα διδάσκοντος:

Ιωάννης Δημάκος

Τίτλος μαθήματος:

Πειραματικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία

Τύπος μαθήματος:

Πρακτικό

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας και αποσκοπεί
στο να παρουσιάσει θέματα πειραματικού σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης
στην ψυχολογία.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Για το μάθημα απαιτούνται γνώσεις μεθοδολογίας έρευνας και χρήσης στατιστικών
προγραμμάτων.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:
(α) Μεθοδολογικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση πειράματος, (β) Ανάλυση
της διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης, (γ) Παραγοντικά σχέδια ανάλυσης της
διακύμανσης, (δ) Μεικτά παραγοντικά σχέδια.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Goodwin, C. J. (1998). Research in Psychology: Methods and design. (2nd ed.).
New York: John Wiley.
Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές
επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Sani, F., & Todman, J. (2009). Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστικές
εφαρμογές στην Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Πεδίο.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εβδομαδιαίες διαλέξεις, γραπτές ασκήσεις και εργαστήριο στατιστικής ανάλυσης.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το γραπτό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου, τις
εβδομαδιαίες ασκήσεις των φοιτητών και την υποχρεωτική ερευνητική εργασία που
καταθέτουν οι φοιτητές.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ :
2.1.3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης: Καθηγητής Ι. Μπουζάκης

1. Σκοπός της ειδίκευσης
Στόχοι της παραπάνω ειδίκευσης είναι:



Η κατάκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν:
α. Στις μεθοδολογικές και θεωρητικές παραδοχές του αντικειμένου
β. Στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα
γ. Στην εκπαίδευση - επιμόρφωση δασκάλων και νηπιαγωγών
δ. Στην οργάνωση και λειτουργία μουσείων παιδείας και στην προετοιμασία
επισκέψεων και ξενάγησης μαθητών σε αυτά



Η απόκτηση της ικανότητας για εκπόνηση αρχειακών ερευνών(αναζήτηση,
ταξινόμηση, επεξεργασία αρχειακού υλικού).
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2. Μαθήματα
Όνομα διδάσκοντος:

Σήφης Μπουζάκης

Τίτλος μαθήματος:

Ζητήματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας στην Ιστορία

Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών :

1ο έτος

Εξάμηνο :

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
H γνώση και εξοικείωση με τους σημαντικότερους σταθμούς της νεότερης ελληνικής
ιστορίας και η απόκτηση της ικανότητας εκπόνησης εργασιών με αρχειακές πηγές και
κατανόησης ερμηνείας ιστορικών τεκμηρίων.
Εξοικείωση και κατάκτηση μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και θεωριών για την
κατανόηση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μεθοδολογία έρευνας, Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ιστορία, Μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία στην ιστορία,
Ελληνική ιστοριογραφία – ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης, από την
παλαιά στη Νέα Ιστορία, Ιστορικές Σχολές στον διεθνή χώρο.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Βέϊκος, Θ., Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1997
Encyclopedie de la Pleiade, Ιστορία και Μέθοδοί της, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τράπεζας, 1989
Hobsbawm, Ε. (μετ. Π. Ματάλας), Για την ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, 1988
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διάλεξη, Ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασίες, παρουσιάσεις, γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Σήφης Μπουζάκης

Τίτλος μαθήματος:

Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης με έμφαση στις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

Τύπος μαθήματος:

--

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Γνώση των σημαντικότερων μεταρρυθμιστικών σταθμών στην ελληνική εκπαίδευση.
Εξοικείωση με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία του ιστορικού έτσι ώστε οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν με
επιστημονική επάρκεια ιστορικά γεγονότα.
Προαπαιτούμενες

γνώσεις:

Νεοελληνική

Ιστορία,

Ιστορία

Νεοελληνικής

Εκπαίδευσης
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι σημαντικότεροι μεταρρυθμιστικοί σταθμοί στην ελληνική εκπαίδευση, κατανόηση
και ερμηνεία τους.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Δημαράς, Α., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ. Α΄& Β΄, Αθήνα, 1973/74.
Μπουζάκης, Σ., Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τ. Α΄& Β΄, Αθήνα,
Gutenberg, 2002, β΄έκδοση
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διάλεξη, παρουσιάσεις, ομάδες εργασίας
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασίες, γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Αθανάσιος Φωτόπουλος

Τίτλος μαθήματος:

Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος Σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Ιστορική θεώρηση των κυριοτέρων θεμάτων της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας από
την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) έως σήμερα: Τουρκοκρατία, Επανάσταση
του 1821, Καποδιστριακή περίοδος, Αντιβασιλεία, Βασιλεία του Όθωνα, περίοδος
Βασιλείας Γεωργίου Α΄, Βαλκανικοί πόλεμοι, Εθνικός διχασμός, Μικρασιατική
εκστρατεία, Μεσοπόλεμος, Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, Ελληνοϊταλικός και
ελληνογερμανικός πόλεμος (1940-1941), Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύλιος,
Μεταπολεμική Ελλάδα (παράλληλα γίνεται χρήση πηγών και σχολιασμός τους).
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄-Η΄.
Απ. Βακαλόπουλου, Πηγές της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄-Β΄.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτικής Αθηνών).
Κ.Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
Νίκου Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας.
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Όνομα διδάσκοντος:

Παντελής Κυπριανός

Τίτλος μαθήματος:

Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Τύπος μαθήματος :

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος είναι η έκθεση της διαμόρφωσης και της διάρθρωσης των
εκπαιδευτικών συστημάτων ευρωπαϊκών χωρών με στόχο τη διαμόρφωση
διαχρονικής συγκριτικής εικόνας. Επιδιώκεται, έτσι, και η επαναθέαση της ελληνικής
εκπαίδευσης από μια ευρύτερη συγκριτική σκοπιά.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Ελληνική Ιστορία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ιστορία
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
 Αναλύεται η ιδέα της εκπαίδευσης ως σύνθετου δικτύου αποτελούμενου από
έξι

επιμέρους

στοιχεία,

το

οποίο

οργανώνεται

στο

πλαίσιο

δύο

περιβαλλόντων, εθνικού και διεθνούς.


Παρουσιάζονται οι βασικοί σταθμοί στη διαδικασία συγκρότησης εθνικών
συστημάτων στα μέσα του 19ου αιώνα. Επισημαίνονται οι μεταγενέστεροι
σταθμοί στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων και οι αλλαγές που
συντελούνται στο εσωτερικό τους.



Δίνεται εικόνα της διάρθρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων ευρωπαϊκών
χωρών.



Γίνεται μνεία στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Επιχειρείται η αποτίμηση του κοινωνικού βάρους της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών στην Ευρώπη του σήμερα υπό το φως των συντελούμενων
οικονομικών–τεχνολογικών αλλαγών και της εκπαιδευτικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Dewey J, (1982), Εκπαίδευση και Εμπειρία, Αθήνα: Γλάρος
Λε Γκοφ, Ζ., (2002), Οι Διανοούμενοι στο Μεσαίωνα, Αθήνα: Κέδρος.
Ortega y Gasset, J. (2006), Η αποστολή του Πανεπιστημίου, Αθήνα: Μεταίχμιο
Ράσης Σ., (2004), Τα Πανεπιστήμια χθες και σήμερα. Συμβολή στην Ιστορία της
Εκπαίδευσης: Η Αγγλοσαξονική εμπειρία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Ringer F. (1979) Education and Society in Modern Europe, Indiana University Press:
Indiana
Vermeulen H, Perlmann J. (2000), Immigrants, Schooling and Social Mobility. Does
Culture make a Difference? London: MacMillan Press.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρεμβάσεις των φοιτητών στο μάθημα σε θέμα της επιλογής τους, τρεις
ατομικές ή ομαδικές γραπτές εργασίες, Παρουσίαση μίας τουλάχιστον εργασίας.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


Στην αξιολόγηση συνυπολογίζονται: Η παρουσία στα μαθήματα, οι παρεμβάσεις,
οι τρεις γραπτές εργασίες και η παρουσίαση προφορικά μίας ή περισσότερων
εργασιών.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Δημήτριος Φωτεινός

Τίτλος μαθήματος:

Ιστορία - Κοινωνιολογία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Οι φοιτητές θα έχουν σε ένα εισαγωγικό επίπεδο μια προσέγγιση των θεωριών και
μεθοδολογικών πρακτικών στην ιστορία. Επιδιωκόμενο στόχο αποτελεί η ικανότητα
των φοιτητών να δίνουν μια ολοκληρωμένη ιστορική ερμηνεία για ένα θέμα
(χρησιμοποιώντας διαφορετικές ιστορικές σχολές), έχοντας ερευνήσει τόσο τα
αρχειακά τεκμήρια, όσο και τις ιστοριογραφικές πηγές.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στη μελέτη των θεωρητικών ζητημάτων της Ιστορίας,
σχεδιασμένο για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δίνεται έμφαση στη συγκρότηση της
ιστορίας ως επιστημονικού πεδίου, και στις σχέσεις της με το πεδίο των κοινωνικών
και ανθρωπιστικών επιστημών, και ιδιαίτερα με την κοινωνιολογία. Αναλύονται οι
βασικές θέσεις των κυριότερων ιστορικών σχολών, και εξετάζονται οι τελευταίες
εξελίξεις στη θεωρία της ιστορίας και της ιστορικής ανάλυσης και ερμηνείας
(μετανεωτερική προσέγγιση).
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Η βασική γνώση της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας κρίνεται απαραίτητη ώστε
να διευκολυνθεί τόσο η κατανόηση της καθαυτής ιστορικής κίνησης, όσο και της
ιστορικότητας της ιστορίας. Περισσότερο εποικοδομητική θα ήταν η σε
ικανοποιητικό επίπεδο γνώση (κάποιων εκ των) των βασικών ιστορικών σχολών.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Anderson, P. (1994). Θεωρίες για το τέλος της ιστορίας. Αθήνα: Στάχυ.
Bloch, M. (1994). Απολογία για την ιστορία. Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις.
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Βεϊκος Θ. (1987). Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας. Αθήνα: Θεμέλιο. Rethinking history. London: Routledge.
Hobsbawm, Er. (1998). Για την ιστορία. Αθήνα: Θεμέλιο.
Καζαμίας, Α. (2002). Για μια νέα ανάγνωση της ιστορικο-συγκριτικής μεθόδου:
Προβληματισμοί και σχεδίασμα, Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. 1,
σελ. 9-22.
Κουστουράκης, Γ. και Μπουζάκης, Σ. (1997). Όψεις της σχολής των Annales –
Σύγχρονες τάσεις, Μακεδνόν, τ. 4, σχ. σελ. 59-73.
Λιάκος, Αντ. (2007). Πώς το παρελθόν γίνεται Ιστορία. Αθήνα: Πόλις.
Löwith, K. (1985). Το νόημα της ιστορίας. Αθήνα: Γνώση.
McCullagh, C.B (2004 Carr, Ε. (1999). Τι είναι ιστορία; (μτφρ. Παππάς Α.).
Γνώση: Αθήνα.
Chartier, R., La Capra, D., White, H. (1996). Διανοητική ιστορία (μτφρ. Γαζή
Ε., Κοντογιώργη Ε., Κόκκινος Γ.). Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων.
Dosse, Fr. (1993). H ιστορία σε ψίχουλα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης
Duby, G. (1988). Ιστορία των νοοτροπιών, Encyclopédie de la Pléiade: Ιστορία
και μέθοδοί της (1988) (διευθ. σειράς Charles Samaran), τόμ. Β΄,
Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών, τ. 3 (μτφρ. Στεφανάκη Ε.). Αθήνα:
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Δημαράς, Α. (1988). Ιστοριογραφία της εκπαίδευσης, Σύγχρονα Θέματα, τ. 10,
σελ. 191-197.
Fucuyama, Fr. (1989). The end of history. National Interest, No. 16, pp. 3-18
(Summer, 1989).
Furet, Fr. (1994). Histoire de la révolution et la révolution dans l’histoire. Paris:
Association de la recherche à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.
Jenkins, K. (1991). The logic of History –Putting Postmodernism in Perspective.
London: Routledge.
Μουζέλης, Ν. (1992). Μεταμαρξιστικές προοπτικές. Αθήνα: Θεμέλιο.
Μπουζάκης, Σ., Κουστουράκης, Γ., Μπερδούση, Ε. (2001). Εκπαιδευτική
πολιτική και συγκριτική επιχειρηματολογία. Αθήνα: Gutenberg.
Nisbet, R. (1995). Κοινωνική αλλαγή και ιστορία. Αθήνα: Γνώση.
Oakeshott, M. (1999). On history. Indianapolis: Liberty Fund.
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«Σβορώνος» (1995). «Εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσα ώρα...»
(συνέντευξη στον Πεσμαζόγλου Στέφανο) στον τόμο Η Μέθοδος της
Ιστορίας, σελ. 83-168. Αθήνα: Άγρα.
Skocpol, Th. (επιμ.) (1999). Ιστορική κοινωνιολογία – Όραμα και μέθοδος (μτφρ.
Μαρκέτος Σπ.). Κατάρτι: Αθήνα.
Walsh, W.H. (1985). Εισαγωγή στη φιλοσοφία της Ιστορίας (μτφρ. Βώρος Φ. Κ.).
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.
Williams, R. (1994). Κουλτούρα και ιστορία. (μτφρ. Αποστολίδου Β.). Αθήνα:
Γνώση.
Ψυχοπαίδης, Κ. (1994). Ιστορία και μέθοδος. Αθήνα: Σμίλη.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διάλεξη από τον διδάσκοντα
Εβδομαδιαία κατ' ανάθεση μελέτη βιβλιογραφίας και παρουσιάσεις θεωρητικών
ζητημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
1) Συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη, ερωτήσεις, ιδέες, σκέψεις πάνω στα
εξεταζόμενα θεωρητικά ζητήματα (5%)
2) Μια σύντομη γραπτή ανάλυση ενός άρθρου σχετικού με θεωρητικά ζητήματα της
ιστορίας (15%)
3) Ανάλυση και παρουσίαση ενός βιβλίου σχετικού με τη θεωρία ή τη μεθοδολογία
της ιστορίας (ή άλλου σχετικού θέματος) (20%)
4) Τελική εργασία (~30.000 λέξεις) με χρήση βιβλιογραφίας και προκαθορισμένη
ημερομηνία παράδοσης ενός πρωτόλειου κειμένου την τελευταία μέρα του
εξαμήνου (60%). Το θέμα της εργασίας προσδιορίζεται με ελεύθερη επιλογή από
έναν κατάλογο θεμάτων που προτείνει ο διδάσκων.
Οι φοιτητές που δε θα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δε θα λάβουν προβιβάσιμο
βαθμό στο μάθημα.
Γλώσσα διδασκαλίας:
 Ελληνικά
 Αγγλικά, αν απαιτηθεί λόγω ακροατηρίου
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Όνομα διδάσκοντος: Σήφης Μπουζάκης

Τίτλος μαθήματος:

Πρακτική στο Μουσείο Παιδείας - Μουσειοπαιδαγωγική

Τύπος μαθήματος:

Πρακτικό

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Να εξοικειωθούν με την ιστορία, την οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσείων.
Να προετοιμάζουν και να πραγματοποιούν επισκέψεις μαθητών στα Μουσεία.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας.
Ιστορία νεοελληνικής Εκπαίδευσης.
Νεότερη Ελληνική Ιστορία.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ιστορία των Μουσείων.
Μουσεία στην Ελλάδα.
Οργάνωση και λειτουργία Μουσείων.
Προετοιμασία και πραγματοποίηση επισκέψεων μαθητών στα σχολεία (τρεις
ξεναγήσεις μαθητών).
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Κόκκινος, Γ. & Αλεξάκη, Ε. (2002) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή
Αγωγή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ε. (2006) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές
του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Νικονάνου, Ν. (2010). «Μουσειοπαιδαγωγική». Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Ferro., M. (2001). Πως αφηγούνται τα παιδιά την ιστορία σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αθήνα: Gutenberg.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, Παρουσιάσεις, Συζήτηση, Εργασία σε ομάδες.
Αξιολόγηση
Προφορικά, γραπτά, με εργασίες.
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
2.1.4 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης: Καθηγητής Ι. Δελλής
1. Σκοπός της ειδίκευσης :
Να γνωρίσουν οι φοιτητές την ποικιλομορφία των ρευμάτων που
διαμορφώθηκαν μέσα στην ιστορία των ιδεών ως προς τα ζητήματα της
φύσης, της ηθικότητας και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να
οξύνουν την κριτική τους ικανότητα αναφορικά με τους σύγχρονους στόχους
της. Να αντιληφθούν ότι στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και
μεταρρύθμισης υπάρχει, συνειδητά ή ασύνειδα, μια συγκεκριμένη θεώρηση
της φύσης, των αναγκών και της ευδαιμονίας του ανθρώπου και να καταστούν
ικανοί να εντοπίζουν τον πυρήνα αυτόν στην ελληνική και τη διεθνή
εκπαιδευτική πραγματικότητα.
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2. Μαθήματα
Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Ιωάννης Γ. Δελλής

Ιστορία της Φιλοσοφίας της παιδείας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1οεξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι: συνοπτική παρουσίαση των βασικών ιδεών περί παιδείας
από την Αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα και της διαπλοκής των ιδεών αυτών με τις
θεμελιώδεις ανθρωπολογικές και γνωσιολογικές θεωρίες και με την ιστορία της
εκπαίδευσης από την Αρχαιότητα μέχρι τον 19ο αιώνα.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: βασικές γνώσεις Ιστορίας της φιλοσοφίας.
Περιεχόμενο: Απαρχές του κλάδου της φιλοσοφίας της παιδείας (Δημόκριτος,
Σοφιστές, Πλάτων, Αριστοτέλης). Ελληνιστικοί χρόνοι (Στωικοί). Φιλοσοφία της
παιδείας κατά τους Μέσους Χρόνους. Αναγέννηση και Διαφωτισμός. Η φιλοσοφία
της παιδείας κατά τον 19ο αιώνα. Η αυτονόμηση του κλάδου της Φιλοσοφίας της
παιδείας κατά τις αρχές του 20ού αιώνα.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Brubacher, J. (1966), A History of the Problems of Education, New York
Eby F. / Arrowood C.F. (1958), The History and Philosophy of Education, New Jersey
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Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Ιωάννης Γ. Δελλής

Σύγχρονα Προβλήματα της Φιλοσοφίας της Παιδείας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι
Εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά προβλήματα αναφορικά με τους στόχους της
παιδείας και εμπέδωση της ικανότητας θεώρησης και αξιολόγησης της σύγχρονης
εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των σχετικών σύγχρονων θεωριών.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις Ιστορίας της Φιλοσοφίας της παιδείας και σύγχρονων παιδαγωγικών
θεωριών.
Περιεχόμενο
Σκοποί της παιδείας κατά τις παιδαγωγικές θεωρίες του Υπαρξισμού, του
Πραγματισμού και της Αναλυτικής Φιλοσοφίας. Παιδεία και αξίες. Παιδεία και
κοινωνική δικαιοσύνη. Θεωρίες για το πρόβλημα των δεοντικών σχέσεων σχολείου
και κοινωνίας.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Βουδούρης, K., Φιλοσοφία της Παιδείας, Αθήνα, 1984
Brezinka, W. (1992), Philosophy of Educational Knowledge, Kleuwer Academic
Publ.
Brubacher, J.S. (1962), Modern Philosophies of Education, Tokyo
Bowyer, C. (1970), Philosophical Perspectives for Education, Illinois
Καζεπίδης, Τ. (1991), Φιλοσοφία της Παιδείας, Θεσσαλονίκη
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Kneller, G. (1971), Introduction to the Philosophy of Education, London
Mueller, G. (χ.χ.), Η Φιλοσοφία της Παιδείας (μτφρ. Λ. Μπαρτζελιώτης), Αθήνα.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με σύνταξη
εργασιών
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

67

Όνομα διδάσκοντος:

Ιωάννης Γ. Δελλής

Τίτλος μαθήματος:

Φιλοσοφική Ψυχολογία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολίσμου

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι: αξιοποίηση των φιλοσοφικών θεωριών για τη φύση του
ανθρώπου και τη λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: βασικές γνώσεις ιστορίας της φιλοσοφίας και ιστορίας
της ψυχολογίας στην Ευρώπη και την Αμερική.
Περιεχόμενο: Φιλοσοφία του νου και γνωστικές διαδικασίες. Γνώση και συναίσθημα.
Οι γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου: ιστορική και συγχρονική προσέγγιση.
Αναλύσεις των θεμελιωδών πνευματικών λειτουργιών από φιλοσοφική άποψη.
Παιδαγωγική αξία των πορισμάτων της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν. (1974), Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Τόμος Β΄: Φιλοσοφική
ανθρωπολογία – Ψυχολογία – Λογική, Αθήνα.
Ryle, G. (1990), Concepts of Mind, London.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με σύνταξη
εργασιών
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδασκόντων:

Ιωάννης Γ. Δελλής
Στέφανος Βασιλόπουλος

Τίτλος μαθήματος:

Ψυχοδυναμική και Σχεσιοδυναμική Θεώρηση της
Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι:
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Περιεχόμενο:
Η φιλοσοφία ως Συμβουλευτική από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η φιλοσοφία ως
«παιδαγωγός». Η φιλοσοφία ως «θεραπεία της ψυχής». Το δυνατό της ασκήσεως
Συμβουλευτικής. Το θεμιτό της ασκήσεως Συμβουλευτικής. Η παιδεία ως
προσανατολισμός της ψυχής στον ορθό βίο. Ο συμβουλευτικός χαρακτήρας της
εκπαίδευσης στον τομέα της ηθικής. Τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά και
συμβουλευτικά ρεύματα. Κριτική της Συμβουλευτικής ως προς την αυτονομία και
την αποτελεσματικότητά της. Κανόνες συμπεριφοράς του διδάσκοντος στο σχολείο
και διαμόρφωση των παιδαγωγικών σχέσεων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Δελλής, Ι.Γ. (2005), Φιλοσοφική Συμβουλευτική, Αθήνα
Κοσμόπουλος Α. (2000), Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου, Αθήνα
Μαλικιώση-Λοίζου Μ. (1998), Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με σύνταξη
εργασιών
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδασκόντων:

Ιωάννης Γ. Δελλής
Ιωάννης Α. Δημητρακόπουλος

Τίτλος μαθήματος:

Ηθική Αγωγή

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2οέτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι: Φιλοσοφική αξιολόγηση του ρητού και του κρυφού
curriculum του σχετικού με τη διαμόρφωση ηθικών στάσεων στους μαθητές.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις ηθικής φιλοσοφίας.
Περιεχόμενο: Η Ηθική ως πρωτογενής κλάδος της Φιλοσοφίας. Το θεμιτό της ηθικής
διαπαιδαγώγησης. Η αποτελεσματικότητα της ηθικής αγωγής. Μέσα ηθικής αγωγής.
Ηθική αγωγή και πολιτικοποίηση. Ηθική και γνώση.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Κακαβούλης Α. (1994), Ηθική ανάπτυξη και αγωγή, Αθήνα.
Kohlberg, L. (1981), Essays in Moral Development: The Philosophy of Moral
Development, New York
Kohlberg, L. (1984.), The Psychology of Moral Development, New York
Peters R.S. (1971), Ethics and Education, London
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με σύνταξη
εργασιών
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Ιωάννης Α. Δημητρακόπουλος

Θρησκευτική Εκπαίδευση

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

1οεξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι:
Αξιολόγηση των υπαρχόντων μοντέλων θρησκευτικής εκπαίδευσης και επεξεργασία
εναλλακτικών προτάσεων.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις περί των σύγχρονων μεγάλων
μονοθεϊστικών/ενοθεϊστικών θρησκειών και φιλοσοφίας της παιδείας.
Περιεχόμενο:
Συνοπτική ιστορία της θρησκευτικής αγωγής. Ηθικο-παιδαγωγική θεμελίωση και
αμφισβήτηση της θρησκευτικής αγωγής. Είδη θρησκευτικής αγωγής: δογματική vs.
ηθική·ομολογιακή vs. διαθρησκειακή·κατηχητική vs. θρησκειολογική·θρησκευτική
vs. πολιτιστική. Θρησκευτική αγωγή και «διαποτισμός». Θρησκευτική αγωγή και
διαπολιτισμικότητα. Θρησκευτική αγωγή και «κριτική σκέψη». Το μέλλον της
θρησκευτικής αγωγής.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Astley, J. (1994), The Philosophy of Christian Religious Education, Birmingham
Boradbent, L. / Brown A. (eds.) (2002), Issues in Religious Education, London / New
York
Bugress, H.W. (2001), Models of Religious Education. Theory and Practice in
Historical Perspective, Indiana
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Γεωργούλης, Κ. (1975), Η ουσία και η διδασκαλία των Θρησκευτικών, Αθήνα
Hare, R, Μ. (1992), Essays on Religion and Education, Oxford U.P.
Ντεμπρέ, Ρ. (2004), Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο (μτφρ. Γ.
Καράμπελας), Αθήνα
Osmer, R.R. / Schwitzer, F. (eds.) (2003), Religious Education between Modernization and
Globalization, Cambridge
Ziebertz, H.-G. (2003), Religious Education in a Plural Western Society: Problems and
Challenges, Muenster / Hamburg / London

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παραδόσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με σύνταξη
εργασιών
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
2.1.5 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Η ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης: Καθηγητής Π. Γεωργογιάννης
1. Σκοπός της ειδίκευσης
Ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας παρατηρούνται μετακινήσεις
πληθυσμών (μεταναστευτικά ρεύματα) που προκαλούνται από διαφορετικά κάθε
φορά αίτια. «Επομένως, για την καλύτερη κατανόηση των σημερινών πληθυσμιακών
μετακινήσεων είναι απαραίτητη η γνώση των μετακινήσεων του παρελθόντος.
Οι

μετακινήσεις

σήμερα

ευνοούνται

από

τις

συνθήκες

μιας

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και απελευθέρωσης των μετακινήσεων των πολιτών.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις χώρες
προορισμού των μεταναστών και προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις εκ μέρους των
πλειονοτήτων σε σχέση με τους μετακινούμενους πληθυσμούς και αντίστροφα.
Μερικές από τις αντιδράσεις της πλειονότητας προς τους μετακινούμενους
πληθυσμούς, είναι: ανησυχία, ανασφάλεια, ξενοφοβία, αποκλεισμός, ρατσιστικά
φαινόμενα, αίσθηση απώλειας της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής ομοιογένειας
κ.λπ.
Αποτέλεσμα αυτών των αντιδράσεων για τους μετακινούμενους πληθυσμούς
είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: περιθωριοποίηση, αίσθηση του στιγματισμού, αδυναμία
ένταξης και λόγω γλωσσικής ανεπάρκειας, μη κοινωνική αναγνώριση, αβεβαιότητα
για το μέλλον, προβλήματα ταυτότητας κ.λπ..
Στο σημείο αυτό, της τριβής του γνωστού με το άγνωστο, του ομοιογενούς με
το ετερογενές, του μονοπολιτισμικού με το πολυπολιτισμικό, παρεμβαίνει η
διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία είναι ξεχωριστός κλάδος της παιδαγωγικής
επιστήμης. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση παρεμβαίνει στην συνάντηση δύο ή
περισσότερων πολιτισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων, συμπεριφορών και
αντιδράσεων που προέρχονται από τις τριβές αυτές. Κατά συνέπεια, η διαπολιτισμική
εκπαίδευση αποτελεί το μέσον για την αντιμετώπιση θεμάτων της πολυπολιτισμικής
πρόκλησης, των πολύπλοκων κοινωνιών μας και των εκπαιδευτικών θεμάτων που
αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας.
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Οι αντιδράσεις των πλειονοτήτων και οι συνέπειες για τους μετακινουμένους
πληθυσμούς

αποτελούν

επίκαιρες

παιδαγωγικές,

πολιτικές

και

κοινωνικές

προκλήσεις, που μπορούν, όμως, να γίνουν κατανοητές στη σημερινή εποχή, μέσα
και

από

την

ιστορική

εξέλιξη

των

μεταναστευτικών

ρευμάτων,

που

πραγματοποιήθηκαν στον διεθνή και τον ελλαδικό χώρο»1, όπως:
1. Μεταναστευτικά ρεύματα στον διεθνή χώρο2
2. Μεταναστευτικά ρεύματα των Ελλήνων από τον ελλαδικό χώρο στο ιστορικό
παρελθόν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα3
3. Μεταναστευτικά ρεύματα των Ελλήνων από τον ελλαδικό χώρο από τα μέσα του
20ου αιώνα έως σήμερα4
4. Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
Ελλάδα.5
Αποτέλεσμα των πληθυσμιακών αυτών μετακινήσεων είναι η δημιουργία
νέων κοινωνικών συνθηκών στις χώρες υποδοχής, που έχουν σχέση, από τη μια
πλευρά, με την ένταξη των μετακινούμενων πληθυσμών σε αυτές, και από την άλλη,
με την αποδοχή τους από την πλειονότητα της χώρας υποδοχής. Τον
διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία έρχεται να αναλάβει η Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση.
Για την ομαλή εξέλιξη όλων των παραπάνω διαδικασιών κυρίαρχο ρόλο
παίζει, μεταξύ άλλων, το θέμα της γλώσσας της χώρας υποδοχής και της γλώσσας
των μετακινούμενων πληθυσμών. Επομένως, γίνεται φανερό ότι η ειδίκευση
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», όσον
αφορά στη χώρα μας, έρχεται να καλύψει μια πολύ μεγάλη ανάγκη που αφορά τόσο
στους μετακινούμενους πληθυσμούς προς την Ελλάδα αλλά και τον γηγενή πληθυσμό
όσο και τους ομογενείς και ελληνόφωνους αλλοδαπούς του εξωτερικού.

1

Γεωργογιάννης, Π. (2006), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πάτρα, σ.σ. 15-16.
Αυτόθι, σ. 19.
3
Αυτόθι, σ. 45.
4
Αυτόθι, σ. 65.
5
Αυτόθι, σ. 187.
2

74

2. Μαθήματα
Ονόματα διδασκόντων:

Παντελής Γεωργογιάννης
και συνεργάτες

Τίτλος μαθήματος:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διδακτική της Ελληνικής
ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αντιληφθούν, να
γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τις διαδικασίες που απαρτίζουν το σύνολο των
παραμέτρων που έχουν σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε ένα οργανωμένο
κράτος. Και με αυτό εννοούμε ό,τι συμβαίνει από τη στιγμή της έναρξης της
μετανάστευσης από τη χώρα προέλευσης μέχρι την εγκατάσταση και διαβίωσή τους
στη χώρα υποδοχής και την περαιτέρω ένταξή τους στο νέο κοινωνικό σύνολο, έτσι
ώστε όλοι οι μετανάστες των διαφόρων ηλικιών (καθένας στον ρόλο του στα πλαίσια
του κοινωνικού συστήματος) να είναι ανταγωνιστικοί και ισότιμοι συμπολίτες σε
όλες τις αντίστοιχες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής της χώρας υποδοχής.
Με το μάθημα αυτό οι Μ.Φ. θα αποκτήσουν όσο γίνεται πιο σφαιρική εικόνα
αλλά και γνώση τόσο των αιτίων που συντελούν στη δημιουργία του φαινομένου των
μεταναστευτικών ρευμάτων όσο και των επιμέρους θεμάτων που σχετίζονται με
αυτά.
Ειδικότερα, θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με
τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι πληθυσμιακές μετακινήσεις τόσο στα ίδια τα
άτομα, όσο και στους εθνικούς πολιτισμούς. Επίσης θα εμβαθύνουν σε θέματα που
σχετίζονται με την ομογένεια και τους ελληνόφωνους του εξωτερικού, αλλά και με
τους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς που διαβιούν στη χώρα μας.
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Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μεθοδολογία έρευνας και βασικές γνώσεις παιδαγωγικής και κοινωνιολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Οι βασικοί άξονες που προσδιορίζουν το πλαίσιο του μαθήματος «Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση» είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:


Ανάλυση

εννοιών

(διαπολιτισμικότητα,

διαπολιτισμική

επικοινωνία,

διαπολιτισμική εκπαίδευση, επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης κ.λπ.)


Μεταναστευτικά ρεύματα και οι επιπτώσεις τους στις κοινωνίες υποδοχής
(εθνικισμός,

ρατσισμός,

περιθωριοποίηση

κ.λπ.,

ενσωμάτωση,

ένταξη,

αφομοίωση κ.λπ., μειονότητα, πλειονότητα κ.λπ.)


Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές



Εκπαιδευτικές πολιτικές των χωρών υποδοχής για τους μετακινούμενους
πληθυσμούς



Νομοθεσίες και μοντέλα εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής



Ο ρόλος της μετανάστευσης στις πολιτισμικές και κοινωνικές ταυτότητες του
γηγενούς πληθυσμού και των μετακινούμενων πληθυσμών



Μετανάστες – Παλιννοστούντες: Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην
Ελλάδα



Νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τους ομογενείς και τους ελληνόφωνους
αλλοδαπούς του εξωτερικού



Διακρατικά μορφωτικά προγράμματα της Ελλάδας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Γεωργογιάννης, Π. (2006), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πάτρα
Γκόβαρης, Χ. (2001), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός
Δαμανάκης, Μ.(1998), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg
Ζωγράφου, Α.(1997), Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση των Παιδιών των Ελλήνων
Μεταναστών και η Αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Αγωγής στην Ελλάδα.
Πάτρα: Εκδ. ΤΕΙ Πάτρας
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Κανακίδου, Ε. & Παπαγιάννη, Β. (1998), Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα
Cummins, J. (1999), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την
Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg.
Μάρκου, Γ. (1997), Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Κέντρο
Διαπολιτισμικής Αγωγής, Παν/μιο Αθηνών
Μάρκου, Γ. (1996), Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
Γ.Γ.Λ.Ε.
Τσιακαλός, Γ. (2000) Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις από τους διδάσκοντες, διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, εκπαιδευτικές
επισκέψεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Το μάθημα θα πραγματοποιείται με θεωρητικές και ερευνητικές εργασίες που θα
ανταποκρίνονται στους παραπάνω βασικούς άξονες. Η εξέταση θα γίνεται με γραπτές
εργασίες, γραπτές εξετάσεις ή με συνδυασμό και των δύο.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδάσκοντος:

Άννα Ιορδανίδου

Τίτλος μαθήματος:

Κοινωνιογλωσσολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:
Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή
Ξένης Γλώσσας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Να μάθουν οι φοιτητές α) πώς ορίζεται στο πλαίσιο μιας κοινωνίας η τυποποιημένη
γλώσσα, πώς γίνεται η γλωσσική ρύθμιση και πώς σχετίζεται με τη γλωσσική
διδασκαλία και β) πώς ορίζεται η ποικιλία στο εσωτερικό της τυποποιημένης
γλώσσας, πώς οριοθετείται σε σχέση με τις κοινωνικές και γεωγραφικές διαλέκτους
και πώς αντιμετωπίζεται στη γλωσσική διδασκαλία.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Βασικές γνώσεις της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (διδακτικής της γλώσσας και
κοινωνιογλωσσολογίας).
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Παρουσιάζονται βασικά ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας που αφορούν τη
διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, όπως η τυποποίηση (standardisation), η
ποικιλία (variation) και η γλωσσική πολιτική, με πεδίο δοκιμασίας των θεωρητικών
και ερευνητικών δεδομένων τη νεοελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της σε μη
φυσικούς ομιλητές.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ά. (2003), «Η μορφολογική δομή της νέας ελληνικής
και η διδακτική της», Γλωσσολογία (ειδικό τεύχος, «Η Νέα Ελληνική ως
ξένη γλώσσα») 15: 25-34.
Ιορδανίδου Ά. (1999), «Ζητήματα τυποποίησης (standardisation) της σύγχρονης
νεοελληνικής», Διεθνές Συνέδριο «Ισχυρές» - «Ασθενείς» γλώσσες στην
Ευρωπαϊκή

Ένωση,

Πρακτικά,

Θεσσαλονίκη,

Κέντρο

Ελληνικής

Γλώσσας: 835-854.
Ιορδανίδου Ά. (2002), «Η κοινή νεοελληνική σε σύγχρονα λεξικά και
γραμματικές»,

Terminologie

et

Traduction,

1,

Commission

des

Communautés européennes, Service de Traduction: 111-124.
Ιορδανίδου Ά. (υπό έκδοση), «Η μορφολογική ποικιλία στη διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας», Η μορφολογία στη διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, επιμ. Σ. Α. Μοσχονάς, εκδ. Πατάκη.
Κακριδή-Ferrari Μ. & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (1996). «Η γλωσσική ποικιλία και
η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας», Η Νέα Ελληνική ως
ξένη γλώσσα, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν: 17-51.
McKay S. L. & N. H. Hornberger (eds) (1996), Sociolinguistics and Language
Teaching, Cambridge University Press.
Tarone E. (1995), “A Variationist Framework for SLA Research: Examples and
Pedagogical Insights”, F. R. Eckman, D. Highland, P. W. Lee, J. Mileham
& R. R. Weber (eds), Second Language Acquisition Theory and Pedagogy,
Mahwah – N. Jersey, Lawrence Erlbaum Associates: 255-272.
Τοκατλίδου Β. (2003), Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση, Αθήνα,
εκδ. Πατάκη.
Tseronis A. & A. Iordanidou (2009), “Modern Greek Dictionaries and the
Ideology of Standardisation”, Standard Languages and Language
Standards: Greek, Past and Present, Alexandra Georgakopoulou and
Michael Silk (eds), London, Ashgate: 167-185.
Valdman A. (1989), “Classroom foreign language learning and language
variation: the notion of pedagogical norms”, World Englishes 7, 2: 221236.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις της διδάσκουσας και προσκεκλημένων
εισηγητών (με σημαντική εμπειρία σε έρευνες πεδίου και σε παραγωγή διδακτικού
υλικού) και συζητήσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ως υλικό του μαθήματος
παρέχονται βασικά κείμενα της σχετικής βιβλιογραφίας για ενημέρωση των
μεταπτυχιακών φοιτητών και βιβλιογραφικοί τίτλοι για περαιτέρω μελέτη και
υποβοήθηση της εκπόνησης εργασιών. Γίνεται εκτενής αναφορά σε τρέχοντα
προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, όπως το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών και το
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων».
Στους φοιτητές παρέχονται βασικά κείμενα της βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια του
μαθήματος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα επεξεργαστούν, ώστε να
συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση των θεμάτων που πραγματεύονται. Επίσης,
έρχονται σε επαφή (μέσω του μαθήματος, αλλά και με προσωπική αναζήτηση) με
υλικό περιγραφής και διδασκαλίας της νεοελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Παρουσιάζουν την εργασία τους προφορικά στο μάθημα ή γραπτά και αναλαμβάνουν
τη διόρθωσή της με βάση τις παρατηρήσεις των συμφοιτητών τους και της
διδάσκουσας. Ενδεικτικά θέματα εργασιών:


Η τυποποιημένη («κοινή») νεοελληνική και η διδασκαλία της σε μη φυσικούς
ομιλητές – έρευνα σε διδακτικό υλικό (και/ή παρατήρηση διδακτικής
πρακτικής) και σύγκριση με τη διδασκαλία σε φυσικούς ομιλητές.



Λεξικογραφικές περιγραφές της νεοελληνικής για μη φυσικούς ομιλητές –
σύγκριση με λεξικά που απευθύνονται σε φυσικούς ομιλητές και σχολιασμός
με έμφαση σε ζητήματα τυποποίησης και χειρισμού της γλωσσικής ποικιλίας.



Γραμματική περιγραφή στα εγχειρίδια διδασκαλίας της νεοελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας – σύγκριση με τα εγχειρίδια διδασκαλίας της
νεοελληνικής ως μητρικής γλώσσας και σχολιασμός με έμφαση σε ζητήματα
τυποποίησης και χειρισμού της γλωσσικής ποικιλίας.



Πρόγραμμα Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και η διδασκαλία της
νεοελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – σχολιασμός με βάση διεθνή
δεδομένα σε θέματα γλωσσικής πολιτικής.
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας (Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας) – σχολιασμός με βάση διεθνή δεδομένα σε θέματα
γλωσσικής πολιτικής.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Οι φοιτητές αναλαμβάνουν (ατομικά ή σε ομάδες των δύο ατόμων) την εκπόνηση
εργασίας που εμπίπτει στη θεματική του μαθήματος. Το θέμα καθορίζεται σε
συνεργασία με τη διδάσκουσα.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.
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Διδάσκοντες:

Άννα Φτερνιάτη

Τίτλος μαθήματος:

Συγκριτική Γλωσσολογία Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2οεξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις εφαρμογές των σύγχρονων προσεγγίσεων της
διδακτικής

στη

διδασκαλία

της

Νεοελληνικής

Γλώσσας.

Επίσης

να

συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για υιοθέτηση νέων τρόπων διδασκαλίας και να
προσανατολίσουν τους στόχους και τα ενδιαφέροντά τους σε πειραματισμούς μέσω
σχετικών διδακτικών εφαρμογών ή ερευνητικών εργασιών.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις που αφορούν θέματα θεωρίας αναλυτικών προγραμμάτων και γενικότερα
θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης και της γνωστικής και εξελικτικής ψυχολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:


Γλωσσολογικές θεωρίες και εφαρμογές τους στη διδακτική. Εφαρμογές της
διεπιστημονικής θεώρησης της γλώσσας στη διδακτική. Kύριες θεωρητικές
και μεθοδολογικές αρχές.



Διδακτική της γλώσσας και συστηματική μελέτη της δομής των κειμένων.
Kειμενικές θεωρήσεις του λόγου και της επικοινωνίας.



Επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση. Kειμενικά προσανατολισμένες
διδακτικές προτάσεις. Κειμενοκεντρικά προγράμματα για τη γλωσσική
διδασκαλία.



H επικοινωνιακή-κειμενική ικανότητα και η παραγωγή γραπτού λόγου στο
σχολείο. Παράγοντες που προσδιορίζουν την παραγωγή γραπτού λόγου στο
σχολείο.
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Η παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy) με βάση τη διδασκαλία των
κειμενικών ειδών και οι πολυγραμματισμοί.



Καλλιέργεια των ποικίλων διαστάσεων του κοινωνικού γραμματισμού σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία.



Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ανάπτυξη μεταγνωστικών - μεταγλωσσικών
ικανοτήτων.



Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, εργασίες ατομικές και δραστηριότητες ομάδων (workshops).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασία και/ή εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές).
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.
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Ονόματα διδασκόντων:

Παντελής Γεωργογιάννης
και συνεργάτες

Τίτλος μαθήματος:

Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία–
Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση

Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

Θεωρητικού προσανατολισμού
2ο έτος
3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι ένας ευρύτατος επιστημονικός χώρος, ο
οποίος την τελευταία δεκαετία μετεξελίσσεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα με τον
ίδιο τρόπο που μετεξελίχθηκε η Ψυχολογία. Ένα από αυτά τα γνωστικά αντικείμενα
είναι και η Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, η οποία «μπορεί να οριστεί ως η
επιστήμη της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής επιρροής».6
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πολιτισμικές επιρροές
στους μετακινούμενους πληθυσμούς από την πλειοψηφία της χώρας υποδοχής και τις
πολιτισμικές

επιρροές

στην

πλειοψηφία

της

χώρας

υποδοχής

από

τους

μετακινούμενους πληθυσμούς. Επίσης χρησιμοποιούνται για να καταγράψει τις
διαδικασίες κάτω από τις οποίες διαμορφώνονται οι πολιτισμικές ταυτότητες των
εθνικών πλειοψηφιών και των μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
Επομένως, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας χώρος που
οριοθετείται μεταξύ της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής
Ψυχολογίας. Το βάρος της ερευνητικής κατεύθυνσης προκύπτει από τις τριβές που
προκύπτουν από την επαφή πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικών ατόμων,
ομάδων ή εθνών». 7
Οι Μ.Φ. θα κατανοήσουν και θα εμβαθύνουν σε συμπεριφορές που έχουν ως
πηγή προέλευσης τις τριβές που προέρχονται από επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις
με πολιτισμικά διαφορετικά άτομα. Κατά συνέπεια, θα αποκτήσουν επάρκεια και
ετοιμότητα στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικότερα στο έργο τους αλλά και να συμβάλουν στη διεύρυνση των
γνώσεων του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας.

6

Γεωργογιάννης, Π. (2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, Πάτρα (υπό έκδοση).
Αυτόθι.

7
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Διγλωσσία, δηλαδή η εναλλακτική χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών από
το ίδιο άτομο, είναι ένα πολύ διαδεδομένο φαινόμενο. Αποτελεί πραγματικότητα που
εκφράζει όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων κοινωνιών σε διεθνές επίπεδο.
Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές θεωρίες της διγλωσσίας, τους ορισμούς της, τα
διάφορα είδη διγλωσσίας που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία, την ανάλυση
δίγλωσσων κειμένων, τη συζήτηση ερευνητικών δεδομένων από τον χώρο της
εκπαίδευσης, καθώς και τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα της
διγλωσσίας. Στο μάθημα παρουσιάζονται (με παραδείγματα) οι βασικές αρχές του
φαινομένου της διγλωσσίας και των αντίστοιχων εφαρμογών στην εκπαίδευση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να
κατανοήσουν και θα καταστούν ικανοί να συζητήσουν:


διαφορετικούς ορισμούς της διγλωσσίας



θεωρητικά επιχειρήματα σχετικά με τη διγλωσσία και τη μάθηση



οικογενειακό υπόβαθρο, κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες και διγλωσσία



διαφορετικές πολιτικές του γλωσσικού προγραμματισμού και της γλωσσικής
πολιτικής σε σχέση με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση



φιλοσοφικά και θεωρητικά, θεμελίωση της δίγλωσσης εκπαίδευσης



δομές και μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης



διδακτικές προσεγγίσεις στη δίγλωσση εκπαίδευση



θέματα αξιολόγησης στη δίγλωσση εκπαίδευση



εκπαιδευτικό σχεδιασμό προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης



τη σχέση μεταξύ πρώτης και δεύτερης γλωσσικής κατάκτησης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μεθοδολογία έρευνας, διδακτική της νέας ελληνικής και βασικές γνώσεις
παιδαγωγικής, γλωσσολογίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Βασικοί άξονες του μαθήματος είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:


Τα προβλήματα διαπολιτισμικού κοινωνικοψυχολογικού ενδιαφέροντος που
προκύπτουν από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και εκείνα που ενδεχόμενα
θα προκύψουν από τη συμβίωση και αλληλεπίδραση διαφορετικών
πολιτισμικά ατόμων ή ομάδων.
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Οι κραδασμοί που δημιουργούνται στη βάση των εθνικών και πολιτισμικών
ταυτοτήτων και ο φόβος απώλειας ή αντικατάστασής τους από άλλου είδους
ταυτότητες.



Πώς γίνονται αντιληπτά άτομα ή ομάδες που έχουν κοινωνικοποιηθεί σε
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.



Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας
και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στον πυρήνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς.



Ο βαθμός διαφοροποίησης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης που
προκύπτει όταν μετακινούμενα άτομα ή ομάδες με διαφορετικό γλωσσικό και
πολιτισμικό υπόβαθρο υποχρεούνται να επικοινωνούν με τον γηγενή
πληθυσμό στο γλωσικό κώδικα της χώρας υποδοχής και ποιες είναι οι
ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των διαφοροποιήσεων.



Η σύγκριση ηθών και εθίμων γενικά αλλά και ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις
των δύο φύλων ανάμεσα στους μετακινούμενους πληθυσμούς και τους
γηγενείς της χώρας υποδοχής.



Οι νέες κοινωνικές συνθέσεις ως αποτέλεσμα πληθυσμιακών μετακινήσεων, η
οικονομοποίηση

των

ανθρωπίνων

σχέσεων

και

επομένως

των

αλληλεπιδράσεων».8


Ορισμοί και θεωρίες για την διγλωσσία



Κοινωνικο-πολιτισμικές πτυχές της διγλωσσίας



Διγλωσσία και κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας



Διγλωσσία, γνώση και το σχολικό πρόγραμμα σπουδών



Γλωσσικός προγραμματισμός και πολιτική γλωσσικής εκπαίδευσης



Μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης



Δίγλωσση εκπαίδευση στην πράξη

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.)(2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και
Έρευνα, Επιστημονική σειρά: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην
Εκπαίδευση – Τόμος V, Πάτρα (υπό έκδοση).

8

Γεωργογιάννης, Π. (2007), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, Πάτρα (υπό έκδοση).
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Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) (1997), Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος
III, Επιστημονική σειρά: Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην
εκπαίδευση - Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Gutenberg.
Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) (1995), Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας –
Τόμος ΙΙ, Επιστημονική σειρά: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις
στην Εκπαίδευση–Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Gutenberg.
Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) (1995), Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας –
Τόμος Ι, Επιστημονική σειρά: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις
στην Εκπαίδευση–Διαπολιτισμική Αγωγή, Αθήνα: Gutenberg.
Γκότοβος, Α. (1996), Ρατσισμός. Κοινωνικές, Ψυχολογικές και Παιδαγωγικές
Όψεις μιας Ιδεολογίας και μιας Πρακτικής. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
Γ.Γ.Λ.Ε.
Segall, M. H., DASEN, P. R., BERRY, J. W., POORTINGA, Y. H. (1996),
Διαπολιτιστική Ψυχολογία. Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε
παγκόσμιο

οικολογικό

πολιτιστικό

πλαίσιο,

Αθήνα:

Ελληνικά

Γράμματα.
Smith, P. B., BOND, M. H. (2005), Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 4th
Edition. Clevedon: Multilingual Matters.
Bratt Paulson, C. (1988). International Handbook on Bilingualism and
Bilingual Education. NY: Greenwood Press.
Christian, D., Montone, C., Lindholm, K., & Carranza, I. (1997). Profiles in
two-way Immersion Education. McHenry: Center for Applied
Linguistics and Delta Systems Co., Inc.
Cloud, N., GENESEE, F., & HAMAYAN, E. (2000). Dual language instruction: A
Handbook for Enriched Education. Boston: Heinle & Heinle.
Collier, V. & Wayne, T. (1997). Two languages are better than one.
Educational Leadership 55(4), 23-26.
Crawford, J. (1997). Best Evidence: Research Foundations of the Bilingual
Education Act. Washington, D.C.: National Clearinghouse for
Bilingual Education. (ERIC ED 408858)
Cummins, J. (1997). Cultural and linguistic diversity in education: A
mainstream issue? Educational Review, 49(2), 105-114
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Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση - Εκπαίδευση με σκοπό
την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας, (επιμ. Σκούρτου, Ε.,
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Spolsky, B. & Cooper, R. (1977). Frontiers of Bilingual Education. Rowley:
Newbury House Publishers.
Skutnabb-Kangas,T. (1981). Bilingualism or Not: the Education of Minorities,
Clevedon: Multilingual Matters.
Τριάρχη-Herrman, Β. (2000). Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία. Αθήνα:
Gutenberg.
Wong Fillmore, L. (1991). Second-Language Learning in Children: A Model
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις από τους διδάσκοντες, διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, εκπαιδευτικές
επισκέψεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Το μάθημα θα πραγματοποιείται με ερευνητικές εργασίες που θα ανταποκρίνονται
στους παραπάνω βασικούς άξονες.


Ουσιαστική παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα



Τέσσερις γραπτές εργασίες



Παρουσίαση εργασιών



Προσωπικό ημερολόγιο στοχασμού



Προφορική εξέταση στο σύνολο των θεμάτων του μαθήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Ονόματα διδασκόντων:

Παντελής Γεωργογιάννης

Τίτλος μαθήματος:

Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή
Ξένης Γλώσσας, διδακτικές μέθοδοι και βασικές
παράμετροι για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

Θεωρητικού προσανατολισμού
2ο έτος
3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας όσον
αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι το γεγονός
ότι, όπως έχουν δείξει και έρευνες, οι εκπαιδευτικοί μας διαθέτουν έναν πολύ χαμηλό
βαθμό διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας για τον σκοπό αυτό. Επίσης, σημαντικό
πρόβλημα είναι η πολιτική που εφαρμόσθηκε και εφαρμόζεται σχετικά με την
παραγωγή διδακτικού υλικού ελληνικής γλώσσας για τη διδασκαλία της ως δεύτερης
ή ξένης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επομένως, οι Μ.Φ. με το μάθημα αυτό θα
αποκτήσουν μια σφαιρική άποψη για τους θεωρητικούς και ερευνητικούς
προβληματισμούς των δύο αυτών παραμέτρων.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μεθοδολογία έρευνας, διδακτική της νέας ελληνικής και βασικές γνώσεις
παιδαγωγικής, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Βασικοί άξονες του μαθήματος αυτού είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:


Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης ή ξένης γλώσσας (παραδοσιακή, άμεση, ακουστικοπροφορική,
καταστασιακή, επικοινωνιακή)



Παράμετροι που επηρεάζουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης ή ξένης γλώσσας



Ο ρόλος της γλωσσικής παρέμβασης (Interferenz) στην εκμάθηση της ελληνικής
ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
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Ο ρόλος της γλώσσας των διδασκομένων στην εκμάθηση της νέας ελληνικής ως
δεύτερης ή ξένης



Παράμετροι συγγραφής και χρήσης διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
Με το μάθημα αυτό, οι Μ.Φ. θα αποκτήσουν την διδακτική επάρκεια και

ετοιμότητα που απαιτείται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στους ομογενείς και ελληνόφωνους αλλοδαπούς
του εξωτερικού. Επίσης, θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Γεωργογιάννης, Π. (2007), Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας,
Πάτρα.
Εμμανουηλίδης, Π., ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Ε. Η Ελληνική Γλώσσα (για
ομογενείς, παλιννοστούντες και ξένους που θέλουν να μάθουν ελληνικά).
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Ευσταθίου - Καραγεωργάκη, Μ. (1985), Λεκτική επικοινωνία στη Σχολική Τάξη:
Θεωρία του Συστήματος N.A. Flanders και Δοκιμαστική Εφαρμογή του
στην Ελληνική Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη
Κουτσούκος, Α., Σμυρναίου, Ζ. (2006), Γνωστική Ψυχολογία και Διδακτική. Η
συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη,
Αθήνα: Ηρόδοτος.
Μήτσης Ν. (1998), Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος. Από τη Θεωρία στη
Διδακτική Πράξη, Αθήνα, Gutenberg
Μήτσης Ν. (1998), Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Γλώσσας, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg
Μήτσης, Ν. (1998), Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (ή
Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.
Μπαμπινιώτης Γ. (1998), Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, Αυτοέκδοση.
Ρεπούσης, Γ. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Φιλιππάκη - Warburton E. (1992), Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία,
Αθήνα, Νεφέλη
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις από τον διδάσκοντα, διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές, εκπαιδευτικές
επισκέψεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Το μάθημα θα πραγματοποιείται με θεωρητικές και ερευνητικές εργασίες που θα
ανταποκρίνονται στους παραπάνω βασικούς άξονες. Η εξέταση θα γίνεται με γραπτές
εργασίες, γραπτές εξετάσεις ή με συνδυασμό των δύο.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα του διδάσκοντος:

Θεοχαρούλα Νιφτανίδου

Τίτλος του μαθήματος:

Συγκριτική Φιλολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Τύπος του μαθήματος:

Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα εννοιολογικά και τα μεθοδολογικά
εργαλεία της σύγχρονης Συγκριτικής Φιλολογίας στη διαπλοκή της με τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Ορισμένες έννοιες βάσης της επιστήμης της φιλολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Ορισμός βάσης του χώρου και των κύριων εννοιολογικών (επίδραση /
διακειμενικότητα, ταυτότητα / ετερότητα) και μεθοδολογικών του (ιστορία και
θεωρία της λογοτεχνίας) υποσυνόλων, παρουσίαση των σημαντικότερων τάσεων της
Συγκριτικής Φιλολογίας του 20ου αιώνα και σύντομη αναφορά στα δρώμενα της εν
λόγω επιστήμης στη χώρα μας.
Εξέταση της διαπλοκής της Συγκριτικής Φιλολογίας με τον χώρο των
πολιτισμικών σπουδών, καθώς και με αυτόν της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βάσει
της θεώρησης ειδικών θεματικών (ενδεικτικά: λογοτεχνία / φιλολογία και
διαπολιτισμικότητα). Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στο σημείο αυτό στον
τομέα της πολιτισμικής εικονολογίας, της συστηματικής δηλαδή εξέτασης των
τρόπων αποτύπωσης της εικόνας του άλλου / ξένου στο λογοτεχνικό έργο. Τα
παραδείγματα των αναλύσεων θα αντληθούν από τα τρία Ανθολόγια λογοτεχνικών
κειμένων του δημοτικού (Το δελφίνι, Στο σκολειό του κόσμου και Με λογισμό και
μ’όνειρο).
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Αμπατζοπούλου, Φρ., «Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία», στο Ο Άλλος εν
διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στην λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και
μυθοπλασίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1998, σσ. 239-265
Bassnett, S., Comparative literature: Α Critical Introduction, Blackwell, 1993
Μετάφραση στα ελληνικά: Συγκριτική γραμματολογία. Κριτική εισαγωγή,
Πρόλογος, μεταφραστική επιμέλεια και επίμετρο Δημήτρης Τζιόβας, εκδ.
Πατάκη, Αθήνα 2000
Brunel, P. / Chevrel, Y. (dir.), Précis de littérature comparée, Presses
Universitaires de France, Paris 1989
Brunel, P. / Pichois, Cl., Rousseau, A.-M., Qu’est-ce que la littérature comparée?,
Armand Colin, Paris 1996
Μετάφραση στα ελληνικά: Τι είναι συγκριτική γραμματολογία;, Πρόλογοςμετάφραση- σημειώσεις Δημήτρης Αγγελάτος, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1998
Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ταυτότητα και
Ετερότητα στη Λογοτεχνία, 18ος-20ος αι. Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου
(Νοέμβριος 1998), τ. 1-3, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2000
τ. 1. Πολίτου-Μαρμαρινού Ε. / Ντενίση, Σ., Ι. Η Συγκριτική Φιλολογία στο
κατώφλι του 21ου αι. / ΙΙ. Ιστορικές, θεωρητικές, αισθητικές διαδικασίες
τ. 2. Σιαφλέκης, Ζ.Ι. / Πολυκανδριώτη Ουρ., Μύθοι, Γένη, Θέματα
τ. 3. Ταμπάκη, Ά. / Αθήνη, Στ., Μετάφραση και διαπολιτισμικές σχέσεις
Pageaux, D.-H., La littérature générale et comparée, Armand Colin, Paris 1994
Σιαφλέκης, Ζ.Ι., Συγκριτισμός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, εκδ. Επικαιρότητα,
Αθήνα 1988
Tabaki, A. (dir.), Tendances actuelles de la littérature comparée dans le Sud-est
de l’Europe, Τετράδια εργασίας 29, Institut de Recherches Néo-helléniques
– Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes 2006
Τζιόβας, Δ., «Συγκριτική γραμματολογία και διαπολιτισμικότητα», επίμετρο στο
S. Bassnett, όπ. παρ., σσ. 256-270
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Σεμιναριακή εισήγηση
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Μέθοδοι αξιολόγησης:
Γραπτή εξέταση και εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

2.1.6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης: Καθηγητής Σπύρος Κρίβας
1. Σκοπός της ειδίκευσης
1.1. Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
Ο θεσμός « Συμβουλευτική – Προσανατολισμός » ως θεσμός επικουρίας του
ανθρώπου λόγω των ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων στις τελευταίες
δεκαετίες αποτελεί πλέον μια σημαντική και αναπόσπαστη υπηρεσία όχι μόνο όλων
των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και κάθε οργανισμού και κοινωνικού ή
επαγγελματικού φορέα για τους παρακάτω – όχι μοναδικούς βέβαια – λόγους:
α. Την ανάγκη προσανατολισμού και αναπροσανατολισμού των ατόμων σε μια
πολύπλοκη, πολυπολιτισμική, κοινωνία της γνώσης, της αβεβαιότητας και της
επικινδυνότητας. β. Τις απρόβλεπτες αλλαγές και την πολυπλοκότητα σε όλους τους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς,
επαγγελματικούς ) που προέκυψε από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα
τελευταία χρόνια. γ. Την οικονομική ρευστότητα και την τεχνολογική μεταβλητότητα
στην αγορά εργασίας. δ. Τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις σε οριζόντια και κάθετη
κατεύθυνση της εκπαίδευσης, ως συνακόλουθο γεγονός των παραπάνω
αναφερόμενων εξελίξεων. δ. Τις διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη μορφή εξάρτησης
και τους ρόλους των μελών του κοινωνικού συστήματος «οικογένεια».
Λόγω αυτών των εξελίξεων, με τη συνακόλουθη μείωση της λειτουργίας
παραδοσιακών θεσμών, όπως π.χ. η οικογένεια, η γειτονιά, οι συγγενείς κλπ., το
άτομο είναι υποχρεωμένο να ζήσει και να δράσει σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο, μέσα
στο οποίο αισθάνεται την ανάγκη υποστήριξης. Αυτή ξεπερνά πλέον τις δυνατότητες
παροχής απλών συμβουλών και αναδύεται ως σύνολο εξειδικευμένων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αποτελούν τον σκοπό λειτουργίας ειδικεύσεων,
όπως και η προκείμενη.
1.2.Στόχοι της εξειδίκευσης
Α. Να υλοποιήσει την εξειδικευμένη εκπαίδευση υποψηφίων συμβούλων
σταδιοδρομίας.
Β. Να καταστήσει τους αποφοίτους του προγράμματος ικανούς να κατανοούν τις
εξελίξεις του κοινωνικο – οικονομικού περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο και τις πιθανές επιδράσεις των εξελίξεων αυτών στον άνθρωπο σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο, ώστε να διαφοροποιούν ανάλογα τη συμβουλευτική τους
παρέμβαση.
Γ. Να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες/ικανότητες για έρευνα σε όλο το φάσμα
των λειτουργιών του θεσμού «Συμβουλευτική - Προσανατολισμός».
Στην υλοποίηση των σκοπών αυτών συμβάλλει σημαντικά το έργο που έχει παραχθεί
από τη μονάδα Ανάπτυξη και Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία του Εργαστηρίου
Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής (επίκειται έγκριση
μετονομασίας του εργαστηρίου με τον τίτλο: «Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής
Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία» ).
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2. Μαθήματα
Ονόματα διδασκόντων :

Σπύρος Κρίβας
Αλέξανδρος Κοσμόπουλος
Στέφανος Βασιλόπουλος

Τίτλος του μαθήματος:

Βασικές Θεωρίες της Συμβουλευτικής : Σκοποί,
Μεθοδολογία και Διαδικασία παρέμβασης

Τύπος μαθήματος:

Το μάθημα είναι θεωρητικού προσανατολισμού
και συνοδεύεται από βιωματική άσκηση.

Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

1ο έτος
1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η συγκροτημένη και αποτελεσματική εκπαίδευση των μελλοντικών συμβούλων
σταδιοδρομίας προϋποθέτει τη βαθειά κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της
συμβουλευτικής και της συμβολής τους στη σφαιρική ανάπτυξη του ανθρώπου. Ένας
τέτοιος

γνωστικός

εφοδιασμός

αναμφισβήτητα

θα

επηρεάσει

την

αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής παρέμβασης στην πράξη.
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι:
1. Να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες της ειδίκευσης το θεωρητικό υπόβαθρο των
βασικών θεωριών της Συμβουλευτικής
2. Να μπορούν να κατανοούν τη συμβολή του υπόβαθρου αυτού στην πράξη της
συμβουλευτικής
3. Να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις της
συμβουλευτικής με τρόπο συνδυαστικό και κριτικό κατά τη συμβουλευτική
τους παρέμβαση.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γνώσεις σχετικά με τη φιλοσοφία και τις αρχές της
Συμβουλευτικής.

Απαραίτητες

θεωρούνται

οι

γνώσεις

από

τα

παρακάτω

επιστημονικά πεδία: Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία και Κοινωνιολογία
της Εκπαίδευσης.
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Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Ψυχαναλυτική θεωρία (Freud).
2. Σχεσιοδυναμική Συμβουλευτική: Θεωρία και πράξη.
3. Ατομική Ψυχολογία (Adler ).
4. Προσωποκεντρική θεωρία ( C. Rogers).
5. Συστημική-εποικοδομιστική (systemic-constructivist) θεωρία.
6. Γνωστικο-Συναισθηματική θεωρία (A. Ellis ) / Γνωστική Θεραπεία (Α.Τ. Beck)
7. Kοινωνιο-γνωστική θεωρία (A. Bandura).
8. Συναλλακτική (transanctional analysis) ανάλυση.
9. Γνωστική Συμβουλευτική.
10. Πολυπολιτισμική

εκπαίδευση

/

ο ρόλος

της

εκπαίδευσης

στη

σύγχρονη

πολυπολιτισμική κοινωνία και στην κοινωνική ένταξη μειονοτήτων.
11. Πολυπολιτισμική θεωρία της Συμβουλευτικής.
12. Κοινωνιοδυναμική θεωρία της Συμβουλευτικής (sociodynamic counseling, V. Peavy)
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Banks, J. (2004). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Bennett, C. (2003). Comprehensive Multicultural Education. Theory and Practice. New
York: Pearson Education, Inc.
Βερνίκος, Ν. & Δασκαλοπούλου, Σ. (2002). Πολυπολιτισμικότητα. Οι διαστάσεις της
πολιτισμικής ταυτότητας. Αθήνα: Κριτική.
Geldard, K. & Geldard, D. (μτφρ. - επιστημονική επιμέλεια Μ. Μαλικιώση) (2004). H
συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Geldard, K. & Geldard, D. (2006). Counseling Adolescents: The Proactive Approach,
London: Sage Publications.
Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός,
Εκδόσεις, Τυπωθήτω, Αθήνα.
Kliebisch, U. & Eichmann, R. (1991). Vergisst das Fuehlen nicht! Schulische
Beratung in Theorie und Praxis, Bochum: Dr. Dieter Winkler Verlag.
Fine, S. & Glasser, P. ( 2008), H επιβοηθητική συνέντευξη κατά την πρώτη συνεδρία.
(επιστημονική επιμέλεια και εποπτεία μετάφρασης Σ. Κρίβας), Αθήνα:
Εκδόσεις Gutenberg.
Μαλικιώση-Λοίζου, Μ. (1998). Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Εκδόσεις
Ελληνικά Γράμματα.
ΜcLeod, J. ( 2005). Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Mearns, David (1997). Person Centred Counselling Training. Sage Publications,
London.
101

Μέρυ, Τόνυ (2002). Πρόσκληση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση (μτφ. Δίπλας Γ.).
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα.
Μπρούζος, Α. (2004). Προσωποκεντρική Συμβουλευτική: Θεωρία, έρευνα και
εφαρμογές. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Sexton, T. & Griffin, B. (1997) Constructivist Τhinking in Counseling, Columbia :
Teachers College Press.
Peavy , V.( 1997). Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective, Victoria :
Trafford Publishing.
Prior, M. ( 2006). Beratung und Therapie optimal vorbereiten, Heildeberg: Carl –
Auer-Systeme Verlag.
Sanders, P. (2004). The tribes of the person-centred nation: an introduction to the
schools of therapy related to the person-centred approach. Ross-on-Wye:
PCCS Books.
Sanders, P. (2006). The Person-centered counseling primer. Ross-on-Wye: PCCS
Books.
Winslade, J. & Monk, G. ( 1998). Narrative Counseling in Schools, California:
Corwin Press.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με ενεργό συμμετοχή των
φοιτητών/τριών, κριτική παρουσία σχετικών άρθρων/συζήτηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εργασία μικρού μεγέθους (1500 λέξεις) στη
διάρκεια του σεμιναρίου, με θέματα που αφορούν στις παρουσιαζόμενες θεωρίες, και
γραπτή εξαμηνιαία εξέταση
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Όνομα διδάσκοντος:
Τίτλος μαθήματος:

Κλεοπάτρα Διακογιώργη
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

1ο έτος
1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
1. Να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις σημαντικότερες θεωρητικές απόψεις που
έχουν διατυπωθεί στους τομείς που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του
μαθήματος
2. Να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα ερευνητικά δεδομένα που
υποστηρίζουν τις απόψεις αυτές.
3. Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη του ατόμου στους
παραπάνω τομείς συνδέεται με την ανάπτυξη και συμβουλευτική για τη
σταδιοδρομία.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Θεμελιώδεις γνώσεις από τα πεδία: ψυχολογίας (γενικά), αναπτυξιακής ψυχολογίας,
κοινωνικής ψυχολογίας
Περιεχόμενο του μαθήματος
Γνωστική ανάπτυξη:
1. Η θεωρία του Piaget
2. Η θεωρία του Vygotsky
3.

Οι προσεγγίσεις της επεξεργασίας των πληροφοριών

Ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού:
4. Τι είναι ο εαυτός;
5. Θεωρίες για την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού
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6. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού
7. Αναπτυξιακές αλλαγές στην έννοια του εαυτού
8. Ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτοσυνείδησης
9. Ανάπτυξη της αυτοαντίληψης
Συναισθηματική Ανάπτυξη :
10. Θεωρίες για την συναισθηματική ανάπτυξη
11. Ανάπτυξη της έκφρασης των συναισθημάτων
12. Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και ανταπόκριση στα
συναισθήματα των άλλων
13. Ανάπτυξη της προσκόλλησης - συνέπειες στην ανάπτυξη του ατόμου
διαφόρων μοντέλων της προσκόλλησης
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Laura Berk (1998). Child Development. Allyn and Bacon.
Bearison, D & Zimiles, H. Thought and Emotion: Developmental Perspectives.
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Cole, M. and Cole. S. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη κατά την νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Επιμέλεια: Ζωή
Μπαμπλέκου. Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
Reese, H. (1996). Advances in Child Development and Behavior. San Diego:
Academic Press.
Usha Goswami (Ed.) (2002). Blackwell Handbook of Childhood Cognitive
Development. Blackwell Publishing.
Smith, L., Doclrell, J. & Tomlinson, P. (eds). (1997). Piaget, Vygotsky, and beyond.
London: Routledge.
Braten, S (Ed.) (1998). Intersubjective Communication and Emotion in Early
Ontogeny. Paris: Cambridge, University Press.
Siegler, R. (2002). Πώς σκέπτονται τα παιδιά. Gutemberg, Ψυχολογία.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις με συμμετοχή των φοιτητών/τριων, μελέτη και κριτική παρουσίαση
άρθρων
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Όνομα διδάσκοντος:
Τίτλος μαθήματος:

Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

Σπύρος Κρίβας
Σταδιοδρομία: Βασικές θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου
για τη Σταδιοδρομία

Mάθημα θεωρητικού προσανατολισμού
συνοδευόμενο και από βιωματική άσκηση.
1ο έτος
2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι να καταστούν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ικανοί:
1. Να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής για τη
Σταδιοδρομία
2. Να κατανοήσουν τη σημασία της γνώσης των θεωρητικών προσεγγίσεων
της Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία για τη συμβουλευτική
παρέμβαση
3. Να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις της
συμβουλευτικής με τρόπο συνδυαστικό και κριτικό κατά τη
συμβουλευτική τους παρέμβαση.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Απαραίτητες θεωρούνται οι γνώσεις από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Γνωστική
Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Οικονομία της Εκπαίδευσης και Κοινωνιολογία
της Εκπαίδευσης.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Θεωρία των χαρακτηριστικών (Trait and Factor Theory, F. Parsons).
2. Θεωρία των Αναγκών (A. Roe). Εξελικτικές προσεγγίσεις: Θεωρία του
Ginzberg, 3. Θεωρία του Super, Θεωρία της Gottfrendson (Gottfrendson’s
Theory of Circumscription and Compromise).
3. Τυπολογική θεωρία του Holland, Συστημική θεωρία (Ανάπτυξη
Σταδιοδρομίας και Συστημική θεωρία).
4. Θεωρία της Κοινωνιοδυναμικής Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία.
5. Life-Span, Life-space approach to Careers ( D. Super, M. Savickas, C. Super).
6. Θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Krumbolz.
7. Αφηγηματικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία
(narrative focused counseling methods ).
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8. Cognitive Information Processing Approach to Career Problem Solving and
Decision Making.
9. «Πλαισιακή» επεξήγηση της Σταδιοδρομίας (Contextual Explanation of
Career).
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Αmundson, N. ( 2003), Active Engagement, Richmond: Egon Communications.
Δημητρόπουλος, Ε. ( 1998). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
Brown, D. & Brook, L. ( 1996), Choice.
Cohran, L. ( 1997), Career Counselling : A Narrative Approach, London: Sage
Eθνικό Kέντρο Eπαγγελματικού Προσανατολισμού ( 2001), Εξελίξεις στη
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου
Αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΚΕΠ.
Geldard, K. & Geldard, D., (2006) Counselling Adolescents, London: Sage
Publications.
Herr, E.& Cramer, S. ( 1996), Career Guidance and Counseling Through the Lifespan
Κατσανέβας, Θ. ( 2002). Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος, Αθήνα:
Εκδ. Πατάκη.
Kidd, J. ( 2006). Understanding Career Counseling, London: Sage Publication.
Κing, Z. (2004), Career Management,London: CIPD.
Κρίβας, Σ. ( 2006). Αναζητώντας τον εαυτόν μου και τον κόσμο: Θεωρία και Πράξη
της Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία στο Δημοτικό Σχολείο. Πάτρα:
Πανεπιστημιακές παραδόσεις (Ομότιτλο βιβλίο θα δημοσιευθεί προσεχώς από
τις εκδόσεις Gutenberg ).
Kriwas, S. (2008) The career counseling services (KESYP9, GRASEP) in the typical
education in Greece: Research on evaluation issues, Εισήγηση στο συνέδριο AIOSP,
Finland,
Kρίβας, Σ. ( 2010). Η αφηγηματική προσέγγιση στη συμβουλευτική για τη
σταδιοδρομία: Δυνατότητες, όρια – πρακτικές προοπτικές, Πανελλήνιο Συνέδριο
ΕΛΕΣΥΠ.
Kriwas, S. (2009). The social constructionism and constructivism in career
counseling intervention: basic theoretical points and practical implications,.
Εισήγηση (κατόπιν πρόσκλησης) σε επιστημονικό Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο
Wrocklau, Poland.
Kriwas, S. (2009) Workshop: Model: Solution-focused strategies for career
counseling interventions, ( κατόπιν πρόσκλησης) σε επιστημονικό Συμπόσιο στο
Πανεπιστήμιο Wrocklau, Poland.
Kriwas, S. (2010) Narrative Approach in Education and Counseling: Theoretical
consideration – practical application,) Εισήγηση ( κατόπιν πρόσκλησης) σε
επιστημονικό Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Gora, Poland.
Nathan, R & Hill, L. ( Μτφρ.-επιστημονική επιμέλεια Δ. Σιδηροπούλου –
Δημακάκου) ( 2006), Επαγγελματική Συμβουλευτική, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Muro, J. & Kottman, T. ( 1995), Guidance and Counseling in the Elementary and
Middle Schools, Madison: Brown& Benchmark.
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Patton, W./ & McMahon, M. (1999). Career Development and Systems Theory: A
New Relatioship, Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
Whiston, S. & Keller, B. (2007) The Influence of the Family of Origin on Career
Development, Thousand Oaks: Sage Publications.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις με ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριων, κριτική παρουσία σχετικών
άρθρων/συζήτηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Παρουσίαση συμβουλευτικής παρέμβασης (διαρκείας 25 λεπτών) από κάθε φοιτητή/τρια
και γραπτή εξαμηνιαία εξέταση
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Ονόματα Διδασκόντων:

Τίτλος μαθήματος:

Σπύρος Κρίβας
Ιωάννης Δημάκος
Στέφανος Βασιλόπουλος

Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στη
Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία

Τύπος μαθήματος: Το μάθημα έχει κυρίως πρακτικό προσανατολισμό προφανώς με
την παρουσίαση του ανάλογου θεωρητικού υπόβαθρου.
Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές/τριες να καταστούν ικανοί:
1. Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της συμβουλευτικής παρέμβασης
2. Να κατανοούν αποτελέσματα ερευνών Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία
3. Να οργανώνουν και να υλοποιούν σχετικές έρευνες
4. Να γνωρίσουν ψυχομετρικά εργαλεία σχετιζόμενα με τη Συμβουλευτική για τη
Σταδιοδρομία
5. Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν κριτικά τη σημασία των ψυχομετρικών
εργαλείων και την χρήση τους.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Απαραίτητες θεωρούνται γνώσεις από τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους
Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Τεχνικές συνέντευξης: υποβολή ερωτήσεων. Παρατήρηση. ΠαράφρασηΑναπλαισίωση. Ερμηνεία. Αντανάκλαση συναισθημάτων.
2. Αφήγηση ιστορίας ζωής (Narration of life story).
3. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία. Διαμόρφωση του
χάρτη ζωής (mind mapping).
4. Χρήση μεταφορικών φράσεων (metaphors) από το σύμβουλο, ώστε να
διευκολύνει το συμβουλευόμενο να εστιάσει και να εκφράσει το πρόβλημά του.
5. Επεξεργασία της βιογραφίας (working with stories) του συμβουλευόμενου.
Δόμηση βιογραφικού. Δόμηση Portofolio.
6. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Ανάλυση έργου (task analysis),
7. Σχεδιασμός σταδιοδρομίας επικεντρωμένος στη λήψη απόφασης (CareerMap for
deciding what a counselee wants), career pathways (διαμορφώνοντας διεξόδους
σταδιοδρομίας.
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8. Κατασκευή εργαλείων συμβουλευτικής (ερωτηματολόγιο/συνέντευξη).
9. Αξιoπιστία εργαλείων, εγκυρότητα εργαλείων.
10. Άλλα ψυχoμετρικά χαρακτηριστικά εργαλείων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Αλεξόπουλος, Δ. Ψυχομετρία (τομ. Α' και Β'). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
Cohen & Manion. Μεθοδολογία έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα,
Μεταίχμιο.
Lowman, R. ( 1998). The Clinical Approach of Career Assessment: Interests, Abilities
and Personality, Washington: American Psychological Association.
Loewenthal, K. M. (1996). An introduction to psychological tests and scales. London:
UCL Press.
McLeod, J. (2003). Doing Counseling Research, London: Sage Publications
Σταλίκας, Α. κ.α. ( 2002). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Σταλίκας, Α.( 2005). Μέθοδοι έρευνας στη Ψυχολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός ερευνητικών άρθρων
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Προφορική εξέταση διευρυμένης δομής ερευνητικής εργασίας σχετικής με τη
Συμβουλευτική για τη Σταδιοδρομία
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Όνομα διδάσκοντος:

Σπύρος Κρίβας,
Στέφανος Βασιλόπουλος

Τίτλος μαθήματος:

Δυναμική της Ομάδας

Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

2οέτος
1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες εφαρμογές της
συμβουλευτικής με ομάδες σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και με ποικίλους στόχους.
Επικεντρώνεται στη δυναμική των ομάδων και στη συμβολή των συμβούλων στις
βασικές διαδικασίες/διεργασίες των ομάδων, όπως η λήψη αποφάσεων, η λύση
συγκρούσεων, η υιοθέτηση παραγωγικών και η εγκατάλειψη ανασταλτικών ρόλων
κ.ά. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες τεχνικές και δεξιότητες
των συμβούλων για εποικοδομητική επαγγελματική σχέση με ομάδες
εξυπηρετουμένων. Μετά το πέρας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα
είναι ικανοί/ες να:







αξιοποιούν τη δυναμική της ομάδας για την ανάπτυξη μίας σχέσης
συμβούλου/συμβουλευόμενων που θα έχει θεραπευτική αξία για τις/τους
συμβουλευόμενους/ες
γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις διαφορετικές φάσεις σχηματισμού της
ομάδας
αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τους ρόλους που αναδύονται από τα μέλη
της ομάδας
να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ομαδικές συνεδρίες
να αναγνωρίζουν πολιτισμικές και διαφυλικές διαφορές στην επικοινωνία των
μελών και να ενθαρρύνουν την ισότιμη συμμετοχή τους

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Απαραίτητες βασικές γνώσεις από τα πεδία: Κοινωνική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή
Ψυχολογία, Κοινωνιολογία
Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Ιστορικά στοιχεία από την καθιέρωση και την ανάπτυξη της ομαδικής
συμβουλευτικής.
2. Tο άτομο ως μέλος ομάδας (ένταξη, προσαρμογή, έκφραση-διαχείριση των
ατομικών αναγκών στο πλαίσιο της ομάδας).
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3.

H

διαδικασία

σχηματισμού,

η

δομή,

οι

διεργασίες

επικοινωνία-

αλληλεπίδραση, τα φαινόμενα και τα στάδια εξέλιξης της ομάδας.
4.

Tο περιβάλλον/τα περιβάλλοντα της ομάδας και οι επιδράσεις τους στη
λειτουργία της.

5. Σκοποί και στόχοι των ομάδων.
6. Σχεδιασμός υλοποίησης ενός ομαδικού προγράμματος
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Βασιλόπουλος, Σ., Κουτσοπούλου, Ι., & Ρέγκλη, Δ. (2010). Ψυχοεκπαιδευτικές
ομάδες για παιδιά. Αθήνα: Εκδόσεις Γ
Brown, N. W. (2004). Psychoeducational groups: Process and practice. NY:
Brunner-Routledge.
Corey, . S., & Corey, G. (2006). Groups: Process and Practice (7th ed.). Belmont,
CA:Thompson Brooks/Cole.
Delucia-Waack, J. L. (2006). Leading psychoeducational groups for children and
adolescents. London: Sage Publications
Douglas, Tom. (1997). Η επιβίωση στις ομάδες : Βασικές αρχές της συμμετοχής σε
ομάδες / μτφρ. Γιώργος Αραμπατζής, επιμέλεια Ν. Δέγλερης, Αθήνα :
Ελληνικά Γράμματα.
Ίδρυμα Ανάπτυξης Κοινωνικής Εργασίας (1997): Δυναμική ομάδας και αλλαγή.
Καινοτόμοι προσεγγίσεις στην εργασία με ομάδες. Αθήνα : ΙΑΚΕ.
Levi, D. (2001). Group Dynamics for Teams. California: Sage Publications.
Μπακιρτζής,K (2003). Δυναμική της Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία. (Η)
Κριτική παρουσίαση της συμβολής των Kurt Lewin, Jacob Moreno και Carl
Rogers , Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Μullender, A. and Ward, D. (1991): Self-directed Groupwork:Users take Action for
Empowerment . London: Whiting and Birch.
Παπαδοπούλου Xρ. (1995): Kοινωνική εργασία με ομάδες , Έλλην, Aθήνα.
Πενταράκη Μ. (1999). Ομαδική Συμβουλευτική. Εκπαιδευτικό υλικό για το
πρόγραμμα: Κατάρτιση στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Ε.Π. Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας. 01
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ.
Πολέμη-Τοδούλου, Μ. (2005). Η Αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Πολέμη-Τοδούλου, Μ., Βασιλείου, Β. (2003). Η διεργασία της ομάδας διαμέσου της
Πολιτισμικής Αλλαγής. Μετάλογος, 4.
Ρήγα, Α.Β. (2001). Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε οργανισμούς, ομάδες και άτομα:
Θεωρία, έρευνα, εφαρμογές, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.
Rogers, Carl R. (1991). Ομάδες συνάντησης : Αυτογνωσία, ψυχολογία των ομάδων,
επικοινωνία , μετάφραση Αθηνά Ντούργα, Αθήνα : Δίοδος.
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Shulman L. (1991): The Skills of Helping. Individuals, Families and Groups,
Peacock Publ. Itasca, Illinois.
Staples, L. (2004). Social action groups. In C.D. Garvin, L.M. Gutierrez &
M.J.Galinsky (Eds.), Handbook of Social Work with Groups. (pp. 344-59).
New York: The Guilford Press.
Toseland, R.W., Jones, L. V., & Gellis, Z.D. (2004). Group Dynamics. In C.D.
Garvin, L.M. Gutierrez, & M.J. Galinsky (Eds.), Handbook of Social Work
with Groups. (pp. 13-31). New York: The Guilford Press.
Toseland R., Rivas R. (1995): An Introduction to Group Work Practice , (2nd
edition), Allyn & Bacon.
Χατζούλη, Αθηνά. (2009). Η ανάγκη του ανήκειν : Ομαδικότητες και συγκρούσεις στις
ομάδες, Αθήνα : Πολύτροπον
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Η συμμετοχή στο μάθημα θα αποτελέσει μία βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία με
στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων/ουσών.
Απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η βαθμολογία θα καθοριστεί από την ενεργό συμμετοχή και την υλοποίηση και
παρουσίαση εργασιών.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Όνομα διδάσκοντος:

Γεώργιος Παπάς

Τίτλος μαθήματος:

Η οικονομική διάσταση στην παροχή Επαγγελματικού
Προσανατολισμού – Ανάπτυξης για τη Σταδιοδρομία

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι:
1. Nα αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες βασικές οικονομικές γνώσεις
2. Να κατανοήσουν τη σημασία και χρησιμότητα των οικονομικών της
εκπαίδευσης
3. Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων στον
κόσμο της εργασίας και στη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας των ατόμων
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Απαραίτητες βασικές γνώσεις από το πεδίο οικονομικά της εκπαίδευσης
Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Βασικές έννοιες Οικονομίας
2.Το οικονομικό πρόβλημα και η οικονομική επιστήμη
3. Οικονομικό σύστημα/τρόποι οργάνωσης των οικονομικών
Λειτουργία των αγορών
4. Η ζήτηση για τη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση
5. Η οικονομική διάσταση και σημασία της εκπαίδευσης
6. Έννοια-είδη: Κόστους, παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας
7. Οικονομική διάσταση της Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού στην
Εκπαίδευση
8. Η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού
9. Θεωρήσεις της μετάβασης από την Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας
10. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην απασχόληση και η θετική
δυναμική της Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία στην αντιμετώπισή τους
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Jecchinis, C. & Krivas, S & Papas, G. (2003), A New Arrey of Challenges for Career
Counselors, Proceedings of Intenational Conference of I.A.E.V.G.,
Κώττης, Γ. (1996), Οικονομικά για όλους, Αθήνα: Το Οικονομικό
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Λαίνας, Α ( 2004), Η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπου, στο:
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 41, 113-133.
Παπάς, Γ. (1994), Θέματα Απασχόλησης, - Εκπαίδευσης, Αθήνα: Αυτοέκδοση
Παπάς, Γ. (1997). Η Οικονομική Διάσταση και σημασία της Εκπαίδευσης, στο:
Εργασία, τ. 12, 42-45
Παπάς, Γ. (2005) Οι επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης στην Απασχόληση και η
Θετική Δυναμική του Διαβίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην
Αντιμετώπισή τους, στο: Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, τ.
74-75, 21-28
Παπάς, Γ. (2006) Θεωρήσεις της μετάβασης από την Εκπαίδευση στην Αγορά
Εργασίας, Πρακτικά Συνεδρίου Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, 141-147.
Psacharopoulos, G. (1996), Economics of education: A research agenda, in:
Economics of Education Review, 15(4), 339-344.
Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999), Η Οικονομική της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός επιστημονικών άρθρων
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γραπτή εξέταση με υποχρεωτικά και επιλεγόμενα προς ανάπτυξη θέματα
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
2.1.7 Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων Παιδιών
Επιστημονικός υπεύθυνος της ειδίκευσης:Καθηγήτρια Λαμπροπούλου Βενέττα
1. Σκοπός της ειδίκευσης:
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προετοιμάσει κατάλληλα
αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων, Καθηγητικών Σχολών, ΤΕΦΑ κ.ά., καθώς
επίσης

και

αποφοίτους

συναφών

επαγγελμάτων

(ψυχολόγων,

κοινωνικών

λειτουργών, λογοθεραπευτών κτλ.), ώστε να εργαστούν με επιτυχία ή να συνεχίσουν
περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και,
κυρίως, της εκπαίδευσης κωφών και βαρηκόων παιδιών βρεφικής, προσχολικής και
σχολικής ηλικίας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα
σπουδών της ειδίκευσης αυτής αποτελείται από δύο μέρη: Το θεωρητικό μέρος όπου
μελετώνται θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των κωφών και βαρηκόων μαθητών
και το πρακτικό μέρος, όπου οι φοιτητές υλοποιούν πρακτική άσκηση στα σχολεία
και τις τάξεις ένταξης κωφών και βαρηκόων μαθητών. Επίσης οι φοιτητές στο
δεύτερο έτος σπουδών τους πραγματοποιούν ερευνητική πρακτική άσκηση και
εκπονούν διπλωματική ερευνητική εργασία. Οι φοιτητές της ειδίκευσης αυτής είναι
άριστοι γνώστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και κατά την διάρκεια των
σπουδών τους βρίσκονται σε καθημερινή βάση στην Μονάδα Αγωγής Κωφών του
Τμήματος και λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες της Μονάδας.
Οι απόφοιτοι του προτεινόμενου προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν
ειδικά σχολεία κωφών και βαρηκόων παιδιών, τμήματα ένταξης, πλαίσια
συνεκπαίδευσης καθώς και ΚΔΑΥ (ΚΕΔΔΥ), ΕΕΕΕΚ, και γενικά υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και αντίστοιχα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
(ιδρύματα, κέντρα αποκατάστασης κτλ.).
Να σημειωθεί ότι το μόνο πανεπιστημιακό Τμήμα το οποίο παρέχει στην
Ελλάδα εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της κώφωσης μέσα από το προτεινόμενο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών.
Υπεύθυνη της ειδίκευσης αυτής είναι η Διευθύντρια της Μονάδας Αγωγής
Κωφών του Π.Τ.Δ.Ε Καθηγήτρια Βενέττα Λαμπροπούλου. Στο πρόγραμμα, εκτός
από τα μέλη ΔΕΠ του Π.Τ.Δ.Ε, συμμετέχουν μέλη της ΟΡΛ κλινικής του
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νοσοκομείου του Πανεπιστήμιου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο
Γκούμα, καθηγητές του ΤΕΙ Λογοθεραπείας και συνεργάτες της Μονάδας Αγωγής
Κωφών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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2. Μαθήματα

Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Βενέττα Λαμπροπούλου

Ειδική Αγωγή: Αγωγή Κωφών - Επίκαιρα
Θέματα

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο Έτος

Εξάμηνο:

1ο Εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα κυριότερα
φιλοσοφικά, ερευνητικά, θεωρητικά και πρακτικά θέματα που απασχολούν σήμερα
την Ειδική Αγωγή, γενικότερα και ειδικότερα την εκπαίδευση των κωφών και
βαρηκόων παιδιών. Επίσης στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει την ευκαιρία
στους φοιτητές να μελετήσουν τους κοινωνικοπολιτιστικούς, ιστορικούς και
πολιτικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις
απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρία και να κατανοήσουν πως αυτοί οι
παράγοντες επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή, την εκπαίδευση, την επικοινωνία και
την όλη εξέλιξη των κωφών παιδιών.
Οι φοιτητές στο τέλος αυτού του μαθήματος θα είναι σε θέση να
κατασκευάσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις και θεωρίες για την εκπαίδευση των
μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα από την μελέτη των ερευνητικών, φιλοσοφικών και
θεωρητικών δεδομένων και μέσα από την παρατήρηση κωφών και βαρηκόων παιδιών
σε ειδικά σχολεία.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Απαιτούνται βασικές γνώσεις Παιδαγωγικής, Ειδικής Αγωγής και Εξελικτικής
Ψυχολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό θα μελετηθούν οι παρακάτω ενότητες:
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Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ειδικής Αγωγής και της Αγωγής ΚωφώνΠροσδιορισμοί διαφόρων όρων.
Ιατρικό και Κοινωνικό μοντέλο της Αναπηρίας και η επίδραση των
κοινωνικών κατασκευών στην εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών με
ειδικές ανάγκες και των κωφών-βαρηκόων.
Κοινωνία και αναπηρία. Οι κωφοί στην κοινωνία: Ιστορική αναδρομή.
Στάσεις-αντιλήψεις και αλλαγές στάσεων. Η επίδραση των αντιλήψεων στην
εκπαίδευση και τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία και των κωφών.
Ειδική Αγωγή και Αγωγή Κωφών: Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις. Η
ελληνική πραγματικότητα.
Νομοθεσία και ειδική εκπαίδευση με έμφαση στις ρυθμίσεις για την
εκπαίδευση και την αποκατάσταση των κωφών και βαρηκόων στην Ελλάδα.
Συναισθηματική, γνωστική ανάπτυξη και σχολική πρόοδος κωφών και
βαρηκόων παιδιών.
Ερευνητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες πρακτικές στην εκπαίδευση των
κωφών και βαρηκόων παιδιών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:


Cargiulo, R.M. (2009). Special Education in Contemporary Society – An
Introduction to Exceptionality. SAGE Publications, Inc.



Kirk, S.A., Gallagher, J.J., & Anastasiow, N.J. (1997). Educating
Exceptional Children. Houghton Mifflin Company.



Lewis, R.B. & Doorlag D.H. (2006). Teaching Students with Special Needs in
General Education Classrooms. Pearson Education Inc.



Moores, D.F. (2007) Εκπαίδευση και Κώφωση – Ψυχολογική προσέγγιση,
αρχές και πρακτικές. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.



Moores, D.F. & Miller, M.S. (Eds) (2009). Deaf People Around the World:
Educational and Social Perspectives. Gallaudet University Press. Washington,
D.C.



Pierangelo, R. & Giuliani, G.A. (2009). Assessment in Special Education – A
Practical Approach. Pearson Education Inc.



Ramsey, C.L. (1997). Deaf Children in Public Schools – Placement, Context
and Consequences. Gallaudet University Press. Washington, D.C.



Sheridan, M. (2001). Inner Lives of Deaf Children Interviews and Analysis,
Gallaudet University Press, Washington, D.C.
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διάλεξη, μελέτη άρθρων και παρουσιάσεις εργασιών, παρακολουθήσεις πρακτικών
εφαρμογών και μελέτη περιπτώσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Βαθμολόγηση 4 εργασιών-παρουσιάσεων και τελικής
γραπτής εξέτασης.
Διδακτικές Μονάδες (ECTS): Το μάθημα πιστώνεται με 3 Δ.Μ.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική.
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Όνοματα διδασκόντων:

Τίτλος μαθήματος:

Βενέττα Λαμπροπούλου
Παναγιώτης Γκούμας
Ηλίας Παπαθανασίου

Προβλήματα Λόγου και Ακοής

Τύπος μαθήματος : Θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού, με υποχρεωτική
ερευνητική και πρακτική άσκηση
Έτος Σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις
ακουολογίας και λογοπαθολογίας. Να εξοικειωθούν με τις κλινικές ακουολογικές
πρακτικές αξιολόγησης της βαρηκοΐας, να γνωρίσουν τις θεωρητικές και πρακτικές
εφαρμογές επιλογής, εφαρμογής, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων των
ακουστικών βοηθημάτων στην τάξη και να κατανοήσουν την αξιολόγηση και
ανάπτυξη ακουστικής ικανότητας κωφών και βαρηκόων παιδιών. Επίσης να
γνωρίσουν το φάσμα των προβλημάτων λόγου- ομιλίας- επικοινωνίας και ακοής ,
όσον αφορά τη φύση τους, τη συμπτωματολογία και τις αρχές αντιμετώπισης στην
σχολική τάξη.
Προσδοκώμενες γνώσεις
Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την ενότητα αυτή θα είναι ικανοί:
1. Να κατανοούν την ανατομία του αυτιού, τη λειτουργία του συστήματος
ακοής, τις διαγνωστικές διαδικασίες εντοπισμού των προβλημάτων ακοής και
να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα των ακουομετρικών δοκιμασιών.
2. Να γνωρίζουν τη λειτουργία των ακουστικών βοηθημάτων (ακουστικά
βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα, F.M συστήματα) και τις εφαρμογές τους
στο πρόγραμμα ακουστικής αποκατάστασης των παιδιών του σχολείου.
3.

Να σχεδιάζουν προγράμματα ακουστικής εκπαίδευσης για παιδιά.
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4. Να κατανοήσουν το φάσμα και τις διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις για
την περιγραφή των προβλημάτων λόγου – ομιλίας – επικοινωνίας στο
σχολείο.
5. Να καταλάβουν τις δομές και παραμέτρους του λόγου, καθώς και το πώς
αυτές παρουσιάζονται στα διάφορα προβλήματα λόγου – ομιλίας –
επικοινωνίας στο σχολείο.
6. Να αναγνωρίζουν περιπτώσεις μαθητών με προβλήματα λόγου – ομιλίας –
επικοινωνίας στο σχολείο.
7. Να κατανοούν τις αρχές και τα προγράμματα παρέμβασης μέσα στην τάξη σε
μαθητές με προβλήματα λόγου – ομιλίας – επικοινωνίας.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Ειδική Αγωγή, Εξελικτική Ψυχολογία, Κατάκτηση Γλώσσας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Προσδιορισμός διαφόρων όρων, εισαγωγή στην ακουστική της ομιλίας και του
ήχου, ανατομία, φυσιολογία και δυσλειτουργία του ακουστικού συστήματος.
Ακοομέτρηση-υποκειμενική και αντικειμενική ακουομετρία, ερμηνεία κλινικών
ακουολογικών τεστ. Ακουολογικά βοηθήματα και η χρήση τους στη τάξη:
ακουστικά βαρηκοΐας, F.M συστήματα, κοχλιακά εμφυτεύματα. Θεωρητικά και
πρακτικά θέματα επιλογής, εφαρμογής, αντιμετώπισης προβλημάτων και χρήσης
της τεχνολογίας ακουστικών βοηθημάτων μέσα στην τάξη. Ακουστική
εκπαίδευση και ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων στα παιδιά.
Ορολογία - μοντέλα περιγραφής προβλημάτων λόγου – ομιλίας – επικοινωνίας.
Γλωσσικές δομές και παράμετροι του λόγου και επικοινωνίας και γλωσσολογική
προσέγγιση των προβλημάτων λόγου – ομιλίας – επικοινωνίας. Ειδική γλωσσική
διαταραχή. Προβλήματα επικοινωνίας μαθητών με διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές. Διαταραχές ροής του λόγου - τραυλισμός. Προβλήματα επικοινωνίας
ατόμων με βαρηκοΐα. Φωνολογικές διαταραχές και προβλήματα άρθρωσης. Ο
ρόλος του λογοθεραπευτή και η παρέμβαση του.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:


Ballantyne, J. (1977). DEAFNESS. Churchill Livingstone, Longman Group
Limited
121



Calvert, D. R., & Silverman R.S. (1983). Speech and Deafness .A.G. Bell
Association for the Deaf, Washington D.C.



Δαγγίλας, Α. Δ. (1996). Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά. University Studio
Press, Θεσσαλονίκη.



Ηλιάδη, Θ. & Κεκέ, Γ. (1986). Κλινική Ακουολογία. Υιοί Φ. Τριανταφύλλου,
Θεσσαλονίκη.



Λαμπροπούλου, Β. (1999). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών
Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων-2ο Πακέτο επιμόρφωσης:
Διάγνωση- Αποκατάσταση Βαρηκοΐας-Συμβουλευτική Γονέων και έγκαιρη
Παρέμβαση. Πάτρα: Μονάδα Αγωγής Κωφών, Πανεπιστήμιο Πατρών.



McCracken, W., & Laoide – Kemp, S. (1997). Audiology in Education.
Whurr Publishers Ltd.



Martin, F.N., & Clark, J.G. (2003). Introduction to Audiology. Pearson
Education, Inc.



Οκαλίδου, Α. (2002). Βαρηκοΐα – Κώφωση. Μελέτη της παραγωγής του λόγου
και θεραπευτική παρέμβαση. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.



Tucker, I., & Powell, C. (1991). The Hearing Impaired Child and School.
Souvenir Press E & A Ltd.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διάλεξη, μελέτη άρθρων και παρουσιάσεις εργασιών, παρακολουθήσεις πρακτικών
εφαρμογών και μελέτη περιπτώσεων. Επίσης:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση μιας διαταραχής λόγου – ομιλίας και επικοινωνίας, και
παρουσίαση στην ομάδα.
Μελέτη περίπτωσης μαθητή με πρόβλημα λόγου – ομιλίας και επικοινωνίας, όπου
αναπτύσσεται και αξιολογείται η εκπαιδευτική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στη
σχολική τάξη.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Βαθμολόγηση εργασιών - παρουσιάσεων
στην τάξη και τελικής γραπτής εξέτασης.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Κλεοπάτρα Διακογιώργη

Κατάκτηση Γλώσσας σε Ακούοντα και Κωφά
Παιδιά

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθούν σημαντικές πτυχές της ανάπτυξης και της
επεξεργασίας της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη φωνολογική, γραμματική
και σημασιολογική ανάπτυξη ακουόντων και κωφών μαθητών.
Το μάθημα έχει ερευνητικό προσανατολισμό (έμφαση στις ερευνητικές δεξιότητες
και διαδικασίες). Αναμένεται ότι, μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι
ικανοί να αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα της ψυχογλωσσολογικής έρευνας
καθώς επίσης και να αναπτύσσουν ένα δικό τους ερευνητικό πρόγραμμα (να
σχεδιάζουν και να εκπονούν μια μικρής κλίμακας έρευνα χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία).
Προαπαιτούμενες

γνώσεις:

Γνώσεις

Γνωστικής

Ψυχολογίας,

Εξελικτικής

Ψυχολογίας, Ψυχολογίας της Ανάγνωσης και της Ορθογραφίας, Μεθοδολογίας
Έρευνας στην Ψυχολογία, Προβλήματα Λόγου και Ακοής.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Tο μάθημα απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:


Επισκόπηση των θεωριών πάνω στην επεξεργασία της γλώσσας.



Μεθοδολογία έρευνας στη μελέτη της επεξεργασίας της γλώσσας.



Διαγλωσσική μελέτη της επεξεργασίας της γλώσσας: ειδικοί για κάθε γλώσσα
και ανεξάρτητοι από γλώσσα παράγοντες επεξεργασίας της γλώσσας.
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Κατανόηση και παραγωγή της γλώσσας.



Φωνολογική, Μορφολογική, Σημασιολογική και Ορθογραφική Ανάπτυξη.



Γλωσσική Ανάπτυξη και Προγλωσσική Κώφωση



Κατάκτηση Γλώσσας από Κωφά παιδιά ακουόντων γονέων



Κατάκτηση της Νοηματικής Γλώσσας από Κωφά Παιδιά Κωφών Γονέων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Α. Βιβλία
Carroll. D. (2008). Psychology of Language. Thomson Wadsworth.
Field, J. (2004). Psycholinguistics. The Key Concepts. Routledge
Fletcher, P & MacWhinney, B. (2004). The Handbook of Child Language. Blackwell
publishing.
MacWhinney, B. (2009). The Emergence of Language. Taylor & Francis& Taylor.
Tomasello, M. & Bates, E. (2001). Language Development: The Essential Readings.
Blackwell Pub.
Traxler, M. & Gernsbacher, M-A. (2006). Handbook of Psycholinguistics.
Elsevier/Academic Press.
Emmorey, K. (2002). Language, Cognition and the Brain. Insights from Sign
Language Research. Lawrence Erlbaum Associates,Publlishers.
Morgan, G. and Woll, B. (2002). Directions in Sign Language Acquisition. John
Benjamins Publishing Co.
Spencer, E. and Marschark, M. (2006). Advances in the Spoken Language
Development of Deaf and Hard of Hearing Children. Oxford University Press.
Β. Περιοδικά
Journal of Psycholinguistic Research
Applied Psycholinguistics
Journal of Memory and Language
Journal of Learning Disabilities
Reading and Writing: An interdisciplinary journal
Reading & Writing Quarterly
Journal of Deaf Studies and Deaf Education
American Annals of the Deaf
Deafness and Education Internationally
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις καθώς και παρουσίαση, εκ μέρους των φοιτητών, εργασίας σε σχέση με το
εκάστοτε πραγματευόμενο θέμα.
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Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εκπόνηση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας εκ μέρους του φοιτητή, γραπτή
εξέταση.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Διδάσκων με το Π.Δ 407

Κοινότητα Κωφών και Γλωσσολογία Νοηματικής
Γλώσσας

Τύπος μαθήματος :

Θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού,
με υποχρεωτική ερευνητική και πρακτική άσκηση

Έτος Σπουδών:

2o έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την κοινωνιολογική
ανάλυση της Κοινότητας των Κωφών, καθώς και της κουλτούρας τους. Επίσης η
μελέτη των γλωσσολογικών και κοινωνιογλωσσολογικών στοιχείων των νοηματικών
γλωσσών και κυρίως της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
Στο τέλος του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα μπορούν:
 Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των κωφών που ανήκουν στην Κοινότητα
των Κωφών και αυτών που έχουν απώλεια ακοής.
 Να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά της κοινότητας και της κουλτούρας των
Κωφών και να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ένταξης κάποιου στην κοινότητα.
 Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της ιστορίας των Κωφών, της νοηματικής
γλώσσας και της ιστορίας της εκπαίδευσης τους.
 Να περιγράψουν τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η νοηματική γλώσσα
από την ομιλούμενη γλώσσα.
 Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της φωνολογίας/φωνητικής, της μορφολογίας
και της σύνταξης/γραμματικής της νοηματικής γλώσσας και κυρίως της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
 Να γνωρίζουν βασικές αρχές που αφορούν την μεθοδολογία έρευνας της
νοηματικής γλώσσας.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Ειδική Αγωγή-Αγωγή Κωφών, Προβλήματα Λόγου και Ακοής.

126

Περιεχόμενο του μαθήματος:


Η κοινωνία και οι Κωφοί.



Κωφοί (με ταυτότητα κωφού) και κωφοί (με ταυτότητα ακουόντων).



Χαρακτηριστικά της κοινότητας των Κωφών και πολιτισμική ταυτότητα.



Η κουλτούρα των Κωφών.



Κοινότητα Κωφών και νοηματική Γλώσσα.



Η ιστορία των Κωφών και η ιστορία της εκπαίδευσης τους.



Γλωσσολογία και γλωσσολογία νοηματικής. Η νοηματική γλώσσα και οι
ομιλούμενες γλώσσες.



Η κοινωνιογλωσσολογία της νοηματικής γλώσσας.



Φωνολογία και φωνητική νοηματικών γλωσσών και της ΕΝΓ.



Μορφολογία νοηματικών γλωσσών και της ΕΝΓ.



Σύνταξη και γραμματική νοηματικών γλωσσών και της ΕΝΓ.



Θέματα έρευνας και μεθοδολογίας έρευνας των νοηματικών γλωσσών και
της ΕΝΓ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Klima, E., Bellugi, U. (1999). The Signs of Language. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Λαμπροπούλου, Β. (1997). Η Έρευνα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
Παρατηρήσεις Φωνολογικής Ανάλυσης. Γλώσσα, 43, 50- 72.
Λαμπροπούλου, Β. (1997). Οι Απόψεις και οι Εμπειρίες των Κωφών Μαθητών από
τη Φοίτησή τους σε Σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονη
Εκπαίδευση, 93, 60-69.
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Λαμπροπούλου, Β. (επιμ.) (1998). Η Κοινωνία και οι Κωφοί, Κοινότητα και
Κουλτούρα Κωφών. 1ο Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ, Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.
Λαμπροπούλου, Β. (επιμ.) (1999). Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί. 3ο Εκπαιδευτικό
Πακέτο Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου
Πατρών.
Λαμπροπούλου, Β. (2001) (επιμ.), Οι Πολιτισμικές και Εκπαιδευτικές Ανάγκες του
Κωφού Παιδιού. Αθήνα: Παρουσίαση.
Padden, C., & Humphries, T. (1988). Deaf in America: Voices from a Culture.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Parasnis, I. (Ed.). (1996). Cultural and Language Diversity and the Deaf Experience.
New York, NY: Cambridge University Press.
Sacks, O. (1989). Seeing Voices: A Journey into the World of the Deaf. Berkeley, CA:
University of California Press.
Sutton-Spence, R., Woll, B. (1999). The Linguistics of British Sign Language: An
Introduction: Cambridge: Cambridge University Press.
Vali, C., Lucas, C. (2000). Linguistics of American Sign Language: An Introduction.
3rd ed. Washington D.C: Gallaudet University Press.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διάλεξη, μελέτη άρθρων- παρουσίαση και κριτική θεώρηση, παρουσιάσεις εργασιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Βαθμολόγηση εργασιών-παρουσιάσεων και τελικής γραπτής εξέτασης.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά, Αγγλικά και ΕΝΓ.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Βενέττα Λαμπροπούλου

Έγκαιρη παρέμβαση και Συμβουλευτική
γονέων

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού,
με υποχρεωτική ερευνητική και πρακτική άσκηση

Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

2ο έτος
3ο΄ εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις και
δεξιότητες εργασίας στον τομέα της έγκαιρης παρέμβασης κωφών και βαρηκόων
παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, και συμβουλευτικής γονέων/οικογενειών
των παιδιών αυτών.
Στο τέλος τους μαθήματος αυτού αναμένεται οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει
γνώσεις σχετικά με τη βρεφική-νηπιακή (0-4 χρόνων) εκπαίδευση κωφών/βαρηκόων
παιδιών και των οικογενειών τους, την αξιολόγηση των παιδιών, των οικογενειών
τους, τη συμβουλευτική γονέων και την οικογενειοκεντρική παρέμβαση.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Βασικές γνώσεις ειδικής αγωγής, γνώσεις γύρω από την κώφωση στην παιδική
ηλικία και την αποκατάσταση της, τα προβλήματα επικοινωνίας-γλώσσας των
παιδιών, τα σχολικά πλαίσια και τα προγράμματα της εκπαίδευσης κωφών και
βαρηκόων παιδιών, την κοινότητα και την κουλτούρα των κωφών, τη γλωσσική,
συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των κωφών, τη γλωσσολογία της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και τα μοντέλα επικοινωνίας με κωφά παιδιά.
Περιεχόμενο του μαθήματος(Syllabus):
Έγκαιρη Παρέμβαση: Προσδιορισμός όρων, αναγκαιότητα. Οικογένεια και
συστημική θεώρηση. Οικογένειες με κωφά και βαρήκοα παιδιά-προβλήματα και
προσαρμογές. Το κωφό και βαρήκοο παιδί με ακούοντες / κωφούς γονείς. Μοντέλα
Έγκαιρης Παρέμβασης-Οικογενειοκεντρική παρέμβαση. Διεπιστημονική συνεργασία
και επαγγελματική ανάπτυξη. Ο ρόλος του δασκάλου κωφών στη διεπιστημονική
ομάδα και η εργασία του με το παιδί και την οικογένεια. Επικοινωνία, κατάκτηση
γλώσσας - ο ρόλος των γονέων και του περιβάλλοντος. Μοντέλα επικοινωνίας και
κατάκτηση ΕΝΓ. Ανάπτυξη γλώσσας, ομιλίας και ακουστική εκπαίδευση στη
βρεφική και προσχολική ηλικία - προγράμματα, στρατηγικές και υλικά διδασκαλίας.
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Η γνωστική, συναισθηματική ανάπτυξη του κωφού και βαρήκοου παιδιού στη
βρεφική και προσχολική ηλικία. Αξιολόγηση του παιδιού και της οικογένειας:
κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του Εξατομικευμένου Οικογενειακού
Προγράμματος (ΕΟΠ) παρέμβασης. Συμμετοχή των γονέων-οικογένειας στην
αξιολόγηση, κατάρτιση και εφαρμογή του ΕΟΠ. Προγράμματα εκπαίδευσης και
ενδυνάμωσης γονέων. Αποτελεσματικότητα της έγκαιρης παρέμβασης: ερευνητικά
δεδομένα και προοπτικές.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Bailey, Jr., and Simeonsson, R. J. (1988). Family Assessment in Early Intervention.
New Jersey: Macmillan Publishing Company.
Chute, P.M., and Nevins, M.E. (2002). The Parents Guide to Cochlear Implants.
Washington, D.C: Gallaudet University Press.
Λαμπροπούλου, Β. (2006). Γονείς με κωφά και βαρήκοα παιδιά. Πάτρα: ΜΑΚ.
Λαμπροπούλου, Β. (1999). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων
ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων: Διάγνωση, Αποκατάσταση Βαρηκοΐας και
Συμβουλευτική Γονέων. Πάτρα: Μονάδα Αγωγής Κωφών, Πανεπιστήμιο .
Πατρών.
Marschark, M. (2007). Raising and Educating a Deaf Child. New York: Oxford
University Press.
Odom, S.L., Hanson, M.J, Blackman, J.A, and Kaul, S. (2003). Early Intervention
Practices around the World. Baltimore: Paul H Brookes Publishers
Pretti-Frontczak, K., and Bricker, D. (2004). An Activity-Based Approach to Early
Intervention. Baltimore: Paul H Brookes Publishers.
Οκαλίδου, Α. και Λαμπροπούλου, Β. (επιμ.) (2008). Οδηγός για γονείς παιδιών με
κοχλιακά εμφυτεύματα. Πάτρα: Μονάδα Αγωγής Κωφών, Πανεπιστήμιο
Πατρών.
Shonkoff, J.P., and Meisels, S.J. (Eds). (2003). Handbook of Early Childhood
Intervention. Cambridge: Cambridge University Press.
Άρθρα από τα περιοδικά: American Annals for the Deaf, Journal of Deaf Studies and
Deaf Education και Deafness and Educational International.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διάλεξη, μελέτη άρθρων και παρουσιάσεις
εργασιών, παρακολουθήσεις πρακτικών εφαρμογών και μελέτη περιπτώσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Βαθμολόγηση 4 εργασιών-παρουσιάσεων και
τελικής γραπτής εξέτασης.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Λαμπροπούλου Βενέττα

Αναλυτικά Προγράμματα, Μέθοδοι Επικοινωνίας και
Γραπτός Λόγος.

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού

Έτος Σπουδών:
Εξάμηνο:

2ο έτος
3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές
γνώσεις σχετικά με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την οργάνωση του σχολικού
συστήματος και του σχολείου-τάξης, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αναλυτικών
προγραμμάτων, τα είδη αναλυτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην
εκπαίδευση κωφών, την εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών στα γενικά
προγράμματα για κωφούς μαθητές, τη δημιουργία υλικών διδασκαλίας, τις
προσεγγίσεις και στρατηγικές διδασκαλίας, τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την
εφαρμογή των διαφόρων αναλυτικών προγραμμάτων σε κωφούς μαθητές, την
αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων
διδασκαλίας, τη συλλογή δεδομένων μέσα στην τάξη, την έρευνα δράσης, την
παρατήρηση μαθητών και την αξιολόγησή τους, τα συστήματα επικοινωνίας με τα
κωφά παιδιά και τα ερευνητικά δεδομένα από κάθε εφαρμογή, την ανάπτυξη του
γραπτού λόγου στα κωφά παιδιά, τα χαρακτηριστικά του γραπτού τους λόγου, τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της φωνημικής ενημερότητας,
διδακτικές προσεγγίσεις ανάγνωσης και γραφής.
Οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων αναμένεται να αποκτήσουν
βασικές γνώσεις επιλογής και προσαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων για κωφούς
μαθητές. Επίσης θα είναι σε θέση να προβαίνουν σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και
ανάπτυξη εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας κωφών μαθητών, θα μπορούν
να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μαθήματα σε τάξεις κωφών, θα χρησιμοποιούν
κατάλληλη μέθοδο επικοινωνίας για κάθε μαθητή, θα μπορούν να αξιολογούν τον
γραπτό λόγο τους και να σχεδιάζουν κατάλληλα γλωσσικά προγράμματα.
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Προαπαιτούμενες γνώσεις: Ειδική Αγωγή Κωφών, Προβλήματα Λόγου και Ακοής,
Κατάκτηση Γλώσσας σε Ακούοντα και Κωφά Παιδιά.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα και
την διδασκαλία κωφών παιδιών. Οργάνωση και λειτουργία ειδικού σχολείου-τάξης.
Είδη αναλυτικών προγραμμάτων για κωφούς μαθητές. Ανάπτυξη και επιλογή υλικών
διδασκαλίας. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές. Αξιολόγηση μαθητών και
προγραμμάτων

διδασκαλίας.

Αξιολόγηση

γλώσσας

και

γραπτού

λόγου.

Συλλογή δεδομένων στην τάξη και το σχολείο. Ανάπτυξη εξατομικευμένων
προγραμμάτων διδασκαλίας. Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων. Ανάλυση έργου.
Συστήματα επικοινωνίας στην τάξη. Δίγλωσση εκπαίδευση και νοηματική γλώσσα.
Ανάγνωση και γραφή. Φωνημική ενημερότητα και προβλήματα ανάγνωσης.
Νοηματική γλώσσα και γραπτός λόγος. Ανάπτυξη επικοινωνίας, ομιλίας, γλώσσας
και γραπτός λόγος. Χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου κωφών μαθητών.
Διδασκαλία γραπτού λόγου στα κωφά παιδιά: Ερευνητικά δεδομένα και πρακτικές.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Βιβλία:
Ahlgen, I. and Hyltenstam, K. (Eds.) ( 1998). Bilingualism in Deaf Education.
Hamburg: Hamburg University Press.
Dyson, H. A. and Genishi, C. (2005). Approaches to Language and Literacy
Research.New York: Teachers College Press.
Johnson, R. C. and Mitchell, R. E. ( Eds.) (2008). Testing Deaf Students in an Age of
Accountability. Washington, D.C: Gallaudet University Press.
Λαμπροπούλου, Β. (επιμ.) (1999). Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί. 3ο Εκπαιδευτικό
Πακέτο

Επιμόρφωσης,

Πρόγραμμα

ΕΠΕΑΕΚ,

Πάτρα:

Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστημίου Πατρών.
Λαμπροπούλου, Β. (επιμ.) (1999). Γλωσσική Ανάπτυξη και Κωφό Παιδί. 4ο
Εκπαιδευτικό Πακέτο Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Πατρών
Λαμπροπούλου, Β. (2001) (επιμ.), Οι Πολιτισμικές και Εκπαιδευτικές Ανάγκες του
Κωφού Παιδιού. Αθήνα: Παρουσίαση.
Livingston, S. (1997). Rethinking the Education of Deaf Students. Portsmouth, NH:
Heinemann.
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Luetke-Stahlman, B. (1999). Language across the Curriculum. Hillsboro, Oregon:
Butte Publications, Inc.
Marschark, M. And Hauser, P. C. (2008). Deaf Cognition. New York: Oxford
University Press.
Paul, P. V. (1998). Literacy and Deafness. Boston: Allyn and Bacon.
Περιοδικά:
American Annals of the Deaf
Journal of Deaf Studies and Deaf Education
Deafness and Education International
Volta Review
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις και πρακτική άσκηση στα σχολεία,
παρουσιάσεις πρακτικών εφαρμογών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση (40%), πρακτική άσκηση
(40%) και αξιολόγηση σχεδίων και υλικών διδασκαλίας (20%).
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική και ΕΝΓ.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
2.1.8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

2.1.8.1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Σκοπός της ειδίκευσης
Η ειδίκευση στοχεύει:


στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις σύγχρονες θεωρίες και
έρευνες που αφορούν:
α) τη διδασκαλία της γλώσσας (ως μητρικής και ως δεύτερης / ξένης) και
της λογοτεχνίας.
β) τη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών.



στην ανάπτυξη της έρευνας:
α) στο πεδίο του σχεδιασμού και της αξιολόγησης Αναλυτικών
Προγραμμάτων για τα μαθήματα της γλώσσας, της λογοτεχνίας,
των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και
β) στο πεδίο της διδασκαλίας της γλώσσας, της λογοτεχνίας,
των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, με έμφαση σε θέματα
γραμματισμού,

πολυτροπικότητας,

διεπιστημονικότητας

και

διαθεματικότητας.
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2. Μαθήματα
Όνομα διδάσκοντος:

Άννα Ιορδανίδου

Τίτλος μαθήματος:

Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη γλωσσολογική προσέγγιση στη γλωσσική
διδασκαλία, κυρίως όσον αφορά τη σχέση κειμένου, συμφραζομένων και
γραμματικής.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
(κυρίως όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας)
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): Παρουσιάζονται βασικά ζητήματα που
αφορούν τη γλωσσολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας, όπως η
ποικιλία (variation), οι ποικιλίες (varieties), το επίπεδο ύφους (register), η νόρμα, η
τυποποίηση (standardisation), τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία,
μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο / σημασία), με πεδίο δοκιμασίας των θεωρητικών
και ερευνητικών δεδομένων τη νεοελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της σε
φυσικούς ομιλητές. Έμφαση δίνεται στην κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας
της γραμματικής.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Besse H. & R. Porquier (1991), Grammaires et didactique des langues, Paris,
Hatier/Didier.
Carter R. (1982), Linguistics and the Teacher, London, Routlege & Kegan Paul.
Ιορδανίδου

Ά.

(2007),

«Κειμενοκεντρικές

προσεγγίσεις

του

σχολικού

εγγραμματισμού: Κείμενο – συμφραζόμενα – γραμματική», Η. Γ.
Ματσαγγούρας (επιμ.), Σχολικός εγγραμματισμός, Αθήνα, Εκδόσεις
Γρηγόρη: 355-371.
Κnapp P. & M. Watkins (1994), Context – Text – Grammar: Teaching the Genres
and Grammar of School Writing in Infants and Primary Classrooms,
Australia, Text Productions.
Μc Carthy M. & R. Carter (1994), Language as Discourse: Perspective for
Language Teaching. London, Longman.
Odlin, T. (ed.) (1994), Perspectives on Pedagogical Grammar, Cambridge
University Press.
Χατζηλουκά-Μαυρή Ει. & Ά. Ιορδανίδου (2010), «Η κειμενοκεντρική διάσταση
της διδασκαλίας της γραμματικής στο δημοτικό σχολείο: προτάσεις και
προβληματισμοί», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 30ής
ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ.: 665-677.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις της διδάσκουσας και προσκεκλημένων
εισηγητών (με σημαντική εμπειρία σε έρευνες πεδίου και σε παραγωγή διδακτικού
υλικού) και συζητήσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ως υλικό του μαθήματος
παρέχονται βασικά κείμενα της σχετικής βιβλιογραφίας για ενημέρωση των
μεταπτυχιακών φοιτητών και βιβλιογραφικοί τίτλοι για περαιτέρω μελέτη και
υποβοήθηση της εκπόνησης εργασιών.
Στους φοιτητές παρέχονται βασικά κείμενα της βιβλιογραφίας κατά τη
διάρκεια του μαθήματος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα επεξεργαστούν,
ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση των θεμάτων που πραγματεύονται.
Επίσης, έρχονται σε επαφή (μέσω του μαθήματος, αλλά και με προσωπική
αναζήτηση) με υλικό περιγραφής και διδασκαλίας της νεοελληνικής ως μητρικής
γλώσσας. Παρουσιάζουν την εργασία τους προφορικά στο μάθημα ή γραπτά και
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αναλαμβάνουν τη διόρθωσή της με βάση τις παρατηρήσεις των συμφοιτητών τους και
της διδάσκουσας.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
Οι φοιτητές αναλαμβάνουν (ατομικά ή σε ομάδες των δύο ατόμων) την εκπόνηση
εργασίας που εμπίπτει στη θεματική του μαθήματος. Το θέμα καθορίζεται σε
συνεργασία με τη διδάσκουσα.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα Διδάσκουσας:

Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη

Τίτλος μαθήματος:

Διδασκαλία της Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
και Κουλτούρας

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:

1ο έτος
2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν τη σχέση γλώσσας –
πολιτισμού/κουλτούρας, η οποία υφίσταται κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης ή
ξένης γλώσσας. Θα είναι σε θέση να κατασκευάζουν κατάλληλα το μάθημα σε σχέση
με την ηλικία και το επίπεδο εκμάθησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ώστε να
μπορέσουν να την διδάξουν, καθώς επίσης και να διδάξουν την κουλτούρα που
ενυπάρχει στον συγκεκριμένο πολιτισμό. Οι ορισμοί και οι θεωρίες περί γλώσσας,
πολιτισμού/κουλτούρας, επικοινωνίας και διδασκαλίας μιας δεύτερης ή ξένης
γλώσσας που εξετάζονται αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ακολουθώντας παρόμοια
μονοπάτια.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις που αφορούν γενικότερα θέματα της γλωσσολογίας, παιδαγωγικής
επιστήμης και της γνωστικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
 ορισμοί της γλώσσας, της κουλτούρας, της επικοινωνίας και διερεύνηση της
σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών των εννοιών


η επίδραση της σχέσης της κουλτούρας με την γλώσσα στην επικοινωνία και
κατά την εκμάθηση δεύτερης ή ξένης γλώσσας



η βασική διαπροσωπική επικοινωνία (BICS) και η γνωστική ακαδημαϊκή
γλωσσική επάρκεια (CALP)



διδακτικές μέθοδοι που αφορούν την εκμάθηση της δεύτερης ή ξένης
γλώσσας
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διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία του πολιτισμού / της κουλτούρας



ανάπτυξη σχεδιασμού μαθημάτων ώστε να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να
διδάξουν Γ2 / ΞΓ και την κουλτούρα του λαού.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Ελληνόγλωσση
Αζιζι- Καλατζή, Ζώνιου-Σιδέρη & Βλάχου. (1998). Προκαταλήψεις και Στερεότυπα,
Δημιουργία και Αντιμετώπιση. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Αλεξίου, Θ. (2000). Η πολυπολιτισμική κοινωνία: μύθος και πραγματικότητα,
Νέστορος,Ι., Πεσμαζόγλου, Β., Σαματάς, Μ. (επιμ.). (2000), Σύγχρονα
ρεύματα στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Gutenberg, σ. 99-119.
Ασκούνη, Ν.(2001). Εθνοκεντρισμός και πολυπολιτισμικότητα: η αναζήτηση ενός
νέου προσανατολισμού της εκπαίδευσης. στο Θ. Δραγώνα (επιμ.) Εκπαίδευση:
Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες (τ.Β’,σ.67-112). Πάτρα:
ΑΕΠ.
Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση. Εκπαίδευση. Αθήνα:
Gutenberg.
Βρύζας, Κ. (1997). Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες. Αθήνα:
Gutenberg.
Cuche, D. (2001). Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα:
Τυπωθείτω- Γ.Δαρδανός.
Δενδρινού, Β. (χ.η.) Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο, η Αγγλική από την Α΄
Δημοτικού

http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/Οι

Ξένες

Γλώσσες

στο

Σχολείο.pdf (Retrieved: 18/10/10)
Fay, R. & Spinthourakis-Katsillis, JA (2001). Η Επικοινωνία σε μια άλλη γλώσσα: Η
επίδραση του πολιτισμού, (159-322). Στο Κατανόηση της Γλώσσας και του
Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη σύγχρονη Ισπανική γλώσσα. Πάτρα:
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Franklin, F. et al., Languages and Cultures in Europe (LACE) (Γλώσσες και
πολιτισμοί στην Ευρώπη)
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/key/studies_en.html.
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Μήτσης, Ν. (1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης (ή
Ξένης) Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg
Μητσης, Ν. (1996), Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος, Αθήνα, Gutenberg.
Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση (2008).
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_el.pdf
Σπινθουράκη, Ι.Α., Μουσταΐρας, Π. και Κατσίλλης, Ι.Μ. (1997). Ο ρόλος της
γλώσσας και του πολιτισμού στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Στο Γ.
Γεωργογιάννη, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία. (σ.σ. 163-180).
Αθήνα: Gutenberg.
Toκατλιδου, Β. (1986), Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών, Αθήνα,
Οδυσσέας.
Vygotsky, L. (1988). Γλώσσα και σκέψη (μτφρ. Α. Ροδή), Αθήνα, Γνώση.
Ξενόγλωσση
Bennett, M. (1986). A developmental Approach to Training for Intercultural
Sensitivity, International Journal of Intercultural Relations. 10: 176-196.
Cameron, L. 2001. Teaching English to Young Learners. Cambridge University Press.
Cameron, L. 2003. Challenges in ELT from the expansion in teaching children. ELT
Journal, 56/4, 388-396
Campbell, A. (2000). Cultural identity as social construct. Intercultural Education,
11(1), 31-39.
Chen, G. M., & Starosta, W. J. (1998). Foundations of Intercultural Communication.
Boston, MA: Allyn & Bacon.
Cross-cultural competence in a changing world. (1993). European Journal of
Education, 28.
Driscoll, P.& D. Frost. (1999). The Teaching of Modern Foreign Languages in the
Primary School, London: Routledge
Edelenbos, P., R. Johnstone & Kubanek, A. (2006). The Main Pedagogical Principles
Underlying the Teaching of Languages to very Young Learners: published
research, Good practice & Main Principles, European Commission.
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Johnson, J., & Newport, E. (1989). Critical period effects in second language
learning: the influence of the maturational state on the acquisition of English
as a second language. Cognitive Psychology, 21, 60-99.
Elliott, C., Adams, RJ., & Sockalingam, S. (1999). Multicultural Toolkit. (Toolkit for
Cross-cultural Collaboration).
http://www.awesomelibrary.org/multiculturaltoolkit.html (Retrieved: 3/25/2005).
Fantini, A. (ed.) (1997). New Ways in Teaching Culture, Alexandria, VA, USA,
TESOL.
Gifford, C. et al (2008). Intercultural Learning for European Citizenship. London:
CiCe, London Metropolitan University.
Hall, E.T. (1959). The Silent Language. New York: Doubleday & Company, Inc.
Hall, E.T. (1966). The Hidden Dimension. New York: Doubleday & Company, Inc.
Hall, E.T. (1976). Beyond Culture. New York: Anchor Books/Doubleday.
Henze, R. & Hauser, M. (2000). Personalizing Culture through Anthropological and
Educational Perspectives. Berkley, CA: Center for Research on Education,
Diversity & Excellence. University of California, Berkley.
http://www.crede.org/products/print/eprs/epr4.html (Retrieved: April 6, 2005).
Holliday, A. (1999). Small cultures. Applied Linguistics, 20(2):237-264.
Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning,
Pergamon. Downloadable from
http://www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/index.html
Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications, Longman.
Krashen, S. & Terrell, T.D. (1983). The Natural Approach, Pergamon.
Lestinen, L., Petrucijová, J. & JA Spinthourakis (2004). Identity in Multicultural and
Multilingual Contexts. London: CiCe, London Metropolitan University.
McCafferty, S. (1998). Nonverbal expression and L2 private speech. Applied
Linguistics, 19/1, 73-96.
Μc Neill, D. (1992), Hand and Mind. Chicago: Chicago University Press.
Nemetz Robinson, G.L. (1981). Issues in Second Language and Cross-Cultural
Education: The Forest through the Trees. Boston, MA: Heinle and Heinle.
Nikolov, M. & H. Curtain (Eds). (2000). An Early Start: Young Learners and Modern
Languages in Europe and Beyond. Council of Europe: European Centre for
Modern Languages.
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Pinter, A. (2010). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University
Press.
Rogers, TS (2001). Language Teaching Methodology. Washington: Center for
Applied

Linguistics.

http://www.cal.org/resources/digest/rodgers.html

(Retrieved: 18/10/10)
Sharpe, K. (2001). Modern Foreign Languages in the Primary Curriculum: the what,
why and how of Early MFL Teaching. London: Kogan Page.
Samovar, LA & Porter, RE (Eds.). (1994). Intercultural Communication. A
Reader(7th Edition). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.
Seelye, N. (1994). Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication.
Lincolnwood, IL, USA, National Textbook Co.
Valdes, J.M. (Ed.). (1986). Culture Bound. Cambridge: Cambridge University Books.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, εργασίες ατομικές και δραστηριότητες ομάδων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασίες, παρουσιάσεις και/ή εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές).
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

142

Όνομα διδάσκοντος:

Π. Παπούλια-Τζελέπη

Τίτλος μαθήματος:

Ανάγνωση: Έρευνα και Διδασκαλία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα
είναι σε θέση να :


Αναλύουν τις βασικές θεωρίες κατάκτησης του γραμματισμού.



Ερμηνεύουν και να συγκρίνουν τις θεωρίες ανάπτυξης του γραμματισμού
εντοπίζοντας παράλληλα τις συνέπειές τους για την εκπαιδευτική πράξη.



Αξιολογούν κριτικά, αναλυτικά προγράμματα γραμματισμού, καθώς και
διδακτικά εγχειρίδια.



Εφαρμόζουν μετά λόγου γνώσεως τεχνικές διδασκαλίας της πρώτης και της
ευχερούς ανάγνωσης.



Μεταφράζουν τις έρευνες για το γραμματισμό σε φωτισμένη πράξη.



Παίζουν το ρόλο μέντορα/συμβούλου του γραμματισμού σε σχολικό πλαίσιο.



Εγκαινιάσουν τις δικές τους ερευνητικές προσπάθειες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Ψυχολογία της ανάγνωσης. Τα ελληνικά αναλυτικά
προγράμματα και εγχειρίδια.
Περιεχόμενο του μαθήματος:


Γραμματισμός

γλώσσα

και

κοινωνία.

Ψυχολογικές

θεωρήσεις

και

γραμματισμός.


Επιστημολογικά παραδείγματα και ανάγνωση.



Ανάδυση του Γραμματισμού.
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Φωνημική επίγνωση και γνωστική καθαρότητα.



Πρώτη ανάγνωση: Η διαμάχη



Ανάγνωση: Η πράξη



Κατανόηση των αναγνωσμάτων



Διδάσκοντας την ανάγνωση και την κατανόηση σε όλο το πλάτος του
curriculum



Γραμματισμός και οικογένεια



Γραμματισμός και τεχνολογία



Αξιολόγηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
1. Αξιολόγηση
2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Adams, M. (1990) Beginning to read. Thinking and learning about print. (A
summary) University of Illinois, at Urbana, Champaign: Center of the
Study of Reading.
Chard, D., Pikulski, J., Templeton, S. (2000) From phonemic awareness to
fluency: Effective decoding instruction in a research-based reading
program. Current Research in Reading/Language Arts. Houghton Mifflin
IRA (1999): Phonemic awareness and the teaching of reading. Position statement
www.reading.org/positions/highstakes.html (Εξαιρετική βιβλιογραφία
IRA, What is family literacy (φυλλάδιο)
IRA, Family literacy and the school community (φυλλάδιο)
IRA, Family-School partnership for literacy instruction (φυλλάδιο)
Littlefair, A. (1991) Reading all types of writing. Milton Keynes: Open University
Pres
Ματσαγγούρας, Η.(2007) Σχολικός Εγγραμματισμός.Αθήνα¨:Γρηγόρης
National Institute for Literacy et al. (2002) Put reading first: Helping your child
learn to read New Hamshire: RMC Research Corporation.
National Reading Panel (2000) Computer technology and reading instruction.
Παπούλια, Π. (2000) (επιμ.) Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα κατάσταση και
προοπτική για το μέλλον, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και
Γραμματισμού.
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Παπούλια, Π. (2002) Η σύγχρονη έρευνα στο γραπτό λόγο: Οι θεωρητικές
ψυχολογικές βάσεις. Γλώσσα και Γραμματισμός, τ. 12-13.
Παπούλια, Π. (2001 (επιμ.) Η ανάδυση του Γραμματισμού: Έρευνα και Πρακτική
Αθήνα: Καστανιώτης
Raphael, T. E., Brock, C. H., (1996) Instructional Research in Literacy :
Changing Paradigms, National Reading Conference, Charleston, SC.
Teale, W. & Sulzby, E. (1986) Emergent literacy as a perspective for examining
how young children become writers and readers. In W. Teale and E.
Sulzby (Eds.), Emergent Literacy, Writing and Reading (pp. VII – XXV)
Norwood, N. J.:Ablex
Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διδασκαλία γλώσσας και
ανάγνωσης (www.pi-schools.gr).
National Reading Panel (2000) Comprehension Chapter 4.
Rosenblatt, L, (1989) Writing and Reading : The Transactional Theory, In J.
Mason (Εd) Reading and Writing Connections (pp. 153-176) Boston, MA:
Allyn and Bacon
Shiel, G. (1998) Reading comprehension instruction and assessment: Current
issues and trends. Paper presented in the conference “ Teacher education in
the 21st century. 32nd Annual conference of the Association of Teacher
Education in Europe” , August, Limerick, Ireland.
The Reading Teacher, 55, 7, April 2002. Όλο το τεύχος αφιερωμένο στην
Τεχνολογία και τον Γραμματισμό
Wolf, M. (2007) Proust and the squid: The story and sciences of the reading brain.
New York: Harper Collins
Vacca, R., & Vacca, J. (1999) Content Area Reading: Literacy and Learning
across Curriculum. New York: Longman.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εισηγήσεις, μικρές έρευνες, παρουσιάσεις, ατομική προετοιμασία του υλικού.
Διδασκαλία και καθοδήγηση
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Μέθοδος Portfolio
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Όνομα Διδάσκουσας:

Τίτλος μαθήματος:

Άννα Φτερνιάτη

Γραπτή Έκφραση: Έρευνα και Διδασκαλία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις εφαρμογές των σύγχρονων προσεγγίσεων της
διδακτικής στη διδασκαλία του γραπτού λόγου και να ενημερωθούν για την
πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο. Επίσης να συνειδητοποιήσουν
την ανάγκη για υιοθέτηση νέων τρόπων διδασκαλίας και να προσανατολίσουν τους
στόχους τους και τα ενδιαφέροντά τους σε πειραματισμούς μέσω σχετικών
διδακτικών εφαρμογών ή ερευνητικών εργασιών.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις που αφορούν θέματα γλωσσολογίας, θεωρίας αναλυτικών προγραμμάτων
και γενικότερα θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης και της γνωστικής και
αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:


H επικοινωνιακή-κειμενική ικανότητα και η παραγωγή γραπτού λόγου στο
σχολείο. Παράγοντες που προσδιορίζουν την παραγωγή γραπτού λόγου στο
σχολείο.



Η παιδαγωγική του γραμματισμού (literacy) με βάση τη διδασκαλία των
κειμενικών ειδών και οι πολυγραμματισμοί.



Αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ανάπτυξη μεταγνωστικών - μεταγλωσσικών
ικανοτήτων.



Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Ελληνόγλωσση
Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα:
Πατάκη
Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού, μτφρ. Μ. Αραποπούλου, επιμ. Ε.
Καραντζόλα. Αθήνα: Μεταίχμιο (Literacy Practices: Investigating Literacy in
Social Contexts. London: Longman, 1995).
Γλωσσικός υπολογιστής τ. 1 και 2. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. (Βλ.
και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: www.komvos.edu.gr)
Ιορδανίδου, Ά. και Φτερνιάτη, Ά. (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το
γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Πατάκη.
Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε
ως γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της
παγκόσμιας

πολιτισμικής

πολυμορφίας

και

των

νέων

τεχνολογιών

επικοινωνίας. Στο Χρηστίδης, Α-Φ. (επιμ.) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, τ. 2, σσ. 680-695.
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
www.komvos.edu.gr
Kress, G. (2000a). Σχεδιασμός του γλωσσικού προγράμματος σπουδών με βάση το
μέλλον (μτφρ. Κ. Κανάκη). Γλωσσικός Υπολογιστής, 2(1–2) , σσ. 111–124.
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Mατσαγγούρας, H. (2001). Kειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου. Aθήνα:
Γρηγόρης.
Mατσαγγούρας, H. (2007). Σχολικός εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρη
Πολίτης, Π. (2001). «Γένη και είδη λόγου». Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ,), Λόγος και
κείμενο. Δράση 1 του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
(ΥΠΕΠΘ), www.komvos.edu.gr. Θεσσαλονίκη.
Xαραλαμπόπουλος, A. και Xατζησαββίδης, Σ. (1997). H διδασκαλία της λειτουργικής
χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: εκδ.
Kώδικας.
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Χαραλαμπόπουλος, Α. και Κωστούλη, Τρ. (2000). Διδασκαλία λειτουργικής χρήσης
της

γλώσσας.

Γλωσσικές

δραστηριότητες

για

το

Δημοτικό

Σχολείο.

Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Πολυγραμματισμοί και διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στο Η γλώσσα και η διδασκαλία της (αφιερωματικός τόμοςΠαιδαγωγική Σχολή Φλώρινας). Φλώρινα: Βιβλιολογείον.
Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός
Υπολογιστής, 1 σσ. 115-118
Ξενόγλωσση
Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles. An Interactive Approach to
Language Pedagogy. London: Longman.
Clark, R. and Ivanic, R. (1997). The Politics of Writing. London: Longman.
Collins, J. και R.K. Blot (2003). Literacy and Literacies: Texts, Power, and Identity.
Cambridge: Cambridge University Press.
Cope, B. and Kalantzis, M. (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to
Teaching Writing. London: The Falmer Press.
Cope, B., and Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the
Design of Social Futures. London: Rοutledge.
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.
Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex: Longman.
Harmer, J. (2004). How to Teach Writing. Essex: Longman.
Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford:
Oxford University Press.
Hoey, Μ. (2001). Textual Interaction. An Introduction to Written Discourse
Analysis. London & Νew Υork: Routledge
Hyland, K. (2002). Teaching and Researching Writing. London: Longman.
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Ιvanic, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and
Education, 18ος τόμ., τεύχ. 3:220-245.
Johnstone, B. (2002). Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.
Kalantzis, Μ. & Cope, Β. (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.
Kress, G. (1994). Learning to Write. London: Routledge.
Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.
Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J. & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching
and Learning: The Rhetorics of the Science Classroom. London:
Continuum.
Kress, G. & Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual
Design. London: Routledge.
Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse. The Modes and
Media of Contemporary Communication. London: Edward Arnold.
Kostouli, T. (ed.) (2005). Writing in Context(s). Textual Practices and Learning
Processes in Sociocaltural Settings. New York: Springer-Studies in
writing, v. 15
MacArthur, G.A., Harris, K. R. & Graham St. (1994). Improving students
planning processes through cognitive strategy instruction. In Butterfield,
E.C. (Εd.). Advances in Cognition and Educational Practice, Vol. 2 (pp.
173-198). Greenwich: JAI.
McCarthy, M. and Carter, R. (1994). Language as Discourse: Perspectives for
Language Teaching. London: Longman.
Milian Gubern, Μ. (1996). «Contexted Factors Enhancing Cognitive and
Metacognitive Activity During the Process of Collaborative Writing». Στο:
G. Rijlaarsdam et al (eds). Effective Teaching and Learning of Writing.
Amsterdam University Press.
New London Group (1996) A pedagogy of multiliteracies: Designing social
futures Harvard Educational Review 66 (1), p. 60-92
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Richards, J. &.Renandya, W (ed.) (2002). Methodology in Language
Teaching. An Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge
University Press.
Stern, Η. Η. (2001). Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford:
Oxford Uniνersity Press.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, εργασίες ατομικές και δραστηριότητες ομάδων (workshops).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασία και/ή εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές).
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκουσας:

Θ. Νιφτανίδου

Τίτλος του μαθήματος:

Διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Τύπος του μαθήματος:

Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με ζητήματα διδασκαλίας και ερμηνείας
έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και έννοιες βάσης της νεοελληνικής
φιλολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να προτείνει μια δέσμη αρχών και μεθόδων για
τη συστηματική μελέτη και διδασκαλία έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Στο πλαίσιο αυτό: (α) θα εξεταστούν ζητήματα ορολογίας και μεθοδολογίας
της επιστήμης της νεοελληνικής φιλολογίας, καθώς και, δευτερευόντως, θέματα
εννοιολογίας της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας· (β) θα προταθεί μια εφαρμόσιμη
στη διδακτική πράξη μέθοδος ερμηνευτικής ανάγνωσης, βάσει της οποίας και θα
αναλυθεί ένα ειδικά επιλεγμένο σώμα έργων, αντλημένων, κατά κύριο λόγο, από τα
Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων του δημοτικού σχολείου· και (γ) θα εξεταστούν
ορισμένα ειδικότερα ζητήματα αναφοράς, όπως η δυνατότητα της εισαγωγής στη
διδασκαλία δεδομένων της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας, η αξιοποίηση της
έννοιας της διαθεματικότητας, ο ρόλος της ιστορίας.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Αναγνωστοπούλου, Δ., Η λογοτεχνική πρόσληψη στην προσχολική και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2002
Αποστολίδου, Β., Κριτήρια επιλογής βιβλίων για σχολική χρήση, ΟΕΔΒ – Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1997
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Αποστολίδου, Β. / Χοντολίδου, Ε. (επιμ.), Λογοτεχνία και εκπαίδευση, εκδ. τυπωθήτω/
Γιώργος Δαρδανός , Αθήνα 1999
Αποστολίδου, Β. / Καπλάνη, Β. / Χοντολίδου, Ε. (επιμ.), Διαβάζοντας λογοτεχνία στο
σχολείο… Μια νέα πρόταση διδασκαλίας, εκδ. τυπωθήτω / Γιώργος Δαρδανός,
Αθήνα 2002
Καλογήρου, Τζ., Τέρψεις και ημέρες ανάγνωσης. Μελετήματα για τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, εκδ. της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου,
Αθήνα 2002 (β΄ τόμ., 2003)
Καλογήρου, Τζ. / Λαλαγιάννη, Β. (επιμ.), Η λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές
προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκδ.
τυπωθήτω / Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2005
Νιφτανίδου, Χ. Μ. (επιμ.), Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική
προοπτική, εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2008
Φρυδάκη, Ε., Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, εκδ. Κριτική,
Αθήνα 2003
Giasson, J., Le texte littéraire à l’école, Gaëtan Morin Éditeur, Montréal / Paris 2000
Tauveron, C. (éd.), Lire la littérature à l’école. Pourquoi, comment conduire cet
apprentissage spécifique?, Hatier, Paris 2002
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Όνομα Διδάσκουσας:

Τίτλος μαθήματος:

Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη

Αναλυτικά Προγράμματα

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο:

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Οι φοιτητές πρόκειται να αποκτήσουν οικειότητα με θεωρίες, αρχές και ζητήματα
στην κατασκευή αναλυτικών προγραμμάτων (curriculum) που αφορούν την σύγχρονη
εκπαίδευση μέσα από μια εισαγωγή στα κεντρικά θέματα της θεωρίας των
αναλυτικών προγραμμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν ιστορικές και σύγχρονες
προσεγγίσεις στην φιλοσοφία και την ανάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων
καθώς και στη θεωρία και πρακτική τους. Σε σχέση με αυτά, οι φοιτητές θα
μπορέσουν επίσης, να κατανοήσουν τη σημασία όλων αυτών σε ζητήματα που
αφορούν την εξουσία, την γνώση και τον αποκλεισμό.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις που αφορούν γενικότερα θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης και της
γνωστικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Η συστηματική εξέταση των στοιχείων που αλληλεπιδρούν στη διαδικασία
κατασκευής και υλοποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, θεωρητικά και
πρακτικά.
 Ορισμοί των αναλυτικών προγραμμάτων, εφαρμογές και περιορισμοί.
 Διαδικασίες της ανάπτυξης των αναλυτικών προγραμμάτων όπως
εφαρμόζονται από τις αντίστοιχες θεωρίες.
 Δυνατότητες και δυσκολίες των αναλυτικών προγραμμάτων και οργανωτικοί
νεωτερισμοί που αφορούν τόσο μαθητές που μιλούν την ελληνική όσο και
μαθητές που η ελληνική αποτελεί την δεύτερη γλώσσα τους όπως επίσης
δασκάλους και διευθυντές.
 Σχεδιασμός και παρουσίαση αναλυτικών προγραμμάτων τα οποία συνδέονται
με βιώματα κατάλληλα για τους στόχους που έχουμε θέσει, τις ρυθμίσεις και
τους ενδιαφερόμενους ενσωματώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ποικιλία από
τεχνικές διδασκαλίας.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Ελληνόγλωσση
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Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση. Εκπαίδευση. Αθήνα:
Gutenberg.
Δαμανάκης,

Μ.

(2001).

Προλεγόμενα

Αναλυτικού

Προγράμματος

για

την

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Ρέθυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ.
Δενδρινού, Β. & Π. Ξωχέλλης (1999). Προγράμματα σπουδών στη σχολική
εκπαίδευση: έννοιες και όροι. Στο Γλωσσικός Υπολογιστής, τόμος 1, τεύχος 1: 7985. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
Φλουρής, Γ. (1991). Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση.
Εκδόσεις Γρηγόρης.
Νικολάου, Γ. (2004). Διαπολιτισμική διδακτική. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Ξωχέλλης, Π. (1989). Η προβληματική του Curriculum: Μια κριτική προσέγγιση. Στο
Παιδαγωγική Επιθεώρηση 11: 161-171.
Τόμλινσον Κ.Ά. (Tomilson, Carol Ann) (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην
αίθουσα διδασκαλίας. Εκδόσεις Γρηγόρης.
Χατζηγεωργίου, Γ. (2001, 2η έκδοση 2004). Γνώθι το Curriculum. Εκδόσεις
Ατραπός.
Χατζηγεωργίου, Γ. (2003). Πρόταση για ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα: Μια
ολιστική-οικολογική προοπτική. Αθήνα: Ατραπός.
Χατζηγεωργίου, Γ. & Λεριάς, Γ. (2001). Αναλυτικά προγράμματα και έρευνα: Ο
ρόλος του εκπαιδευτικού, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 117, 42-48.
Ξενόγλωσση
Alahiotis, S. & Karatzia-Stavlioti, E. (2006). Effective curriculum policy and crosscurricularity: analysis of the new curriculum design of the Hellenic Pedagogical
Institute. Pedagogy, Culture & Society, 12(2), 119-148.
Barrow, R. (1984). Giving Teaching back to Teachers. A critical introduction to
curriculum theory. Brighton: Wheatsheaf Books.
Cornbleth, C. (1990) Curriculum in Context. Basingstoke: Falmer Press.
Dewey, J. (1902). The Child and the Curriculum. Chicago: University of Chicago
Press.
Dewey, J. (1938) Experience and Education. New York: Macmillan.
Doll, R. (1996). Curriculum improvement: Decision making and process. Boston,
MA: Allyn and Bacon.
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Drake, S. (1993). Planning integrated curriculum: The call to adventure. Alexandria,
VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Eisner, EW (1985). The Art of Educational Evaluation, Lewes: Falmer Press.
Erickson, H. Lynn. (1998). Concept-Based Curriculum and Instruction: Teaching
Beyond the Facts. New York, NY: Corwin Press.
Freire, P. (1972) Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Penguin.
Jacobs, H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation.
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Joseph, P. B., Bravmann, S. L., Windschitl, M. A., Mikel, E. R., & Green, N. S.
(2000). Cultures of curriculum. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Kelly, AV (1999). The Curriculum. Theory and practice (4th ed.). London: Paul
Chapman.
Ornstein, A. & Behar-Horenstein, L. (1999). Contemporary issues in curriculum. 2nd
Ed. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Ornstein, A. & Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and
issues. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Stenhouse, L. (1975). An introduction to Curriculum Research and Development.
London: Heineman.
Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and practice. New York: Harcourt
Brace and World Press.
Tyler, RW (1949) Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago:
University of Chicago.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, εργασίες ατομικές και δραστηριότητες ομάδων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασίες, παρουσιάσεις και/ή εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές).
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

155

2.1.8.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Όνομα διδάσκοντος:

Ευγενία Κολέζα
Κρυσταλλία Χαλκιά
και συνεργάτες

Τίτλος μαθήματος :

Έρευνα και Διδασκαλία στις Θετικές Επιστήμες

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα ειδίκευσης θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο :

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις στα Μαθηματικά και στις Φυσικές
Επιστήμες
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:



Στοιχεία από τη Φιλοσοφία των Επιστημών και των Μαθηματικών



«Επαναστάσεις» στις Επιστήμες και τα Μαθηματικά



Ο Imre Lakatos και οι διάφορες μορφές Κονστρουκτιβισμού



Η Κοινωνική στροφή στις Επιστήμες και τα Μαθηματικά



Στοιχεία Κοινωνιολογίας των Επιστημών και Μαθηματικών



Στοιχεία Μαθηματικής Ψυχολογίας-Γνωστική θεμελίωση των Μαθηματικών:
Θεωρία σχήματος, Θεωρία Πραγμοποίησης, ο ρόλος των εννοιολογικών
Μεταφορών



Μέθοδοι έρευνας στις Επιστήμες και τα Μαθηματικά



Έρευνα και Διδασκαλία στη Φυσική



Έρευνα και Διδασκαλία στη Βιολογία



Έρευνα και Διδασκαλία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Bishop, A. J. (1988). Mathematical Enculturation. A Cultural Perspective on
Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Boyer, C.A. & Merzbach, U.C. (1997). Η Ιστορία των Μαθηματικών. Εκδόσεις:
Γ.Α. Πνευματικού
Gillies, D. (Ed.) (1992). Revolutions in Mathematics. Oxford: Oxford University
Press.
Hersh, R. (1999). What is Mathematics, really? Oxford University Press.
Κολέζα, E. (2006). Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά. Εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διαλέξεις του διδάσκοντα



Ενεργή συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ατομικό, αλλά και σε
ομαδικό επίπεδο σε: μελέτη ερευνών, αναπτυξιακές δραστηριότητες
διδακτικού υλικού, διενέργεια ερευνητικών δράσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


3

εργασίες

κατά

τη

διάρκεια

του

εξαμήνου

στις

περιοχές:

Φιλοσοφία/Κοινωνιολογία Επιστημών και Μαθηματικών, Θεωρίες Μάθησης
των Επιστημών και Μαθηματικών, Έρευνα και Διδασκαλία στις Επιστήμες
και τα Μαθηματικά (60%)


Τελική γραπτή εξέταση(40%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Κρυσταλλία Χαλκιά
Βάσω Σπηλιωτοπούλου
και συνεργάτες

Τίτλος μαθήματος :

Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα ειδίκευσης θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο :

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις στα Μαθηματικά και στις Φυσικές
Επιστήμες.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:



Δημόσια κατανόηση των Επιστημών και της Τεχνολογίας



Η εικόνα και η στάση του κοινού απέναντι στις ΦΕ (Φυσικές Επιστήμες)



Επιστήμη και κοινωνία - Επιστήμη για τον πολίτη, εκπαιδευτικές προτάσεις προγράμματα



Επιστημονικός γραμματισμός, νοήματα και διαστάσεις του όρου



Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση σε σχέση με τις ΦΕ



Σχέση των άτυπων πηγών με την τυπική εκπαίδευση στις ΦΕ



Επικοινωνία της επιστήμης, επικοινωνιακά μέσα και πεδία



Το Μουσείο / Εκθεσιακό κέντρο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας



Αναλύοντας «εκθέματα» και «κείμενα» τεχνο-επιστήμης



Η συμβολή της ιστορίας των επιστημών στο πεδίο της δημόσιας κατανόησης
της επιστήμης



O ρόλος των ΤΠΕ στο πεδίο της δημόσιας κατανόησης της επιστήμης



Πτυχές από την ιστορία της εκλαΐκευσης των ΦΕ στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Aikenhead G. (2006), Science Education for Everyday Life: Evidence-based Practice,
Teacher College Press:NY
Arnheim R. (2005), Τέχνη και οπτική αντίληψη – Η ψυχολογία της δημιουργικής
όρασης, μτφρ. Ι. Ποταμιάνος, εκδ. Θεμέλιο:Αθήνα, στοιχ. πρωτ. έκδ.: Art and
visual perception – A psychology of the creative eye. The new version,
University of California Press 1974
Bucchi M. (2004), Science in Society: Textbook: An Introduction to Social Studies of
Science, A. Belton (Translator), Routledge
Bucchi M., Trench Br. (eds.) (2008), Handbook of Public Communication of Science
and Technology, Routledge
Calabrese Barton A., Ermer J., Burkett T., Osborne M. (2004), Teaching Science for
Social Justice, Teacher College Press:NY
Carrada G. (2006), Communicating Science – A Scientist’s Survival Kit, European
Commision – Directorate General for Research
Driver R., Guesne E., Tiberghien A. (1993), Oι ιδέες των παιδιών στις φυσικές
επιστήμες, μτφρ. Θ. Κρητικός κ.ά., έκδ. ΕΕΦ/Τροχαλία:Αθήνα
Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (1998), Οικοδομώντας τις
έννοιες των φυσικών επιστημών – μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των
μαθητών, μτφρ. Μ. Χατζή, εκδ. τυπωθήτω:Αθήνα
Graham G. (2001), Ιnternet – Μια κοινωνιολογική προσέγγιση, μετ. Χρ. Μαρίνου,
εκδ. Περίπλους:Αθήνα, στοιχ. πρωτ. έκδ.: Ιnternet, a Philosophical Inquiry,
Routledge 1999
Gregory J., Miller St. (1998), Science in Public: Communication, Culture, and
Credibility, Plenem Press:NY
Holliman R., Thomas J., Smidt S., Scanlon E., Whitelegg E. (eds.) (2008), Practising
Science Communication in the Information Age: Theorising Professional
Practices, Oxford Univ. Press/The Open University
Layton D. (2004), Η πρόκληση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των φυσικών
επιστημών, μτφρ. Δ. Παγώνης , επιμ. Κ. Δημόπουλος, Μεταίχμιο:Αθήνα,
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στοιχ. πρωτ. έκδ.: Technology’s Challenge to Science Education, Open
University Press 1993?
Linder C., Ostman L., Wickman P.O. (2007), Promoting Scientific Literacy: Science
Education Research in Transaction, Uppsala
Maletzke G. (1991), Θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας, μετφρ. επιμ. Π. Ζέρη, εκδ.
Παπαζήση: Αθήνα, στοιχ. πρωτ. έκδ.: Massenkommunikations theorien,
Verlag 1988
Matthews M. (2007), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες - Ο ρόλος της ιστορίας και της
φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών,
μτφρ. Α. Μουμτζή, επιμ. Φ. Σέρογλου, εκδ. Επίκεντρο: Θεσσαλονίκη, στοιχ.
πρωτ. έκδ.: Science Teaching – The Role of History and Philosophy of
Science, Routledge 1994
Roth W.-M., Calabrese Barton A. (2004), Rethinking Scientific Literacy,
RoutledgeFalmer/Taylor&Francis
Shermer M. (2003), Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα; Ψευδοεπιστήμη, προλήψεις και πλάνες του καιρού μας, μετ. Μ. Παναγιωτάκης,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης:Ηράκλειο, στοιχ. πρωτ. έκδ.: Why people
believe weird things 2nd ed.
Sutton C. (2002), Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μάθηση, μετφρ. Κασούτας
Μ. – Λαθούρης Π., επιμ. Π.Κόκκοτας, εκδ. τυπωθήτω:Αθήνα, στοιχ. πρωτ.
έκδ.: Words, Science and Learning, Open University Press 1992
Wilson A. (ed.) (1998), Handbook of Science Communication, IOP Publishing
Ltd:London
Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (2008), Οι νέες τεχνολογίες
στα Μουσεία, σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις. Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα
Κόκοτας Π. & Πλακίτση Κ. (επιμ..) (2005), Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις
Φυσικές Επιστήμες Θεωρία και πράξη: Διεπιστημονική και διαθεματική
προσέγγιση, εκδ. Πατάκη:Αθήνα
Κολιόπουλος Δ. (2005), Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών,
εκδ. Μεταίχμιο:Αθήνα
Κολιόπουλος Δ. (2006), Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών - Η συγκρότηση της
σχολικής γνώσης, εκδ. Μεταίχμιο:Αθήνα
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Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, εκδ. Νέων Τεχνολογιών:Αθήνα
Κουλαϊδής Β. (επιμ.) (1994), Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου – Γνωστική,
επιστημολογική και διδακτική προσέγγιση, εκδ. Gutenberg:Αθήνα
Κουλαϊδής Β., Δημόπουλος Κ., Σκλαβενίτη Σπ., Χρηστίδου Β. (2002), Τα κείμενα της
τεχνο-επιστήμης στο δημόσιο χώρο, εκδ. Μεταίχμιο:Αθήνα
Σέρογλου Φ. (2006), Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, εκδ.
Επίκεντρο:Θεσσαλονίκη
Σκορδούλης Κ. κ.ά (επιμ.) (2008), Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και
Διδακτική, Πρακτικά 4ης Συνάντησης Αθηνών, εκδ. Νήσος:Αθήνα
Συλλογικό (1995), Το μήνυμα του μέσου 4η εκδ., εκδ. Αλεξάνδρεια:Αθήνα
Χαλκιά Κρ. (2010), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες, εκδ. Πατάκης:Αθήνα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διαλέξεις του διδάσκοντα



Ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ατομικό, αλλά και σε
ομαδικό, επίπεδο σε: μελέτη ερευνών, αναπτυξιακές δραστηριότητες
διδακτικού υλικού, διενέργεια ερευνητικών δράσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


Τρεις (3) εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: α)Βιβλιογραφική από τον
χώρο της δημόσιας κατανόησης, του επιστημονικού γραμματισμού ή της
επικοινωνίας της επιστήμης· β)ανάλυση περιεχομένου τεχνο-επιστημονικών
κειμένων/επικοινωνιακών μέσων· γ)δημιουργία διδακτικής πρότασης με
αξιοποίηση άτυπων πηγών μάθησης. (60%)



Τελική γραπτή εξέταση (40%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Ευγενία Κολέζα
Ιωάννα Μαμμωνά
Χρήστος Μαρκόπουλος

Τίτλος μαθήματος :

Διδακτική Μαθηματικών

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα ειδίκευσης θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο :

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις στα Μαθηματικά
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:



Η Μαθηματική Εκπαίδευση ως Επιστήμη Σχεδιασμού



Σχεδιασμός της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Σύγχρονες Θεωρητικές
προσεγγίσεις-Πρακτικές Εφαρμογές



Θεωρίες Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών



Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή άντλησης ιδεών για τη διδασκαλία



Διεπιστημονικότητα/Διαθεματικότητα στη διδασκαλία των Μαθηματικών



Μαθηματικός Γραμματισμός



Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Διεθνείς Συγκρίσεις



Μοντέλα Αξιολόγησης στη Μαθηματική Εκπαίδευση

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Βοσνιάδου Σ. (Επιμ.) (1995). Η Ψυχολογία των Μαθηματικών. Αθήνα: Εκδόσεις
Gutenberg
Clawson, C (2005). O Ταξιδευτής των Μαθηματικών. Κέδρος.
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Davis, P.J. & Hersch, R. (1981). H Μαθηματική Εμπειρία. Τροχαλία
Κολέζα, E. (2009). Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Εκδόσεις
Τόπος.
Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά: Επιστημολογική και
Κοινωνιολογική Προσέγγιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Ελληνικά
Γράμματα.
Κολέζα, E. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική Προσέγγιση των Στοιχειωδών
Μαθηματικών Εννοιών. Εκδόσεις Leader Books.
Πατρώνης, Α & Σπανός Δ. (1996). Σύγχρονες θεωρήσεις και έρευνες στη μαθηματική
παιδεία, εκδ. Γ. Πνευματικός.
Polya, G. (2001). Η μαθηματική ανακάλυψη. Κατανόηση, μάθηση και διδασκαλία του
τρόπου επίλυσης προβλημάτων. Εκδόσεις Κάτοπτρο.
Shapiro, S. (2006). Σκέψεις για τα Μαθηματικά, Επιμ. Κ. Δρόσος, Πάτρα
Streefland, L. (επιμ.). (2000).Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εκδόσεις Leader Books.
Τουμάσης, Μ. (2002). Σύγχρονη διδακτική των μαθηματικών. Gutenberg.
Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μια
εξελικτική διαδικασία. Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
Wilder, R. (1986). H εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών. Οpen University
Φιλίπου, Γ. & Χρίστου Κ. (1995). Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις: Τυπωθήτω
Χασάπης Δ. (2000). Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών. Αριθμοί και
αριθμητικές πράξεις. Εκδόσεις Μεταίχμιο
(Αγγλόφωνη)
Bachelard, G. (1938). La formation de l’esprit scientifique. Paris: Vrin.
Boaler, J. (Ed.). (2001). Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and
Learning. Westport, CT: Ablex.
Boaler, J. (2002). Experiencing School Mathematics: Traditional and Reform
Approaches to Teaching. New Jersey, LEA.
Bruner, J. (1986). Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press.
Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Dordrecht:
Kluwer Academic Publishers.
Cobb, P., Yackel, E & McClain, K. (2000). Symbolizing and Communicating in
Mathematics Classrooms: Perspectives on Discourse, Tools and Instructional
Design. Lawrence Erlbaum Associates
Davis, P., & Hersh, R. (1981). The Mathematical Experience. Boston.
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Dowling P.C. (1998). The Sociology of Mathematics Education: Mathematical
Myths/Pedagogic Texts. London: Falmer Press
Ernest, P. (1998). Social Constructivism as a Philosophy of Mathematics.
Freudenthal, H.(1991). Revisiting Mathematics Education. China Lectures.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Freudenthal, H. (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures.
Dordrecht: Reidel.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task. Dordrecht: D. Reidel
Publishing Company.
Hersh, R. (1997). What is mathematics, really? London: Jonathan Cape.
Kitcher, P. (1983). The Nature of Mathematical Knowledge. Oxford, Oxford
University Press.
Lakatos, I. (1996/1976). Αποδείξεις και Ανασκευές. Η Λογική της Μαθηματικής
Ανακάλυψης. Εκδ. Τροχαλία. Αθήνα.
Mason, J. & Johnston-Wilder, S. (2004). Fundamental Constructs in Mathematics
Education, RoutledgeFalmer, London.
Mason, J. & Johnston-Wilder, S. (2004). Designing and Using Mathematical Tasks,
Open University, Milton Keynes.
Mason, J. (2002). Researching Your own Practice: The Discipline of Noticing,
Routledge Falmer, London.
Mason, J. Burton L. & Stacey K. (1982). Thinking Mathematically, Addison Wesley,
London.
Mellin-Olsen, S. (1987). The Politics of Mathematics Education. Dordrecht: Reidel
Publishing Company.
Morgan, C., Watson, A. & Tikly, C. (2004). Teaching School Subjects 11-19:
Mathematics London: RoutledgeFalmer.
Orton, A. & Frobisher, L. (2004). Insights into Teaching Mathematics. Continuum
Pimm, D. (1987). Speaking Mathematically: Communication in Mathematics
Classrooms London: RKP
Selinger, M. (1994). Teaching Mathematics London: Routledge.
Sriraman, B. and English, L. Editors. (2010). Theories of Mathematics Education:
Seeking New Frontiers. Springer
Skemp, R. (1986). The Psychology of Learning Mathematics (2nd ed.).
Harmondsworth: Penguin.
Treffers, A. (1987). Three Dimensions, A Model of Goal and Theory Description in
Mathematics Education. Dordrecht: Reidel.
Van Hiele, P. M. (1986). Structure and Insight: A Theory of Mathematics Education.
Orlando: Academic Press.
Watson, A. & Mason, J. (1998). Questions and Prompts for Mathematical Thinking
Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2nd ed.).
Association for Supervision & Curriculum Development.
Wilder, R. L. (1981). Mathematics as a Cultural System. Pergamon Press, Oxford.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διαλέξεις του διδάσκοντα

164



Ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ατομικό, αλλά και σε
ομαδικό επίπεδο σε: μελέτη ερευνών, αναπτυξιακές δραστηριότητες
διδακτικού υλικού, διενέργεια ερευνητικών δράσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


3 εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (60%)



Τελική γραπτή εξέταση(40%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

165

Όνομα διδάσκοντος:

Κώστας Ραβάνης
Κρυσταλλία Χαλκιά
Βάσω Σπηλιωτοπούλου

Τίτλος μαθήματος :

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα ειδίκευσης θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο :

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις στις Φυσικές Επιστήμες.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:



Ενασχόληση με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις αντιλήψεις των
μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες.



Ερμηνεία των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών και ανάπτυξη
διδακτικών υλικών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους.



Η επιχειρηματολογία στην ανάπτυξη των Φ.Ε., αλλά και ο ρόλος της στη
μαθησιακή διαδικασία.



Μελέτη της φύσης και της ιστορίας των ΦΕ και ανάδειξη της σημασίας τους
για την εκπαίδευση και τις διδακτικές πρακτικές.



Η οπτική του επιστημονικού αλφαβητισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία:
αλφαβητισμός στις Φ.Ε., οπτικός, τεχνολογικός και μιντιακός αλφαβητισμός.



Η σημασία της πολυτροπικότητας στη μάθηση και τη διδασκαλία. Πιο
συγκεκριμένα, γίνεται διαπραγμάτευση τριών διαστάσεων:
 Οπτικές αναπαραστάσεις οντοτήτων, φαινομένων, διαδικασιών των Φ.Ε.
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 Σημασία της μελέτης ως αναζήτησης (inquiry) κειμένων, ερευνητικών
δραστηριοτήτων των Φ.Ε.
 Η τεχνολογία στη δημιουργία διδακτικών φωτο-ιστοριών (αξιοποίηση
ελεύθερου λογισμικού, πχ. Photostory, Movie Maker, κ.ά.).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Erduran, S., & Jimenez-aleixandre, M. P. (2008) Argumentation in Science
Education: Perspectives from Classroom-based Research, Springer.
Gilbert, J. Reiner, M. Nakhleh, M. (2008) Visualization: Theory and Practice
in Science Education (Models and Modeling in Science Education),
Springer.
Hand, B., Shelley, M.C., & Yore, L.D. (2009) Quality Research in Literacy
and Science Education: International Perspectives and Gold
Standards, Springer.
Linder, C., Östman, L., Roberts, D.A., Wickman, P.O, Ericksen, G., &
MacKinnon, A. (2010) Exploring the Landscape of Scientific Literacy,
Routledge.
Linn, M. C. & Eylon, B. S. (2011) Science Learning and Instruction:
Designing with Technology, Routledge.
Matthews, M. R., (2010) Science, Worldviews and Education, Springer.
Millar, R.,

Leach, J., Osborne, J., & Ratcliffe, M. (2006) Improving

Subject Teaching: Lessons from Research in Science Education,
Routledge.
Sawyer, R. K. (2006) Explaining Creativity: The Science of Human
Innovation. New York: Oxford University Press.
Zawojewski, J., Diefes-Dux, H., & Bowman, K. (Eds.) (2009) Models and
Modeling in Engineering Education: Designing Experiences for All
Students. Rotterdam: Sense Publications.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διαλέξεις του διδάσκοντα
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Ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ατομικό, αλλά και σε
ομαδικό επίπεδο σε: μελέτη ερευνών, αναπτυξιακές δραστηριότητες
διδακτικού υλικού, διενέργεια ερευνητικών δράσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


Portfolio με τις μελέτες κατά τη διάρκεια του προγράμματος (50%)



Τελική εργασία και προφορική εξέταση (50%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Ευγενία Κολέζα
Χρήστος Μαρκόπουλος
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
και συνεργάτες

Τίτλος μαθήματος :

Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα ειδίκευσης θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο :

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις στα Μαθηματικά και στις Φυσικές
Επιστήμες, στοιχειώδης τεχνολογικός γραμματισμός
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:



Πολιτική και Κοινωνική διάσταση της Εκπαίδευσης των Επιστημών και των
Μαθηματικών



Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά-Δυσαριθμησία



Μαθηματικοφοβία: Αίτια, αντιμετώπιση



Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά



Το Λάθος στα Μαθηματικά: Θεωρητική ανάλυση και Σχολιασμός λαθών από
διάφορες

μαθηματικές

περιοχές

(Αριθμητική,

Γεωμετρία,

Άλγεβρα,

Πιθανότητες , Στατιστική)


Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακή Διαδικασία



Διδασκαλία Μαθηματικών με τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών



Διδασκαλία περιβαλλοντικών επιστημών με αξιοποίηση ΤΠΕ
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Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τις Φυσικές Επιστήμες



Διερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου:Η περίπτωση των ιστοεξερευνήσεων



Ανάπτυξη διδακτικών πλαισίων με άξονα τη διεπιστημονικότητα



Σχέση Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο αναλυτικό πρόγραμμα:
κοινές περιοχές – σχέσεις

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Introductions to Teaching Mathematics and Issues in Mathematics Education
Gates, P. (ed.) (2001) Issues in Mathematics Teaching, London: RoutledgeFalmer.
Goulding, M. (2004) Learning to Teach Mathematics in the Secondary School (2nd
Edition) London: David Fulton
Haggarty, L. (ed.) (2002) Aspects of Teaching Secondary Mathematics: Perspectives on
Practice London: RoutledgeFalmer
Haggarty, L. (ed.) (2002) Teaching Mathematics in Secondary Schools: A Reader,
London: RoutledgeFalmer
Johnston-Wilder, S., Johnston-Wilder, P., Pimm, D. & Westwell, J. (2005) Learning
to Teach Mathematics in the Secondary School: A Companion to School
Experience (2nd Edition) London: Routledge
Morgan, C., Watson, A. & Tikly, C. (2004) Teaching School Subjects 11-19:
Mathematics London: RoutledgeFalmer
Orton, A. & Frobisher, L. (2004) Insights into Teaching Mathematics. Continuum
Selinger, M. (1994) Teaching Mathematics London: Routledge
Tanner, H. & Jones, S. (2000) Becoming a Successful Teacher of Mathematics
London: Routledge Falmer
The Nature of Mathematics
Hersh, R. (1998) What is Mathematics, Really? London: Vintage
Ernest, P. (1991) The Philosophy of Mathematics Education London: Falmer
Hofstadter, D. R. (1984) Gödel, Escher, Bach London: Penguin
Joseph, G. (2000) The Crest of a Peacock :The Non-European Roots of Mathematics
London: Penguin
Singh, S. (1998) Fermat’s Last Theorem London: Fourth Estate
Children Learning Mathematics
Bell, A. (1986/7) ‘Diagnostic Teaching’ Mathematics Teaching 115-121
Ginsburg, H.P. (ed.) (1983) The Development of Mathematical Thinking New York:
Academic Press
Hart, K. (ed.) (1981) Children’s Understanding of Mathematics 11-16 London:
Murray
Nickson, M. (2000) Teaching and Learning Mathematics: A Teacher’s Guide to
Recent Research and its Application London: Cassell Education
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Orton, A. (2004) Learning Mathematics: Issues, Theory and Classroom Practice.
Continuum
Ryan, J. And Williams, J. (2006) Children’s Mathematics 4 - 15: Learning from
Errors and Misconceptions. Open University Press
Language and Mathematics
ATM (1993) Talking Maths, Talking Languages Derby: Association of Teachers of
Mathematics
Durkin, K. & Shire, B. (eds) (1991) Language and Mathematics Education, Research
and Practice Oxford: Oxford University Press
Lee, C. (2006) Language for Learning Mathematics: Assessment for Learning in
Practice. Open University Press
Pimm, D. (1987) Speaking Mathematically: Communication in Mathematics
Classrooms London: RKP
Shuard, H. & Rothery, A. (1984) Children Reading Mathematics London: John
Murray

New Technologies and Mathematics
Καλαβάσης, Φ., Μεϊμάρης Μ. επιμ. (1997). Διδακτική Μαθηματικών και Νέες
Τεχνολογίες. Εκδ. Gutenberg.
Κυνηγός Χρ. (2007). Το μάθημα της διερεύνησης. Ελληνικά Γράμματα.
ATM (1995) Algebra at A-Level – How the curriculum might change with computer
algebra systems Derby: Association of Teachers of Mathematics
Healy, L. & Sutherland, R. (1991) Exploring Mathematics with Spreadsheets Oxford:
Blackwell
Hoyles, C. & Sutherland, R. (1989) Logo Mathematics in the Classroom London:
Routledge
Hoyles, C. & Noss, R., (eds.) (1992) Learning Mathematics and LOGO London: MIT
Press
Johnston-Wilder, S. & Pimm, D. (eds) (2005) Teaching Secondary Mathematics with
ICT. Maidenhead: Open University Press
Oldknow, A. & Taylor, R. (2003) Teaching Mathematics with ICT (2nd Edition)
London: Continuum
Papert, S. (1980) Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas Brighton:
Harvester
SCAA (1997) The Use of Calculators at Key Stages 1 - 3

Social, Political and Cultural Issues
Boaler, J. (ed.) (2000) Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and Learning.
Westport, CT: Ablex Publishing
Burton, L. (ed.) (1986) Girls into Maths Can Go London: Holt
Harris, M., (ed.) (1991) Schools, Mathematics and Work London: Falmer Press
Lerman, S. (ed.) (1994) Cultural Perspectives on the Mathematics Classroom
Dordrecht: Kluwer
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National Council Of Teachers Of Mathematics (1997) Multicultural and Gender
Equity in the Mathematics Classroom: The Gift of Diversity Reston VA: The
National Council of Teachers of Mathematics
Nunes, T., Schlieman, A. & Carraher, D. (1993) Street Mathematics and School
Mathematics Cambridge: CUP
Shan, S.-J. & Bailey, P. (1991) Multiple Factors: Classroom Mathematics for
Equality & Justice Stoke-on-Trent: Trentham Books
Walkerdine, V. et al. (1998) Counting Girls Out (revised edition) London: Falmer
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διαλέξεις του διδάσκοντα



Ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ατομικό, αλλά και σε
ομαδικό επίπεδο σε: μελέτη ερευνών, αναπτυξιακές δραστηριότητες
διδακτικού υλικού, διενέργεια ερευνητικών δράσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


3 εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (60%)



Τελική γραπτή εξέταση(40%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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Όνομα διδάσκοντος:

Ευγενία Κολέζα
Ιωάννα Μαμμωνά
Χρήστος Μαρκόπουλος

Τίτλος μαθήματος :

Διδακτική Ειδικών Μαθηματικών Θεμάτων

Τύπος μαθήματος:

Μάθημα ειδίκευσης θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

2ο έτος

Εξάμηνο :

3ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Οι βασικές ενότητες του μαθήματος αφορούν στη Διδακτική θεμάτων εξειδικευμένων

μαθηματικών περιοχών: Αριθμητική- Γεωμετρία-Άλγεβρα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
(Ελληνική)
Hughes Μ. (1996 ). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Εκδόσεις: Gutenberg
Λεμονίδης Χ. (2008). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις πρώτες
τάξεις του δημοτικού σχολείου. Εκδόσεις Πατάκη.
(Ξενόγλωσση)
The Mathematics Curriculum
Bramall, S. & White, J. (eds) (2000) Why Learn Maths? London: Institute of
Education
Cockcroft, W. H. (1982) Mathematics Counts London: HMSO
Dowling, P.C. & Noss. R. (eds.) (1990) Mathematics versus the National Curriculum
Basingstoke: Falmer
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Hoyles, C., Morgan, C. & Woodhouse, G. (eds.) (1999) Rethinking the Mathematics
Curriculum London: Falmer
Johnson, D.C. & Millett, A. (eds.) (1996) Implementing the Mathematics National
Curriculum London: Paul Chapman Publishing
London Mathematical Society (1995) Tackling the Mathematics Problem. London:
London Mathematical Society.
Perks, P. & Prestage, S. (2001) Teaching the National Numeracy Strategy at Key
Stage 3: A Practical Guide London: David Fulton
Tikly, C. & Wolf, A. (2000) The Maths We Need Now London: Institute of Education

Teaching and Assessing Mathematics
Boaler, J. (1997) Experiencing School Mathematics: Teaching Styles, Sex and Setting
Buckingham: Open University Press
Clausen-May, T. (2005) Teaching Maths to Pupils with Different Learning Styles Paul
Chapman
Cooper, B. & Dunne, M. (2000) Assessing Children’s Mathematical Knowledge:
Social Class, Sex and Problem Solving Buckingham: Open University Press
Daniels, H. & Anghileri, J. (1995) Secondary Mathematics and Special Educational
Needs London: Cassell
French, D. (2002) Teaching and Learning Algebra London: Continuum
French, D. (2004) Teaching and Learning Geometry London: Continuum
Graham, A. (2006) Developing Thinking in Statistics Paul Chapman
Hodgen, J. & Wiliam, D. (2006) Mathematics inside the Black Box: Assessment for
Learning in the Mathematics Classroom London: NFER Nelson
Johnston-Wilder, S. & Mason, J. (2005) Developing Thinking in Geometry Paul
Chapman
Mason, J., Graham, A. & Johnston-Wilder, S. (2005) Developing Thinking in Algebra
Paul Chapman
Ollerton, M. & Watson, A. (2004) Inclusive Mathematics Education London:
Continuum
Prestage, S. & Perks, P. (2001) Adapting and Extending Secondary Mathematics
Activities: New Tasks for Old London: David Fulton
Sutherland, R. (2006) Teaching for Learning Mathematics Open University Press
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Tanner, H., Jones, S. & Davies, A. (2002) Developing Numeracy in the Secondary
School: A Practical Guide for Students and Teachers London: David Fulton
Publishers
Watson, A. (2006) Raising Achievement in Secondary Mathematics Open University
Press
Mathematical Thinking, Problem Solving and Investigation
Brown, S.I. & Walter, M.I., (eds.) (1993) Problem Posing: Reflections and
Applications Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates
Hewitt, D. (1992) ‘Train Spotters’ Paradise’ Mathematics Teaching 140
Houssart, J., Roaf, C. & Watson, A. (2005) Supporting Mathematical Thinking. David
Fulton
Mason, J., Burton, L. & Stacey, K. (1982) Thinking Mathematically London:
Addison-Wesley
Morgan, C. (1998) Writing Mathematically: The Discourse of Investigation London:
Falmer
Polya, G. (1946) How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method Princeton
University Press
Waring, S. (2000). Can You Prove It? Developing Concepts of Proof in Primary and
Secondary Schools. Leicester: The Mathematical Association.
Watson, A. & Mason, J. (1998) Questions and Prompts for Mathematical Thinking
Derby: Association of Teachers of Mathematics
Wells, D. (1993) Problem Solving and Investigations (3rd edition) Bristol: Rain Press

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διαλέξεις του διδάσκοντα



Ενεργός συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ατομικό, αλλά και σε
ομαδικό, επίπεδο σε: μελέτη ερευνών, αναπτυξιακές δραστηριότητες
διδακτικού υλικού, διενέργεια ερευνητικών δράσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:


Τρεις ολοκληρωμένοι σχεδιασμοί διδασκαλίας σε τρεις από τις μαθηματικές
περιοχές (60%)
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Μία διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας(20%)



Τελική γραπτή εξέταση(20%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
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II. Αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα που αφορούν σε μεθόδους και
τεχνικές έρευνας:
Ονόματα διδασκόντων:

Τίτλος μαθήματος:

Μαρκόπουλος Χρήστος
Φωτεινός Δημήτριος

Μέθοδοι και τεχνικές ποσοτικής έρευνας στις
Επιστήμες της Αγωγής

Τύπος μαθήματος:
Έτος σπουδών:
Εξάμηνο:
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Οι φοιτητές θα εισαχθούν σε έναν ευρύτερο επιστημολογικό προβληματισμό
πάνω στις γενικές αρχές της έρευνας και του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με τη
θεωρία, προκειμένου να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο δομείται μια
επιστημονική έρευνα. Αντικειμενικός στόχος είναι να καταστούν ικανοί να θέσουν,
εξ αρχής ερευνητικά ερωτήματα, στη συνέχεια να δομήσουν τα ερευνητικά εργαλεία
τους σε συνάρτηση προς τα ερωτήματα, και, τέλος, να είναι ικανοί να ολοκληρώσουν
μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση του SPSS και τη συγγραφή ενός πρωτόλειου
κειμένου.
Επιπλέον, ως στόχοι του μαθήματος μπορεί να θεωρηθούν η δυνατότητα των
φοιτητών να διακρίνουν ένα κείμενο που πληροί τις επιστημολογικές και
μεθοδολογικές απαιτήσεις μιας επιστημονικής έρευνας από ένα άλλο που θα
μπορούσε να θεωρηθεί «επιστημονικό» κείμενο, όπως επίσης, να γράφουν με
συγκεκριμένα πρότυπα τη βιβλιογραφία τους. Για τον λόγο αυτό θα παρουσιαστούν
και ορισμένα εγχειρίδια, όπως, APA, CMS, κ.τ.λ.
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Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Βασικές γνώσεις μεθοδολογίας και ευχέρεια στη χρήση της ορολογίας θεωρούνται
απαραίτητα για την κατανόηση του μαθήματος, ενώ η δυνατότητα χρήσης του SPSS
θεωρείται επίσης απαραίτητη για τη διεξαγωγή των ασκήσεων.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Το μάθημα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο μαθημάτων σχετικών με τη
μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, δίνοντας έμφαση στην ποσοτική ανάλυση.
Επιχειρείται η διάκριση μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, με ανάδειξη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε μιας.
Αναλύονται βασικές επιστημολογικές αρχές και επιδιώκεται η εξοικείωση με
τον τρόπο που διενεργείται η έρευνα (στις Κοινωνικές Επιστήμες), καθώς και με τον
τρόπο με τον οποίο δομείται μια επιστημονική εργασία.
Επεκτείνονται οι γνώσεις στη χρήση του SPSS και δίνεται έμφαση στην
ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εξάσκηση στη χρήση βιβλιογραφίας
βάσει προτύπων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:






Γέμπτος, Π.Α. (1987) Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα:
Παπαζήσης
Spiegel, M. (1977) Πιθανότητες και στατιστική (μτφρ. Περσίδης, Σ.). Αθήνα:
ΕΣΠΙ
Patton, M.Q. (2009) Qualitative Research and Evaluation Methods. California:
SAGE
Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis.
California: SAGE
Κατσίλλης. Ι. (2008) Επαγωγική στατιστική. Αθήνα: Gutenberg

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:


Διάλεξη από τους διδάσκοντες



Σεμιναριακού τύπου εργαστηριακή άσκηση με χρήση του SPSS



Εβδομαδιαία κατ' ανάθεση μελέτη βιβλιογραφίας και παρουσιάσεις από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων θεωρητικών ζητημάτων πάνω στη
μεθοδολογία



Παρουσιάσεις ερευνητικών προτάσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με
επίλυση των μεθοδολογικών και επιστημολογικών ζητημάτων/προβλημάτων
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Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
1) Συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη, ερωτήσεις, ιδέες, σκέψεις πάνω στα
εξεταζόμενα θεωρητικά ζητήματα (5%)
2) Μια σύντομη γραπτή ανάλυση ενός άρθρου ως προς τη μεθοδολογία του (15%)
3) Ενεργητική συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις και επεξεργασία των
δεδομένων με το SPSS (20%)
4) Τελική εργασία (~30.000 λέξεις) με προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης ενός
πρωτόλειου κειμένου την τελευταία μέρα του εξαμήνου (60%). Το θέμα της
εργασίας είναι μια ελεύθερης επιλογής ποσοτική έρευνα, με χρήση των τεχνικών
που διδάχτηκαν.
Οι φοιτητές που δεν θα πετύχουν στις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα λάβουν
προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα.
Γλώσσα διδασκαλίας:
 Ελληνικά
 Αγγλικά, αν απαιτηθεί λόγω ακροατηρίου
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Ονόματα διδασκόντων:

Ελένη Καρατζιά
Ιωάννης Καμαριανός

Τίτλος μαθήματος:

Μέθοδοι και τεχνικές ποιοτικής έρευνας στις
Eπιστήμες της Aγωγής

Τύπος μαθήματος:

Mάθημα ερευνητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Στόχος του μαθήματος είναι να οδηγήσει τους φοιτητές /τριες στην κατανόηση και
χρήση των βασικών εργαλείων της ποιοτικής μεθοδολογίας. Απώτερος σκοπός του
μαθήματος είναι οι φοιτητές /τριες, μετά το πέρας των συναντήσεων, να είναι ικανοί
να κατανοήσουν την ουσία εφαρμογής της μεθόδου. Συγκεκριμένα, το μάθημα
στοχεύει στη συστηματική μελέτη και εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία
και τα εργαλεία της ποιοτικής έρευνας, ώστε να καταστούν ικανοί να διερευνήσουν
και να ερμηνεύσουν ζητήματα εκπαιδευτικής δράσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο.
Συνεπώς, απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στην
εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να ερευνούν, να αναλύουν και να
ερμηνεύουν, συστηματικά και κριτικά, τα προβλήματα που τυχόν θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.
Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 ανάλυσης και σύνθεσης
 ερευνητικές δεξιότητες
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Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 Κριτική προσέγγιση και σύγκριση των βασικών μεθοδολογιών.
 Ικανότητα διαχείρισης των τεχνικών της ποιοτικής μεθοδολογίας καθώς και των
βασικών εργαλείων τους.
 Ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων κατά την πρακτική
στο πεδίο δια βίου εκπαίδευσης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μέθοδοι και τεχνικές εκπαιδευτικής έρευνας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Στην πρώτη ενότητα των συναντήσεων η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ίδια την
φύση της διαδικασίας. Η συζήτηση κινείται γύρω από τους άξονες της κατασκευής
της κοινωνικής πραγματικότητας, του βεμπεριανού ζητήματος της αξιολογικής
ουδετερότητας, της σχέσης θεωρίας-έρευνας-ερευνητή-εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων ως αντικειμένων
έρευνας, ενώ αναλύονται και ζητήματα δεοντολογίας.
Στη δεύτερη ενότητα των συναντήσεων η αναλυτική προσοχή του σεμιναρίου
επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημαντικότερων τεχνικών ποιοτικής μεθοδολογίας
με έμφαση στις τεχνικές της συμμετοχικής παρατήρησης, της συνέντευξης και της
ανάλυσης περιεχομένου.
Στο πρώτο μέρος-θεωρητικό μέρος –της δεύτερης ενότητας οι φοιτητές /τριες
εντοπίζουν και παρουσιάζουν συγκριτικά σχετικές δημοσιευμένες ερευνητικές
προσπάθειες ποιοτικής μεθοδολογίας. Η τελική κριτική αξιολόγηση των ερευνών
αυτών γίνεται στην αίθουσα.
Στο δεύτερο μέρος-πρακτικό-ερευνητικό μέρος- της ενότητας οι φοιτητές /τριες
εκπονούν και παρουσιάζουν για κάθε τεχνική που αναλύθηκε στο πλαίσιο των
συναντήσεων, τη δική τους ανάλογη ερευνητική προσπάθεια.
Τέλος, θα επιχειρηθεί η σύνδεση των σύγχρονων μεθοδολογιών ποιοτικής
διερεύνησης και των θεωρητικών και μεθοδολογικών πλαισίων της Διά Βίου
Εκπαίδευσης.
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Συνιστώμενη βιβλιογραφία
Bryman A., Burgess R. G., Analyzing Qualitative Data, London, Routledge, 1994.
Denzin N., Lincoln Y., (eds.) Handbook of Qualitative Research, London, Sage, 2000.
Dey I., Qualitative Data Analysis, a User-friendly Guide for Social Scientists,
London, Routledge, 1993.
Kincheloe, J., Teachers as Researchers: Qualitative Enquiry as a Path to
Empowerment, London, Falmer Press, 1991.
Rubin H. J., Rubin I.S., Qualitative Interviewing, the Art of Hearing Data, London,
Sage, 1995.
Shaffir W. B., Stebbins R. A., Experiencing Fieldwork, London, Sage Publications,
1991.
Silverman D., Interpreting Qualitative Data: Methods of Analysing Talk, Text, and
Interaction, London, Sage, 1993.
Strauss A., Cobin J., Basics of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures
and Techniques, London, Sage, 1990.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εργασία σε ομάδες, κριτική μελέτη και παρουσίαση ερευνών, συμμετοχή σε
ερευνητικές δραστηριότητες, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εβδομαδιαίος φάκελος, εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας, γραπτή
εξέταση.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Ιωάννης Δημάκος

Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων στη
Ψυχολογία

Τύπος μαθήματος:

Πρακτικό

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει βασικές αρχές μεθοδολογίας της έρευνας
στις κοινωνικές επιστήμες (γενικά) και αυτής στην ψυχολογία (ειδικότερα) και
βασικά θέματα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα θα
καλύψει τα εξής αντικείμενα: (α) έννοιες και διαδικασίες της έρευνας στις κοινωνικές
επιστήμες και την ψυχολογία, (β) αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας, (γ) ανάλυση
βασικών στατιστικών δεδομένων, (δ) χρήση λογισμικού στατιστικών αναλύσεων.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Το μάθημα απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:
(α) Αρχές Μεθοδολογίας Έρευνας,
(β) Διαδικασία της Έρευνας,
(γ) Βασικές Στατιστικές Αναλύσεις,
(δ) Χρήση Λογισμικού Στατιστικών Αναλύσεων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Goodwin, C. J. (1998). Research in Psychology: Methods and Design. (2nd ed.). New
York: John Wiley.
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Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.
Sani, F., & Todman, J. (2009). Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστικές εφαρμογές
στην Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Πεδίο.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εβδομαδιαίες διαλέξεις, γραπτές ασκήσεις και εργαστήριο στατιστικής ανάλυσης.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το γραπτό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου, τις
εβδομαδιαίες ασκήσεις των φοιτητών και την υποχρεωτική ερευνητική εργασία που
καταθέτουν οι φοιτητές.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

184

Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Γεώργιος Ιωαννίδης

Στατιστική με Εφαρμογές στην Έρευνα στις Επιστήμες
της Αγωγής

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Το προτεινόμενο μάθημα σχετίζεται με τις βασικές γνώσεις που επιτρέπουν τη
διεξαγωγή οποιασδήποτε ποσοτικής έρευνας.
Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι:


Ερευνητικές ικανότητες.

Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι:


Ανάπτυξη της ικανότητας διεξαγωγών ποσοτικών ερευνών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Μέθοδοι και τεχνικές ποσοτικής εκπαιδευτικής έρευνας.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Εισαγωγή
2. Στατιστικά και συστηματικά σφάλματα – διαφοροποίηση και παραδείγματα
3. Η φύση των συστηματικών σφαλμάτων
4. Η φύση των στατιστικών σφαλμάτων – εισαγωγή στις κατανομές
5. Το συνολικό πειραματικό σφάλμα μέτρησης
6. Λήψη

(μέτρηση)

δεδομένων

και

εξαγωγή

πληροφοριών

(και

αποτελεσμάτων)
7. Υπολογισμός της εξέλιξης σφαλμάτων καθώς υπολογίζουμε τις τελικές
πληροφορίες
8. Το bias και πώς να το αποφύγετε: Αναγνώριση της διπλής (τυχαίας και
συστηματικής) φύσης του bias
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9. Η γνώση και πώς να την αποκτήσετε: Η σχέση της γνώσης με τα σφάλματα
10. Εισαγωγή στην Θεωρία Πιθανοτήτων
11. Ορισμός και υπολογισμός πιθανότητας κάτω από συνθήκη (Bayesian
Probability)
12. Σύντομη εισαγωγή στην Θεωρία Αποφάσεων
13. Διακριτές αποφάσεις και συνεχείς αποφάσεις
14. Σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ
15. Υπολογισμός σφαλμάτων με χρήση λογισμικού γενικής χρήσης (λογισμικό
φύλλων εργασίας, λ.χ. Excel και Calc)
16. Γραφικά υπολογιστών, και παρουσίαση σφαλμάτων σε διαγράμματα και
ιστογράμματα
17. Υπολογισμός συνολικών σφαλμάτων στην εκπαιδευτική έρευνα
18. Πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε τον υπολογισμό σφαλμάτων στην
εκπαιδευτική έρευνα
19. Εργαστήριο υπολογισμού συνολικών πειραματικών σφαλμάτων μέτρησης,
με Η/Υ
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γλώσσα διδασκαλίας :
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Ονόματα Διδασκόντων:

Δημήτρης Κ. Βεργίδης
Άννα Φτερνιάτη

Τίτλος μαθήματος:

Μέθοδοι και Τεχνικές Συμμετοχικών Ερευνητικών
Προσεγγίσεων

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού σε συνδυασμό με
ερευνητική πρακτική άσκηση

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις εφαρμογές των ποιοτικών/συμμετοχικών
προσεγγίσεων.
Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού και
διεξαγωγής ποιοτικών/συμμετοχικών ερευνών
Οι γενικές ικανότητες που προάγονται είναι:
 ανάλυσης και σύνθεσης
 εφαρμογής ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών
 σχεδιασμού έρευνας
 ερευνητικές δεξιότητες
 συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές
 εργασίας σε ομάδα
 εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα.
Οι ειδικές ικανότητες που προάγονται είναι
 διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων με αφετηρία έννοιες και θεωρίες των
επιστημών της εκπαίδευσης
 αναγνώρισης της διαφορετικότητας των υποκειμένων της έρευνας
 εκπαιδευτικής έρευνας με διαφορετικά συγκείμενα και μέσα σε διαφορετικά
πλαίσια
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 αποτελεσματικής επικοινωνίας με άτομα και ομάδες.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γενικές γνώσεις για την εκπαιδευτική έρευνα. Γνώση
των μεθόδων και τεχνικών ποιοτικής έρευνας στις επιστήμες της αγωγής.
Περιεχόμενο του μαθήματος:


Πειραματική έρευνα. Θεωρία και εφαρμογές



Βιογραφική μέθοδος



Ανάλυση περιεχομένου. Θεωρία και εφαρμογές.



Παρατήρηση – συμμετοχική παρατήρηση



Έρευνα - δράση



Συγγραφή διατριβής επιστημονικής-ερευνητικής εργασίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:


Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και
μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης



Plummer K. (2000), Τεκμήρια ζωής, Αθήνα, εκδ. Gutenberg



Robson G. (2007), Έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα, εκδ. Gutenberg.



Cohen L., Manion L. & Μοrrison K. (2008), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής
έρευνας, Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο.



Ιωσηφίδης Θ., Σπυριδάκης Μ. (2006), Ποιοτική κοινωνική έρευνα, Αθήνα,
εκδ. Κριτική.



Ιωσηφίδης Θ. (2008), Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες,
Αθήνα, εκδ. Κριτική.



Walberg, H. & Haertel, G. (ed.) (1992). The International Encyclopedia of
Educational Evaluation. Oxford: Pergamon Press

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με ερωτήσεις/απαντήσεις, εργασίες
ατομικές και εργασία σε ομάδα (workshops).
Μέθοδοι

αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εκπόνηση και

παρουσίαση γραπτής

εργασίας, γραπτή εξέταση.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
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Όνομα διδάσκοντος:

Τίτλος μαθήματος:

Πετρούλα Παναγιωτοπούλου

Πειραματική Μέθοδος στην Ψυχολογία

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό με πρακτικό τμήμα

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

2ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές στην πειραματική μεθοδολογία
της ψυχολογίας και να αναπτύξει ζητήματα που αφορούν στη σωστή οργάνωση ενός
πειράματος.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώσεις μεθοδολογίας έρευνας
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το μάθημα θα καλύψει τα ακόλουθα σημεία: μεθοδολογική προετοιμασία
πειράματος, χειρισμός μεταβλητών, υποκειμενικός πολιτισμός, priming, κοινωνικό
περιεχόμενο της πληροφορίας, περιορισμός των γνωστικών διεργασιών από τα
περιβαλλοντικά δεδομένα, επιλογή δείγματος και πειραματικών εργαλείων, πιλοτικός
έλεγχος του πειράματος, εκτέλεση του πειράματος, εναλλακτικές θεωρήσεις και
ερμηνείες των ευρημάτων. Επίσης το μάθημα θα παρουσιάσει κλασικές πειραματικές
μελέτες της ψυχολογίας και θα αναλύσει τις μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Goodwin, C. J. (1998). Research in Psychology: Methods and Design. (2nd ed.). New
York: John Wiley.
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Sani, F., & Todman, J. (2009). Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστικές εφαρμογές
στην Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Πεδίο.
Φάκελος άρθρων πειραματικής μεθοδολογίας
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εβδομαδιαίες ασκήσεις/δραστηριότητες.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός θα καθοριστεί από το γραπτό διαγώνισμα και εβδομαδιαίες
δραστηριότητες/ασκήσεις.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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III. Από τα κάτωθι 2 προσφερόμενα μαθήματα του Α΄ εξ. που αφορούν σε
Θέματα Θεωρίας της Παιδείας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να
παρακολουθήσει ένα (1):
Όνοματα διδασκόντων:

Ιωάννης Γ. Δελλής
Στέφανος Βασιλόπουλος
Ιωάννης Α. Δημητρακόπουλος

Τίτλος μαθήματος:

Φιλοσοφικές - Ψυχοπαιδαγωγικές Θεωρίες

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών:

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
Κατανόηση

των

βασικών

αρχών

των

κυριότερων

φιλοσοφικών

και

ψυχοπαιδαγωγικών θεωριών.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Φιλοσοφία: Επιστημολογία, ηθική, φιλοσοφία της παιδείας.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Το αντικείμενο αυτό αποτελεί διεπιστημονική εξέταση θεμάτων που εμπλέκονται στη
σχολική πράξη από πλευράς φιλοσοφικής και ψυχοπαιδαγωγικής. Εξετάζονται
φιλοσοφικές θεωρίες που έχουν εφαρμογή στην παιδαγωγική πράξη, ιδίως θεωρίες
αξιών και ιδεωδών, που αφορούν στον στόχο της ηθικοποίησης του μαθητή. Επίσης,
εξετάζονται γνωσιολογικές θεωρίες, που φωτίζουν τη διαδικασία της μάθησης, και
αισθητικές θεωρίες, ιδίως όσον αφορά στην εφαρμογή τους για την καλλιέργεια
καλαισθητικής συνείδησης στο μαθητή.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εκπόνηση εργασιών και γραπτές εξετάσεις
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
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Ονόματα διδασκόντων:

Τίτλος Μαθήματος:

Σ. Μπουζάκης – Ι. Καμαριανός

Ιστορικές - Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό, γενικής κατεύθυνσης

Έτος :

1ο έτος

Εξάμηνο:

1ο εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Απόκτηση ικανότητας κατανόησης-ερμηνείας-ανάλυσης ιστορικών και κοινωνικών
εκπαιδευτικών γεγονότων και φαινομένων. Κατανόηση και χρήση τεκμηρίων.
Εξοικείωση

με

τις

κλασικές

και

σύγχρονες

σχολές

Ιστοριογραφίας

και

Κοινωνιολογικής σκέψης.
Περιεχόμενο του μαθήματος :
Παρουσίαση

των

επιστημονικών

πεδίων

ανάλυση

των

σημαντικότερων

παραδειγμάτων. Παρουσία και ανάλυση τεκμηρίων και ειδικών θεμάτων και
συσχέτισή τους με την ιστορική και συγχρονική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
o Μπουζάκης

Σ.

(2002).

Νεοελληνική

Εκπαίδευση

(1821-1998),

Τεκμήρια, Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Δ έκδ.
Gutenberg, Αθήνα.
o Μπουζάκης Σ. (2002). Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Γ
έκδ. Gutenberg, Αθήνα.
o Heslin, J., (1998) Essentials of Sociology: a Down to Earth
Approach, Allyn and Bacon, Boston,.
o Johnson A., (1999).

The Blackwell Dictionary of

Sociology: A Users Guide, Malden, Blackwell Publishers.
o Ritzer G., (2000) Sociological Theory, McGraw-Hill,
London.
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o Λαμπίρη- Δημάκη Ι., (1997) Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα,
1988-1996, Παπαζήσης Αθήνα.
o Μουζέλης Ν.,( 1978). Νεοελληνική κοινωνία, όψεις υπανάπτυξης,
Εξάντας Αθήνα.
o Τσουκαλάς (1987).Κ., Κοινωνική ανάπτυξη και Κράτος: Η συγκρότηση
του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, Θεμέλιο Αθήνα.
o Τσουκαλάς Κ., (1981) Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός
ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα: 1830-1922,
Θεμέλιο, Αθήνα.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Ερευνητικό σεμινάριο.
Μέθοδοι αξιολόγησης/ βαθμολόγησης:
α. Εβδομαδιαίος φάκελος.
β. Αξιολόγηση συγγραφής και παρουσίασης εργασίας
Βασική υποχρέωση των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί η ανελλιπής και ενεργός
συμμετοχή τους στις σεμιναριακές συναντήσεις. Επαναλαμβανόμενες απουσίες
σημαίνουν και τη διακοπή παρακολούθησης. Ακόμη οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι
να παρουσιάσουν την τελική εργασία τους στα πλαίσια των σεμιναριακών
συναντήσεων.
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
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2.2 Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 96
(ενενήντα έξι) ετησίως, δηλαδή δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά
κατεύθυνση.

2.3 Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Στο Πρόγραμμα μπορούν επίσης να διδάξουν Ομότιμοι Καθηγητές,
Επισκέπτες Καθηγητές, εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές ή Ειδικοί Επιστήμονες,
ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία.
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3.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
συμμετέχουν όλοι οι υπεύθυνοι Κατευθύνσεων/Ειδικεύσεων και Υποειδικεύσεων και
ο Πρόεδρος του Τμήματος, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της σχετικής
νομοθεσίας.

2. Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να υποβάλουν
στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε απλό χαρτί
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
5. Λοιπούς τίτλους σπουδών
6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
Επίσης, εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν:
α. Επιστημονικά δημοσιεύματα (εάν υπάρχουν).
β. Την πτυχιακή τους εργασία (εάν έχουν εκπονήσει στη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών τους).
Κάθε υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητάς του θα πρέπει να δηλώνει την
Κατεύθυνση/Ειδίκευση και, όπου υπάρχει, την Υποειδίκευση για την οποία
ενδιαφέρεται. Οι δηλώσεις είναι δεσμευτικές για τον υποψήφιο ως προς την
Κατεύθυνση/Ειδίκευση.
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3. Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η

επιτροπή

επιλογής

απαρτίζεται

από

τους

υπευθύνους

των

Κατευθύνσεων/Ειδικεύσεων και Υποειδικεύσεων, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι στην
αντίστοιχη Κατεύθυνση/Ειδίκευση ή Υποειδίκευση.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:
Ι. Κατανομή στους υπεύθυνους Κατευθύνσεων/Ειδικεύσεων και Υποειδικεύσεων:
α) των καταλόγων των ονομάτων των υποψηφίων ανά Κατεύθυνση/Ειδίκευση και
Υποειδίκευση,
β) των φακέλων των υποψηφίων,
γ) των κυριότερων στοιχείων από την αποδελτίωση των φακέλων των υποψηφίων,
που επιτελείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
ΙΙ. Γραπτή εξέταση των υποψηφίων σε μαθήματα που ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση. Κατ’ αρχάς, το ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα
ορίζεται να είναι οι «Μέθοδοι Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής», στο οποίο οι
εξετάσεις διενεργούνται από τους διδάσκοντες τα αντίστοιχα μαθήματα του ΠΜΣ, με
τη συνεργασία των επιστημονικών υπευθύνων των Κατευθύνσεων/Ειδικεύσεων και
Υποειδικεύσεων. Το δεύτερο εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται να είναι σχετικό με το
περιεχόμενο της Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή της Υποειδίκευσης και οι εξετάσεις
διεξάγονται

με

την

ευθύνη

του

επιστημονικού

υπευθύνου

της

Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή της Υποειδίκευσης.
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι κατά Κατεύθυνση/Ειδίκευση και
Υποειδίκευση είναι τα παρακάτω:
1. Διά Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση, και Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών:
Διά Βίου Εκπαίδευση: σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών οργανισμών.
2. Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία:
Γνωστική Ψυχολογία.
3. Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική:
Ιστορία της Εκπαίδευσης.
4. Φιλοσοφία της Παιδείας:
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία.
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5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Γλώσσας:
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
6. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας:
Συμβουλευτική.
7. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρηκόων παιδιών:
Ειδική Αγωγή.
8. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική:
8.1 Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού:
Διδακτικής της Γλώσσας
8.2 Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Διδακτική Μαθηματικών

III. Συνέντευξη των επιτυχόντων.
Οι υπεύθυνοι των Κατευθύνσεων/Ειδικεύσεων και Υποειδικεύσεων:
α) επιλέγουν ως συνεξεταστή και συνβαθμολογητή έναν από τους διδάσκοντες της
Ειδίκευσης ή της Υποειδίκευσης·
β) προγραμματίζουν τη συνέντευξη με ευθύνη τους και κοινοποιούν γραπτώς την
ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της στο Τμήμα και στον διευθυντή του
Μεταπτυχιακού·
γ) συνεργάζονται για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με τον Πρόεδρο του
Τμήματος και το διευθυντή του Π.Μ.Σ.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τους επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις με
συνεκτίμηση της βαθμολογίας τους στη γραπτή εξέταση, του φακέλου τους και της
συνέντευξης.

4. Χρονοδιάγραμμα και προδιαγραφές της διαδικασίας επιλογής
των υποψηφίων
Η Γραμματεία του Τμήματος ετοιμάζει τα σχετικά έντυπα για τις γραπτές εξετάσεις
ώστε να καλύπτονται τα ονόματα των υποψηφίων. Επίσης, ανακοινώνει τις
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ημερομηνίες εξετάσεων και ενημερώνει τους υποψηφίους με απλή επιστολή και με
δελτίο τύπου.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στη διάρκεια δύο εβδομάδων σε όλες τις
Κατευθύνσεις/Ειδικεύσεις και Υποειδικεύσεις, και τα γραπτά βαθμολογούνται με
κλίμακα 1-20.
Η εξέταση των γραπτών διενεργείται από δύο βαθμολογητές με καλυμμένα τα
ονόματα των υποψηφίων. Ως βάση θεωρείται το 12. Ο βαθμός των υποψηφίων σε
κάθε εξεταζόμενο μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών.
Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης από 3 μονάδες, το γραπτό
διορθώνεται από τρίτο βαθμολογητή και η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των
τριών βαθμών.
Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος (εντός μιας εβδομάδας
μετά τις εξετάσεις).
Σε συνέντευξη καλούνται (εντός μιας εβδομάδας μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων) οι υποψήφιοι που έχουν πάρει τουλάχιστον τη βάση στις γραπτές
εξετάσεις ή οι πρώτοι 24 ανά Κατεύθυνση/Ειδίκευση ή Υποειδίκευση, εφόσον
υπάρχουν

περισσότεροι

επιτυχόντες,

με

ευθύνη

του

υπευθύνου

της

Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή Υποειδίκευσης.
Ενδεικτικοί άξονες των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:


Κατανόηση

του

περιεχομένου

της

Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης

και

των

υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.


Κίνητρα του υποψηφίου για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ.



Πιθανές προοπτικές μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.



Διαθεσιμότητα του υποψηφίου



Αποσαφηνίσεις σε θέματα που αφορούν τον φάκελο του υποψηφίου.

Για την τελική κατάταξη και επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου και
συγκεκριμένα:


Βαθμός πτυχίου



Βαθμός μαθημάτων σχετικών με την Κατεύθυνση/Ειδίκευση ή Υποειδίκευση



Βαθμός και συνάφεια της πτυχιακής εργασίας με την Κατεύθυνση/Ειδίκευση



Αυξημένη γλωσσομάθεια



Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά



Ερευνητική εμπειρία
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Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις.

Οι υπεύθυνοι των Κατευθύνσεων/Ειδικεύσεων και Υποειδικεύσεων καταθέτουν στη
Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο με τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί, κατά
σειρά κατάταξής τους. Στον κατάλογο επιτυχόντων συμπεριλαμβάνονται και δύο
επιλαχόντες, εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.

5.Διδάσκοντες
Είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (ή άλλων Τμημάτων) και οι συνεργάτες τους,
εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τον νόμο. Οι διδάσκοντες
συντάσσουν σύντομο κείμενο για τον Οδηγό Σπουδών στον οποίο περιλαμβάνονται
τα προβλεπόμενα σε σχετική απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

6. Αναστολή λειτουργίας Ειδίκευσης ή Υποειδίκευσης
Υπάρχει

η

δυνατότητα,

μετά

από

εισήγηση

του

υπευθύνου

μιας

Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή Υποειδίκευσης και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
με Ειδική Σύνθεση, να αναστέλλεται η λειτουργία της για μια ακαδημαϊκή περίοδο.

7. Υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι υποχρεωτική.
Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) εκτός των μαθημάτων τους, να εμπλέκονται σε
πρακτικές ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και ερευνητικές δραστηριότητες του
Τμήματος, στην Κατεύθυνση/Ειδίκευση και Υποειδίκευση στην οποία φοιτούν.
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου και το αργότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι
Μ.Φ. αναλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με
επιβλέποντα έναν από τους διδάσκοντες στην Κατεύθυνση/Ειδίκευση ή Υποειδίκευσή
τους.
Κάθε Μ.Φ. συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε εργαστηριακές και
φροντιστηριακές ασκήσεις και επιτελεί υποχρεωτικά ερευνητική πρακτική άσκηση,
όπως προβλέπεται στο Π.Μ.Σ., και λαμβάνει τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες.
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Επίσης, κάθε Μ.Φ. εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην αντίστοιχη
Κατεύθυνση/Ειδίκευση ή Υποειδίκευση.
Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε εργαστηριακές ασκήσεις και η
ερευνητική πρακτική άσκηση σε κάθε Κατεύθυνση/Ειδίκευση ή Υποειδίκευση
εποπτεύεται και συντονίζεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της
Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης και Υποειδίκευσης στην οποία φοιτά ο Μ.Φ., σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική πρακτική άσκηση μπορεί να
πραγματοποιείται σε Πανεπιστήμια και σε ιδρύματα ή οργανισμούς και
επαγγελματικούς χώρους.
Ο βαθμός επιτυχίας στην προβλεπόμενη πρακτική άσκηση υπογράφεται, ή εφόσον
έχει ανατεθεί σε άλλο διδάσκοντα, συνυπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο
της Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή Υποειδίκευσης.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή Υποειδίκευσης μπορεί να
προτείνει αιτιολογημένα στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. την παρακολούθηση
έως τριών επιπλέον μαθημάτων του Π.Μ.Σ., από τους Μ.Φ. οι οποίοι φοιτούν στη
συγκεκριμένη Κατεύθυνση/Ειδίκευση. Εφόσον, η πρόταση εγκριθεί από τη
Συντονιστική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση, οι Μ.Φ.
υποχρεούνται να παρακολουθούν και να εξετάζονται στα επιπλέον μαθήματα. Με την
ίδια διαδικασία οι Μ.Φ. που δεν είναι πτυχιούχοι του Τμήματος υπάρχει η
δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται σε έως τρία μαθήματα από το
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Τα επιπλέον μαθήματα δεν θα ξεπερνούν
συνολικά τα τέσσερα.

8. Διπλωματικές εργασίες των Μ.Φ.
Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι συνεργάτες τους,
αναλαμβάνουν την επίβλεψη και εποπτεία των διπλωματικών εργασιών των Μ.Φ. της
Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης ή Υποειδίκευσης στην οποία διδάσκουν.
Οι διδάσκοντες των κοινών μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. επιλέγουν και δηλώνουν την
Κατεύθυνση/Ειδίκευση και Υποειδίκευση στην οποία θα αναλαμβάνουν να
επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες.
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Σε περίπτωση που ένας Μ.Φ. θέλει να εκπονήσει διπλωματική εργασία με
διδάσκοντα άλλης Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς
έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή η οποία θα κάνει σχετική εισήγηση στη Γενική
Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση, με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου της Ειδίκευσης
ή Υποειδίκευσης και του προτεινόμενου διδάσκοντα.
Οι επιβλέποντες και οι συνεπιβλέποντες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και
ασκούν ακαδημαϊκή λειτουργία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ερευνητικών
και

επιστημονικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών και στην

παραγωγή νέας γνώσης, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι ερευνητική. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται

πραγματολογικά

δεδομένα

από

ερευνητικά

προγράμματα,

απαιτείται η γραπτή άδεια του κάθε φορά επιστημονικού υπεύθυνου του ερευνητικού
προγράμματος.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες υποστηρίζονται δημοσίως και εξετάζονται
από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και οι δύο
συνεπιβλέποντες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντούν επιτυχώς στις ερωτήσεις οι
οποίες τους υποβάλλονται σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, θεωρίας και
εμπειρικής έρευνας.
Μετά από την επιτυχή υποστήριξη και την έγκριση της διπλωματικής εργασίας
υπογράφεται από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής σύντομη έκθεση με τα θετικά και
αρνητικά σημεία, που έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της υποστήριξης, και με τη
βαθμολογία τους.
Το βαθμολόγιο συνυπογράφεται από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής και
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με την προαναφερόμενη έκθεση.
Ένα αντίτυπο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, και ένα αντίτυπο στη
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

9. Θέματα δεοντολογίας για τις διατριβές στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
(Με βάση το Manual of the American Psychological Association)
Η ουσία της επιστημονικής μεθόδου περιλαμβάνει παρατηρήσεις οι οποίες είναι
δυνατόν να επαναληφθούν και να επιβεβαιωθούν και από άλλους ερευνητές.
Επομένως, οι ερευνητές δεν επιτρέπεται να προσαρμόζουν ή να κατασκευάζουν τα
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ερευνητικά τους αποτελέσματα, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ερευνητικές
υποθέσεις τους.
Οι ερευνητές δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν έννοιες, κατηγορίες ή ιδέες άλλων ως
δικές τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εισαγωγικά για να υποδεικνύονται οι
ακριβείς φράσεις άλλων ερευνητών, ενώ κάθε φορά που επαναδιατυπώνονται
φράσεις άλλου συγγραφέα θα πρέπει να αναφέρεται η εργασία του. Η βασική αρχή
που διέπει τη συγγραφή μιας εργασίας είναι ότι δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ο
συγγραφέας τη δουλειά κάποιου άλλου ερευνητή ως δική του. Αυτό αφορά τόσο τις
ιδέες όσο και το γραπτό κείμενο.
Ο κατάλογος των αναφορών στο τέλος της εργασίας παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον εντοπισμό και την ανάκληση κάθε πηγής. Οι συγγραφείς θα
πρέπει να κάνουν συνετές επιλογές των αναφορών και να περιλαμβάνουν μόνο τις
πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την έρευνα και την προετοιμασία της εργασίας.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κατάλογος των αναφορών περιλαμβάνει πηγές που
υποστηρίζουν ειδικότερα την εργασία. Αντίθετα, η βιβλιογραφία περιλαμβάνει άρθρα
και βιβλία για περαιτέρω μελέτη. Κάθε μεταπτυχιακή εργασία θα πρέπει να
περιλαμβάνει απαραιτήτως κατάλογο αναφορών.
Σύμφωνα με το APA style, κάθε αναφορά μέσα στο κείμενο της εργασίας αντιστοιχεί
σε μια συγκεκριμένη εγγραφή στον κατάλογο αναφορών. Τα απαραίτητα στοιχεία
μιας αναφοράς μέσα στο κείμενο είναι το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος της
δημοσίευσης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα ολόκληρο απόσπασμα από ένα
κείμενο, αυτό θα μπαίνει σε εισαγωγικά και στο τέλος μέσα σε παρένθεση θα
αναγράφονται: ο συγγραφέας, το έτος δημοσίευσης και η σελίδα στην οποία
βρίσκεται το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Ο σκοπός της δημιουργίας καταλόγου αναφορών είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες
της εργασίας να ανακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες πηγές. Είναι
απαραίτητο, λοιπόν, οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνει ο κατάλογος αναφορών να
είναι ακριβείς και πλήρεις. Κάθε εγγραφή στο κατάλογο των αναφορών περιλαμβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία: το όνομα του συγγραφέα, το έτος έκδοσης, τον τίτλο και τα
στοιχεία έκδοσης. Ο καλύτερος τρόπος για να σιγουρευτεί ο συγγραφέας ότι οι
πληροφορίες αυτές είναι πλήρεις και ακριβείς είναι να ελέγξει κάθε αναφορά
προσεκτικά με την πρωτότυπη έκδοση.
Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνει ο
κατάλογος των αναφορών. Η προετοιμασία ακριβούς καταλόγου αναφορών
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συμβάλλει στην αξιοπιστία του συγγραφέα ως προσεκτικού ερευνητή. Ένας ατελής
και

γεμάτος

ανακρίβειες

κατάλογος

αναφορών

προκαλεί

σύγχυση

στους

μελλοντικούς ερευνητές και αποτελεί δείγμα απροσεξίας του συγγραφέα.
Παραδείγματα αναφορών μέσα στο κείμενο:
1. Ο Wagner (1997) διακρίνει τρεις τύπους συνεργασίας εκπαιδευτικού – ερευνητή:
τη συνεργασία που βασίζεται στη συμφωνία για συλλογή δεδομένων (dataextraction agreement), την κλινική συνεργασία (clinical partnership) και τη
συνεργασία που βασίζεται στη συμφωνία για από κοινού μάθηση (co-learning
agreement)
2. Οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν αποκαλύψει ότι οι αντιλήψεις και οι
πεποιθήσεις των δασκάλων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους είναι
συχνά αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τα περιβάλλοντα στα οποία αυτά
διαμορφώνονται (Brown, Cooney & Jones, 1990)
3. "… πράγμα που δείχνει ότι ο ορισμός των Hirst και Peters (1970) αναφέρεται
περισσότερο….." (Χατζηγεωργίου, 2002, σ. 103)
4. "Η απεριόριστη έκταση του υλικού πίσω στο χρόνο και έξω στο χώρο" (Dewey,
1902, σ. 5)
Ο κατάλογος των αναφορών στο τέλος της εργασίας σας θα είναι με αλφαβητική
σειρά και με διπλό διάστιχο. Πλάγιοι χαρακτήρες (italics) χρησιμοποιούνται για τα
ονόματα των επιστημονικών περιοδικών και για τους τίτλους των βιβλίων.

Παρακάτω δίνονται ορισμένα παραδείγματα:
Βιβλία
Βιβλίο από έναν

Gregory, S. (1998). Black corona: Race and the politics of place in

συγγραφέα

an urban community. Princeton: Princeton University Press.

Βιβλίο από 2 ή

Hamilton, B., & Guidos, B. (1987). The Medical Word Finder: A

περισσότερους

Reverse Medical Dictionary. New York: Neal.

συγγραφείς
Κεφάλαια σε

Παπούλιας Π. (2001). Τίτλος κεφαλαίου. Στο Χ. Παπαδόπουλος
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επιμεληθέντα βιβλία

(επιμ.) Τίτλος Βιβλίου. Πόλη: Εκδοτικός Οίκος.

Άρθρα
Άρθρο επιστημονικού

Haynes, G. W., & Haynes, D. C. (1999). Debt structure of small

περιοδικού

businesses owned by women in 1987 and 1993. Journal of Small
Business Management, 37 (2), 1-19.

Ηλεκτρονικές Πηγές
Galan. H. (Director). (1994). Go back to Mexico! [Videotape].

Videocassette

Boston: PBS Video.
The family doctor. (1993) [CD-ROM]. Portland, OR: Creative

CD-ROM

Multimedia.
Κείμενο από site

Modern Language Association. MLA style. (2000, May 18).
Τελευταία πρόσβαση May 30, 2002, στο http://www.mla.org
ή
Modern Language Association. MLA style. (2000, May 18).
Ανακτήθηκε May 30, 2002, από http://www.mla.org

Παράρτημα 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας τ….: ………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
ΘΕΜΑ: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ημερομηνία παρουσίασης: ……………………………………
Ελλιπής

Μέτρια

Καλή

Άριστη
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0-4,9

5-6,5

6,51-8,49

8,5-10

Σαφήνεια ερευνητικών ερωτημάτων
ή/και υποθέσεων εργασίας
Βιβλιογραφική έρευνα
Θεωρητική τεκμηρίωση
Μεθοδολογία
Εμπειρικό μέρος
Συμπεράσματα
Παρουσίαση
Δομή εργασίας
Άλλο…………………….
Συνολική αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας με βαθμό:……………………
Τα μέλη
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής
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Παράρτημα 2

Αρ.Πρωτ. 256
Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων
τους
Υπεύθυνους
των
Μεταπτυχιακών
Σπουδών

Επιστημονικούς
Προγραμμάτων

του Πανεπιστημίου Πατρών
Ενταύθα
Πάτρα, 19.05.05

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας γνωστοποιώ ότι με βάση τον αναθεωρηθέντα και εγκριθέντα από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (συνεδρία 382/20.04.05) Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της ΒΥΠ έχει αλλάξει ο τρόπος κατάθεσης σε αυτήν του έντυπου
και ηλεκτρονικού αντιτύπου της διατριβής των υποψηφίων διδακτόρων και
υποψηφίων κατόχων Μ.Δ.Ε.
Στο εξής η κατάθεση των αντίτυπων θα γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο
κατ'ευθείαν στη ΒΥΠ, η οποία θα εκδίδει Βεβαίωση Κατάθεσης. Τη Βεβαίωση
αυτή θα προσκομίζει ο υποψήφιος στην οικεία Γραμματεία, προκειμένου να
ορκιστεί. Το όλο σύστημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή της
ΒΥΠ Νημερτής. Στην ιστοσελίδα του συστήματος
(http://www.lis.upatras.gr/nemertes) υπάρχουν οδηγίες για τους καταθέτες και
τις Γραμματείες και σας παρακαλούμε να την επισκεφθείτε.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (κ. Κ. Συνέλλη, 969610,
synellis@lis.upatras.gr).

Πανεπιστήμιο
Πατρών
Βιβλιοθήκη
&
Υπηρεσία
Πληροφόρησης
26500 Ριο, Πάτρα
Τηλ.: 2610 969635
Fax: 2610 969673

Ο Πρόεδρος
της Εφορείας της ΒΥΠ

Βασίλης Μαρμάρας
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