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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τα Παραρτιματα Α & Β ςτο ςυνθμμζνο αρχείο
τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν», ςελίδεσ 20 - 24:
Παράρτθμα Α *(α) Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε κφκλο ςπουδϊν, ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ & (β) Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ]
Παράρτθμα Β (Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων)












Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ι επιμζρουσ ενοτιτων αυτοφ οι φοιτθτζσ
αναμζνεται:
να κατζχουν ζνα «γλωςςάρι» όρων και εννοιϊν που ςχετίηονται με το αντικείμενο
διδαςκαλίασ και να το χρθςιμοποιοφν ορκά κατά περίπτωςθ, δθλαδι να περιγράφουν και να
προςδιορίηουν με ςαφινεια και ακρίβεια το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα είδθ του
να διακρίνουν και να εκτιμοφν ζννοιεσ που αναφζρονται ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τθν
φιλοςοφία που το διζπει
να εξετάηουν Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. και να τα ςυνδυάηουν με τισ προτάςεισ και κζςεισ που
ςυναντϊνται ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία και που ςυνκζτουν το πεδίο
να ταξινομοφν ςτοιχεία και παραμζτρουσ μοντζλων ςχεδιαςμοφ Α.Π., να εξετάηουν τθν
εφαρμοςιμότθτά τουσ ςτθν πράξθ, να ςυνδυάηουν και να διαφοροποιοφν αυτά
να ςυνκζτουν μοντζλα και να καταςκευάηουν/ανακαταςκευάηουν «ςενάρια» εφαρμογισ
ςυγκεκριμζνων Α.Π. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. και εν τζλει να τα αξιολογοφν
να αναγνωρίηουν, να επιλζγουν και να οργανϊνουν τεχνικζσ και μεκόδουσ με τισ οποίεσ
μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν πράξθ ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων μακθμάτων του
δθμοτικοφ ςχολείου Α.Π. παραδοςιακά ι ςφγχρονα
να κρίνουν τθν χρθςιμότθτα και αναγκαιότθτα ςυγκεκριμζνων αρχϊν και να υποςτθρίηουν τισ
κζςεισ τουσ για τουσ παραπάνω
να ςυγγράφουν και να παρουςιάηουν ομαδικι εργαςία που να πλθροί προδιαγραφζσ τθσ
επιςτθμονικισ τεχνογραφίασ

Γενικζσ Ικανότητεσ

Οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τισ γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ, όπωσ
αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ. Σε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα.
- Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν
δεδομζνων που ςυνδζονται με όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν
- Κατανόθςθ, ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και διαχείριςθ με
κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα
- Επιλογι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθ γνωςτικι,
κοινωνικι, πολιτιςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ
των μακθτϊν
- Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και άτυπα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα






- Ανάπτυξθ ουςιαςτικισ παιδαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό
και διεκνζσ επίπεδο που είναι ςυμβατι με τα ςφγχρονα
δεδομζνα των κετικϊν, κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν
επιςτθμϊν και, ειδικότερα, τθσ εκπαίδευςθσ και, επιπλζον,
αξιοποιεί με κατάλλθλο τρόπο τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ
τεχνολογίασ
- Επανα-πλαιςίωςθ, αξιοποίθςθ και υποςτιριξθ με ενεργό τρόπο
τθσ ζρευνασ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και πζρα από
αυτιν, όπου θ διαμόρφωςθ ευκαιριϊν μάκθςθσ για όλουσ τουσ
μακθτευομζνουσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ
- Αναγνϊριςθ των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ
ταυτότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τθσ μζςα από
διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ
διδακτικισ πρακτικισ

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Ομαδικι εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν (αρχϊν και μοντζλων)

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Α. Με θεωρία:
 Διαςαφινιςθ όρων που αποτελοφν δομικά ςτοιχεία του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ.
 Ανάπτυξθ κεματικϊν που αφοροφν τθ κεωρία των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων
(αναγκαιότθτα, αρχζσ, ταξινομίεσ ςτόχων κ.ά.)
 Μελζτθ και επεξεργαςία ςυγκεκριμζνων Αναλυτικϊν Προγραμμάτων (Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
μακθμάτων/γνωςτικϊν αντικειμζνων του δθμοτικοφ ςχολείου
Αναλυτικότερα, ςταχυολογοφνται θ ορολογία του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ, οι μορφζσ και τα είδθ
του, τα μορφωτικά αγακά, το παιδαγωγικό διδακτικό τρίγωνο και οι προεκτάςεισ του, οι λόγοι
φπαρξθσ και θ χρθςιμότθτά του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ηθτιματα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ
Αναλυτικϊν Προγραμμάτων (μοντζλα, προχποκζςεισ κλπ.), θ διάρκρωςθ των Αναλυτικϊν
Προγραμμάτων, οι ςκοποί και ςτόχοι τουσ, θ προζλευςθ/πθγζσ ςκοπϊν, οι ταξινομίεσ ςκοπϊν και
ςτόχων, κακϊσ και κζματα που αναφζρονται ςτο πρόβλθμα των περιεχομζνων διδαςκαλίασ, ςτθ
μεκόδευςθ τθσ διδαςκαλίασ και ςτθν αξιολόγθςθ των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων. Τζλοσ,
παρουςιάηονται Αναλυτικά Προγράμματα μακθμάτων Δθμοτικοφ ςχολείου ςτα οποία αςκοφνται οι
φοιτθτζσ, ϊςτε να μπορζςουν κατά τθν Πρακτικι τουλάχιςτον άςκθςι τουσ να εφαρμόςουν
τακτικζσ και ςτρατθγικζσ που κα τουσ βοθκιςουν να διαχειριςτοφν τθν τάξθ τουσ με μεγαλφτερθ
άνεςθ και αςφάλεια.

Β. Με εφαρμογή:
Στο ςεμινάριο αυτό καλοφνται οι φοιτθτζσ να ςυγγράψουν και να παρουςιάςουν ςφντομεσ εργαςίεσ
πάνω ςε κζματα που τουσ ενδιαφζρουν και ςχετίηονται με τισ κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε ςεμιναριακζσ αςκιςεισ πάνω ςε Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. με πρακτικι
εφαρμογι. Η μεκόδευςθ τθσ διδαςκαλίασ (π.χ. εφαρμογι ομαδικισ διδαςκαλίασ κ.ά.) μπορεί να
διαφοροποιείται και να εναλλάςςεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα
ενδιαφζροντα του ακροατθρίου.

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Δια ηϊςθσ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

Πρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ/ςεμινάρια με τουσ
φοιτθτζσ

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικζσ
προςεγγίςεισ/ δραςτθριότθτεσ που κυρίαρχα
ακολουκοφνται (εκκετικζσ / μονολογικζσ,
διαλογικζσ, διερευνθτικζσ, κ.ά.) :
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ,
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι
εργαςίασ
/
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα, κακϊσ
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ, ϊςτε
ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS (βλζπε και Παράρτθμα Γ ςτο ςυνθμμζνο
αρχείο τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ
Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν») .

Χριςθ ΤΠΕ :




ςτθ διδαςκαλία
ςτθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν των φοιτθτϊν
ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Σεμινάρια
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
5
60
20
40

125

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ/ του τρόπου
αξιολόγθςθσ
Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,
επίλυςθ αςκιςεων/προβλθμάτων), Γραπτι
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι
Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, κτλ. Σε κάκε περίπτωςθ αναφζρεται
αν πρόκειται για ατομικι ι ομαδικι εργαςία
και θ ‘βαρφτθτα’ κάκε ςυνιςτϊςασ τθσ
αξιολόγθςθσ ςτον τελικό βακμό (π.χ., ομαδικι
εργαςία – 25%).
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Διαμορφωτικι & Τελικι
Αξιολόγηςη με:
α. Γραπτή τελική εξζταςη (70%)
Περιλαμβάνει:
- αςκιςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων ι/και
- ερωτιςεισ (ςφντομθσ ι μθ) ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ κρίςεωσ
ι/και
- αντικειμενικά τεςτ (π.χ. ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ)
β. Εκπόνηςη και παρουςίαςη εργαςίασ ατομικήσ ή
ομαδικήσ (30%)
Κριτιρια αξιολόγθςθσ:
- Σαφινεια και ςυνοχι ςτθν επιχειρθματολογία με
επαρκισ τεκμθρίωςθ των κζςεων που υποςτθρίηονται
- βακμόσ γνϊςθσ βαςικϊν όρων και εννοιϊν
- Επιμζλεια ςτθν αναηιτθςθ και ςτθ χριςθ τθσ
βιβλιογραφίασ
- Επιμζλεια και παραςτατικότθτα ςτθν τελικι παρουςίαςθ
εργαςίασ
- Βακμόσ τιρθςθσ κανόνων επιςτθμονικισ τεχνογραφίασ
- Επάρκεια ςχετικισ βιβλιογραφίασ
- Επαρκισ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα
Σαλβαράσ, Ι., Σαλβαρά, Μ. (2013). Διδακτικόσ Σχεδιαςμόσ. Ακινα: Διάδραςθ.
Πετρουλάκθσ, Ν. (1992). Προγράμματα, εκπαιδευτικοί ςτόχοι, μεκοδολογία. Ακινα: εκδόςεισ
Γρθγόρθ.

Πρόςκετθ προτεινόμενθ βιβλιογραφία
Ελληνόγλωςςη
- Apple, M.,Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα, μτφρ Τ. Δαρβζρθσ, Θεςςαλονίκθ 1986
- Βρεττόσ, Ι., Καψάλθσ Αχ., Αναλυτικό πρόγραμμα : ςχεδιαςμόσ – αξιολόγθςθαναμόρφωςθ, Ελλθνικά Γράμματα 1997
- Βρεττόσ, Ι., Καψάλθσ Αχ., Αναλυτικά Προγράμματα : κεωρία και τεχνογνωςία
ςχεδιαςμοφ και αναμόρφωςθσ, Θεςςαλονίκθ 1994
- Βρεττόσ, Ι., Καψάλθσ Αχ., Θεωρία και ζρευνα των αναλυτικϊν προγραμμάτων :
προβλιματα και προοπτικζσ, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων Α.Π.Θ , Θεςςαλονίκθ
1987
- Βρεττόσ, Ι., «Το πρόβλθμα τθσ εγκυρότθτασ και θ νομιμοποίθςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων
κατά τθ ςφνταξθ Αναλυτικϊν Προγραμμάτων», άρκρο ςτο περιοδικό
Παιδαγωγικι Επικεϊρθςθ ,τ.χ 19/1985, 119-134
- Βρεττόσ, Ι., Σχεδιαςμόσ και αξιολόγθςθ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Ιςτορίασ : μια
προςπάκεια αναμόρφωςθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ με ζνα παράδειγμα
για μια διδακτικι ενότθτα τθσ Γϋ Γυμναςίου , Θεςςαλονίκθ, 1996
- Λαϊνάσ Θ., «Διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και Αναλυτικά Προγράμματα : Η κεςμοκζτθςθ
τθσ αποκζντρωςθσ και τθσ ευρφτερθσ ςυμμετοχισ», άρκρο ςτο περιοδικό
Παιδαγωγικι Επικεϊρθςθ , τ. 19/1993, 254-294
- Νοφτςοσ, Χ., Διδακτικοί ςτόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα : κριτικι μιασ ςφγχρονθσ
παιδαγωγικισ ιδεολογίασ, Γιάννενα 1983
- Ξωχζλλθσ, Π., «Το πρόβλθμα του εκςυγχρονιςμοφ του Αναλυτικοφ προγράμματοσ»,
άρκρο ςτο περιοδικό Φιλόλογοσ, τ.χ. 23/1981, 265-271
- Ξωχζλλθσ, Π., « Η προβλθματικι του Curriculum. Μια κριτικι προςζγγιςθ», άρκρο ςτο
περιοδικό Παιδαγωγικι επικεϊρθςθ, τ.χ 11/1989, 161-171
- Ταρατόρθ-Τςαλκατίδου κ.ά. (2007). Επιςτθμονικι Τεχνογραφία. Ακινα: Ατραπόσ.
- Φλουρισ, Γ., Αναλυτικά προγράμματα για μια νζα εποχι ςτθν εκπαίδευςθ, Ακινα 1997.

Ξενόγλωςςη
- Ellis, A. (2013). Exemplars of Curriculum theory. N.Y.: Routledge.
- Gordon, P. (Ed.) (2013). A guide to educational research. N.Y.: Routledge.
- Lawton, D. et al. (2012). Theory and practice of Curriculum studies. London and N.Y.:
Routledge.
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