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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
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)

Κεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ εξιγθςθσ ςτατιςτικϊν διεργαςιϊν
και δεξιοτιτων εφαρμογισ ειςαγωγικϊν εννοιϊν και εργαλείων τθσ Στατιςτικισ, κυρίωσ ςτο πεδίο των
Επιςτθμϊν Αγωγισ.
Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Να διακρίνουν ανάμεςα ςε διαφορετικζσ μεκόδουσ δειγματολθψίασ και ςυλλογισ δεδομζνων
ζτςι ϊςτε να μποροφν να αξιολογιςουν τθ δυνατότθτα γενίκευςθσ ι μθ ςτατιςτικϊν
ςυμπεραςμάτων.
 Να οργανϊνουν, ςυνοψίηουν και να παρουςιάηουν δεδομζνα με πίνακεσ και διαγράμματα.
 Να εφαρμόηουν βαςικζσ ζννοιεσ των πικανοτιτων για τθν εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ
πραγματοποίθςθσ ενόσ ενδεχομζνου.
 Να αναγνωρίηουν και να επιλζγουν τθν πιο κατάλλθλθ μζκοδο για τθν ανάλυςθ των
δεδομζνων.
 Να διατυπϊνουν λογικά ςυμπεράςματα και να λαμβάνουν κατάλλθλεσ αποφάςεισ με βάςθ τθ
ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων.
 Να καταχωροφν, να διαχειρίηονται και να αναπαριςτοφν δεδομζνα μζςω λογιςμικοφ
ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ και να διεκπεραιϊνουν βαςικζσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ.
Γενικέσ 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

- 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

κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα

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

- 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

- Αναγνϊριςθ των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ
ταυτότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τθσ μζςα από
διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ διδακτικισ
πρακτικισ

- Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων που ςυνδζονται με όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ εκπαίδευςθσ των
παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν
- 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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι ευρείεσ κεματικζσ ενότθτεσ που προςεγγίηονται ςτο μάκθμα ζχουν ωσ εξισ: α) Θεμελιϊδεισ
ζννοιεσ τθσ Στατιςτικισ, Μζκοδοι δειγματολθψίασ και ςυλλογισ δεδομζνων, β) Μζκοδοι ςφνοψθσ
και γραφικισ αναπαράςταςθσ μεταβλθτϊν, γ) Μζτρα κεντρικισ τάςθσ και διαςποράσ, δ) Ειςαγωγι
ςτισ Πικανότθτεσ, ε) Βαςικζσ κεωρθτικζσ κατανομζσ (Κανονικι, Διωνυμικι, Poisson), ςτ) Συνάφεια
μεταβλθτϊν

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
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Ηλεκτρονικι πλατφόρμα e-learning
e-mail

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

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») .

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Αςκιςεισ πράξθσ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Συγγραφι εργαςίασ
Άςκθςθ πεδίου ι
εκπόνθςθ μελζτθσ
(project)
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Σεμινάρια
Αυτοτελισ Μελζτθ
Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
35
35
25

30
125

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαμορφωτικι
Ι. Γραπτή Εργαςία (100%)

Περιγραφι του περιεχομζνου και τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,

Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Σαφινεια και ςυνοχι ςτθν
επιχειρθματολογία που αναπτφςςεται, ουςιαςτικι

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%).

αξιοποίθςθ των ςφγχρονων επιςτθμονικϊν δεδομζνων για
τθν τεκμθρίωςθ των κζςεων που υποςτθρίηονται,
πρωτοτυπία και ευρθματικότθτα ςτθν επιλογι τθσ οπτικισ
γωνίασ ανάγνωςθσ, ςυνκετικι και αναλυτικι προςζγγιςθ
ςτα υπό διαπραγμάτευςθ κζματα, άςκθςθ κριτικισ ςτισ
τοποκετιςεισ που υιοκετοφνται και δεοντολογικά
αποδεκτζσ μεκοδολογικζσ επιλογζσ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα
 Diamond, Ι. και Jefferies, J. (2006). Αρχίηοντασ τθ Στατιςτικι: Μια ειςαγωγι για τουσ
Κοινωνικοφσ Επιςτιμονεσ, μτφρ. και επιμ. Μ. Συμεωνάκθ, Ακινα (Παπαηιςθ).
Πρόςκετθ προτεινόμενθ βιβλιογραφία
 Παπαδθμθτρίου, Γ. (2007). Περιγραφικι Στατιςτικι. Ακινα: τυπωκιτω.


Γναρδζλλθσ, Χ. (2013). Ανάλυςθ Δεδομζνων με το IBM SPSS Statistics 21.0. Ακινα:
Παπαηιςθσ.



Κατςίλλθσ, Ι. (2004). Περιγραφικι Στατιςτικι Εφαρμοςμζνθ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ και
τθν εκπαίδευςθ. Με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ με υπολογιςτζσ, Εκδόςεισ: Gutenberg.



Ζαφειρόπουλοσ, Κ. (2013). Ειςαγωγι ςτθ ςτατιςτικι και τισ πικανότθτεσ, Εκδόςεισ: Κριτικι.

Συναφι Επιςτθμονικά Περιοδικά
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