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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)

Οι ςτόχοι αυτοφ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τα μζςα
διδαςκαλίασ κακϊσ και θ άςκθςι τουσ ςε δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν καταςκευι και
χριςθ οριςμζνων μζςων διδαςκαλίασ.
Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


να γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ χριςθσ μζςων διδαςκαλίασ ςτθ διδαςκαλία



να κατανοοφν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτθν επιλογι, καταςκευι και χριςθ των
μζςων διδαςκαλίασ



να προετοιμάηουν τα μζςα διδαςκαλίασ για μία ςφντομθ παρουςίαςθ



να διεξάγουν μία ςφντομθ παρουςίαςθ με τθ χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κάκε φορά
μζςου διδαςκαλίασ και



να αξιολογοφν τόςο τθ δικι τουσ παρουςίαςθ όςο και τθν παρουςίαςθ των

ςυμφοιτθτϊν τουσ.
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
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

- 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

- Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και άτυπα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα



Αυτόνομθ εργαςία



Ομαδικι εργαςία

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι κεματικζσ ενότθτεσ που προςεγγίηονται αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν
α) για τα μζςα διδαςκαλίασ, β) για τον τρόπο με τον οποίο αυτά δφνανται να υποςτθρίξουν
τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, γ) για τισ γνωςτζσ ταξινομιςεισ των μζςων διδαςκαλίασ, δ)
για τθ διαδικαςία ζνταξθσ των μζςων ςτο ςχολείο και τθ διδαςκαλία, ε) για τουσ κινδφνουσ
και τα όρια χρθςιμοποίθςθσ των οπτικοακουςτικϊν μζςων και τθσ εκπαιδευτικισ
τεχνολογίασ και ςτ) για το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτθν επιλογι των κατάλλθλων μζςων
διδαςκαλίασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο.
4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Δια ηϊςθσ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

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

Δια ηϊςθσ
Χριςθ ΣΠΕ :


ςτθ διδαςκαλία



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

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
35

εμινάρια
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Φροντιςτιριο
Πρακτικι
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Εκπόνθςθ μελζτθσ
υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν
Αυτοτελισ Μελζτθ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ/ του τρόπου
αξιολόγθςθσ
Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,

35
30

…………
……………

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

25

Διαμορφωτικι & Σελικι
Ι. Γραπτή τελική εξέταςη (80%)
Περιλαμβάνει:
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ

125

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.

ΙΙ. Εργαςία (20%)

Κριτιρια αξιολόγθςθσ: αφινεια και ςυνοχι ςτθν
επιχειρθματολογία που αναπτφςςεται, τεκμθρίωςθ των
κζςεων που υποςτθρίηονται, ςυνκετικι και αναλυτικι
προςζγγιςθ ςτα υπό διαπραγμάτευςθ κζματα και άςκθςθ
κριτικισ ςτισ τοποκετιςεισ που υιοκετοφνται.
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