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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
να διακρίνουν και να εκτιμοφν ζννοιεσ που αναφζρονται ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ
να εξετάηουν και να ςυνδυάηουν τισ αρχζσ, τα είδθ και τισ μορφζσ επιμόρφωςθσ που
ςυναντϊνται ςτθν ςχετικι παιδαγωγικι βιβλιογραφία
να ταξινομοφν ςτοιχεία και παραμζτρουσ μοντζλων εκπαιδευτικϊν, να εξετάηουν τθν
εφαρμοςιμότθτά τουσ ςτθν πράξθ, να ςυνδυάηουν και να διαφοροποιοφν αυτά
να ςυνκζτουν μοντζλα και να καταςκευάηουν/ανακαταςκευάηουν «ςενάρια» προγραμμάτων
εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ και εν τζλει να τα αξιολογοφν
να αναγνωρίηουν, να επιλζγουν και να οργανϊνουν τεχνικζσ και μεκόδουσ αποτελεςματικισ
εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν
να κρίνουν τθν χρθςιμότθτα και αναγκαιότθτα ςυγκεκριμζνων αρχϊν, κεςμϊν και φορζων
επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν και να υποςτθρίηουν τισ κζςεισ τουσ για τουσ παραπάνω
να ςυγγράφουν και να παρουςιάηουν αυτόνομθ ι 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

- 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

διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα

- 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

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

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







Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι ι/και ατομικι εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν (αρχϊν και μοντζλων)

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Α. Με θεωρία:
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να παρουςιαςτεί, να ςυηθτθκεί και να αποςαφθνιςτεί ο
προβλθματιςμόσ που αναπτφχκθκε για τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν τα τελευταία χρόνια ςτθ
χϊρα μασ και ςτο εξωτερικό, ϊςτε, αφοφ διαπιςτωκοφν τα κενά, τα προβλιματα και οι δυςκολίεσ
που υπάρχουν ςτθ βαςικι κατάρτιςθ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν, να αναηθτθκοφν οι λόγοι και
να διερευνθκοφν περαιτζρω. Επίςθσ, ζνασ άλλοσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να μελετθκεί το
ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν επιμόρφωςθ, ςτθν ιςτορικι τθσ
πορεία μζχρι ςιμερα ςτθ χϊρα μασ, να αναλυκεί θ ζννοια, οι μορφζσ και οι ςκοποί τθσ
επιμόρφωςθσ και να παρουςιαςτοφν οι φορείσ που κατεξοχιν αναλαμβάνουν ςιμερα τθν
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.
Πεπιεσόμενο μαθήμαηορ αποηελούν ηα παπακάηω –ενδεικηικά- θέμαηα:
 Η εκπαίδεςζη ηων εκπαιδεςηικών ζηην Ελλάδα ζήμεπα
 Ππογπάμμαηα Σποςδών ηων Τμημάηων Εκπαίδεςζηρ Εκπαιδεςηικών
 Η επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηην Ελλάδα ζήμεπα:
 Οπιζμοί, Σκοπόρ και Αναγκαιόηηηα
 Βαζικέρ απσέρ
 Μοπθέρ και θοπείρ επιμόπθωζηρ
 Είδη επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων
 Επαγγελμαηοποίηζη και επαγγελμαηική ανάπηςξη ηος εκπαιδεςηικού
 Mentoring
και άλλα ζςναθή.
Β. Με άςκηςη: Στο ςεμινάριο αυτό καλοφνται οι φοιτθτζσ να ςυγγράψουν και να παρουςιάςουν
ςφντομεσ εργαςίεσ με κζματα που τουσ ενδιαφζρουν και ςχετίηονται με τισ κεματικζσ ενότθτεσ του
μακιματοσ. Η μεκοδολογία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ
και τα ενδιαφζροντα του ακροατθρίου.

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

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται

αναλυτικά

οι

διδακτικζσ

Πρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ/ςεμινάρια με τουσ
φοιτθτζσ
Χριςθ ΤΠΕ :




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

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)

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») .

Διαλζξεισ
Σεμινάρια
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

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 ςυνκετικισ ι αναλυτικισ προςζγγιςθσ του
κζματοσ
- βακμόσ άςκθςθσ κριτικισ ςε προτάςεισ που
διατυπϊνονται
- Επιμζλεια και αποτελεςματικότθτα ςτθν αναηιτθςθ και
ςτθ χριςθ τθσ βιβλιογραφίασ
- Επιμζλεια και παραςτατικότθτα ςτθν τελικι παρουςίαςθ
εργαςίασ
- Βακμόσ τιρθςθσ κανόνων επιςτθμονικισ τεχνογραφίασ
- Αρτιότθτα κεωρθτικισ προςζγγιςθσ του κζματοσ
- Σωςτόσ ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ςχεδίου
- Πλθρότθτα ςχετικισ βιβλιογραφίασ
- Επαρκισ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα
Ταρατόρθ, Ε. (2000). Θ Επιμόρφωςθ από τθ ςκοπιά των εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ: κεωρθτικι και εμπειρικι προςζγγιςθ. Θεςςαλονίκθ: Εκδ. Οίκοσ Αδελφϊν
Κυριακίδθ.
2
Χατηθδιμου, Δ., & Στραβάκου, Π. (2005 ). Τα ΠΕΚ ωσ φορείσ Θεςμοκετθμζνθσ επιμόρφωςθσ και θ
ου
ςυμβολι τουσ ςτθν διδακτικι πράξθ. Το παράδειγμα του 1 ΠΕΚ Θεςςαλονίκθσ.
Θεςςαλονίκθ: Εκδ. Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ.
Πρόςκετθ προτεινόμενθ βιβλιογραφία
Ελληνόγλωςςη

- Ανδρεαδάκθ, Ν. κ.ά. (2012). Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν. Σφγχρονεσ τάςεισ και ηθτιματα.
Ακινα: Κων.
- Βρεττοφ, Γ. Ε., «Η εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κρίςθ», άρκρο ςτο: περιοδικό Νζα Παιδεία
τ. 74, 1995, ςς. 78-89. Ταρατόρθ, Ε. (2000). Θ Επιμόρφωςθ από τθ ςκοπιά των
εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: κεωρθτικι και εμπειρικι
προςζγγιςθ. Θεςςαλονίκθ: Εκδ. Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ.
- Δάρρα, Μ., Σαΐτθ Χρ. (2010). «Η επιμόρφωςθ ωσ βαςικόσ παράγοντασ ανάπτυξθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ: ερευνθτικζσ
διαπιςτϊςεισ». Στο: Διοικθτικι Ενθμζρωςθ, τ. 52, 83-111.
- Ταρατόρθ, Ε. (2000). Θ Επιμόρφωςθ από τθ ςκοπιά των εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ: κεωρθτικι και εμπειρικι προςζγγιςθ. Θεςςαλονίκθ: Εκδ. Οίκοσ
Αδελφϊν Κυριακίδθ.
- Ταρατόρθ, Ε. (2000). «Η Συμβολι τθσ Επιμόρφωςθσ ςτθν Παιδαγωγικι, Διδακτικι και
Επιςτθμονικι Κατάρτιςθ των Εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ: ςτάςεισ των
εκπαιδευτικϊν του Ν. Εβρου (ζρευνα)». Τα Εκπαιδευτικά, τχ. 55-56, ςς. 137-150.
- Χατηθδιμου, Δ. & Ταρατόρθ, Ε. (2000). «Το Επάγγελμα των Εκπαιδευτικϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν
Επιμόρφωςθ», Κίνθτρο, τχ. 2, ςς. 9-26.
- Χατηθδιμου, Δ. (2003). Σκζψεισ και προτάςεισ για τθν Αναβάκμιςθ τθσ Εκπαίδευςθσ,
Θεςςαλονίκθ, Εκδ. Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ.
2
- Χατηθδιμου, Δ., & Στραβάκου, Π. (2005 ). Τα ΠΕΚ ωσ φορείσ Θεςμοκετθμζνθσ επιμόρφωςθσ και
ου
θ ςυμβολι τουσ ςτθν διδακτικι πράξθ, Το παράδειγμα του 1
ΠΕΚ
Θεςςαλονίκθσ. Θεςςαλονίκθ: Εκδ. Οίκοσ Αδελφϊν Κυριακίδθ.
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