ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμϊν Αγωγισ
Ραιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
Ρροπτυχιακό
8Τ2
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
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Πρακτική Άςκηςη ΙΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 9
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Τποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων,
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
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Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

1. Νεοελλθνικι Γλϊςςα: περιγραφι και ανάλυςθ (Κωδικόσ:
2Υ7)
2. Διδακτικι Μεκοδολογία Ι – Μικροδιδαςκαλίεσ (Κωδικόσ:
4Υ1)
3. Διδακτικι των Μακθματικϊν (Κωδικόσ: 5Υ5)
4. Ρρακτικι Άςκθςθ Ι (Κωδικόσ: 7Υ6)
Ελλθνικι
Πχι
https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03182/

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Ο προςδιοριςμόσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ του
ςυνολικοφ προγράμματοσ πρακτικισ άςκθςθσ (κακοριςμόσ ςτόχων, επιλογι περιεχομζνων,
μεκόδων και μζςων) ςτθρίηεται:


ςτθν αποςτολι του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται
ςτο άρκρο 2 του Ρ.Δ. 320/1983 «για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των παιδαγωγικϊν
τμθμάτων των Α.Ε.Ι.», κακϊσ και ςτθν αποςτολι ενόσ πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ/ςχολισ
ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 4009/2011, να παράγει και να μεταδίδει τθ γνϊςθ με τθν
ζρευνα και τθ διδαςκαλία αλλά και να προετοιμάηει τουσ φοιτθτζσ για τθν εφαρμογι τθσ
γνϊςθσ ςτο επαγγελματικό πεδίο,



ςτον γενικότερο προςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ του μελλοντικοφ εκπαιδευτικοφ προσ
τθν κατεφκυνςθ του ςτοχαηόμενου εκπαιδευτικοφ,



ςτθν παραδοχι ότι βαςικι λειτουργία τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ των φοιτθτϊν-μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν είναι θ ςφνδεςθ
τθσ κεωρθτικισ επιςτθμονικισ κατάρτιςισ τουσ με τθν εκπαιδευτικι πράξθ και



ςτθν παραδοχι ότι ο φοιτθτισ, μζςω τθσ ςφνδεςθσ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ με τθν εμπειρία
από τθν πράξθ, του αναςτοχαςμοφ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με ςυμφοιτθτζσ και υπεφκυνο
διδακτικό προςωπικό που εμπλζκεται ςτθν πρακτικι άςκθςθ, ςυνειδθτοποιεί, τροποποιεί,
διευρφνει και ςυςτθματοποιεί διαρκϊσ τθν προςωπικι παιδαγωγικι του κεωρία, με βάςθ
τθν οποία κα διαμορφϊνει ςτο μζλλον υπεφκυνα και αποτελεςματικά και κα αξιολογεί με
κριτικι και αυτοκριτικι διάκεςθ τθν παιδαγωγικι-διδακτικι του πράξθ.

Με βάςθ τισ παραπάνω παραδοχζσ θ πρακτικι άςκθςθ ςτο ςχολείο (παρακολουκιςεισ και
διδαςκαλίεσ) ςυνδυάηεται πάντα με κεωρθτικά μακιματα ςτθν ςχολι, με ςκοπό αφενόσ τθν
προετοιμαςία των φοιτθτϊν/ριϊν για τθν άςκθςθ ςτο ςχολείο και τθν ενεργοποίθςθ των
κεωρθτικϊν γνϊςεων που ζχουν αποκομίςει από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα υπόλοιπα μακιματα του
προγράμματοσ ςπουδϊν, και αφετζρου τθν επεξεργαςία των εμπειριϊν από τθν πράξθ και τον
αναςτοχαςμό.

Α. Προςδοκώμενα μαθηςιακά αποτελζςματα
Το πρόγραμμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (Ρρακτικι Άςκθςθ Ι και ΙΙ), φζρνοντασ τον φοιτθτι / τθν
φοιτιτρια ςε άμεςθ επαφι με τθν ςχολικι πραγματικότθτα και παρζχοντασ εμπειρίεσ από τθν
εκπαιδευτικι πράξθ, επιδιϊκει:







τθν εξοικείωςθ με τον μελλοντικό επαγγελματικό χϊρο και τισ απαιτιςεισ του
εκπαιδευτικοφ ζργου,
τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων κατανόθςθσ, ερμθνείασ και κριτικισ ανάλυςθσ τθσ διδακτικισ
πράξθσ,
τθν βακμιαία ειςαγωγι ςτθν άςκθςθ των βαςικϊν τομζων τθσ κακθμερινισ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ: τον ςχεδιαςμό, τθν διεξαγωγι και τθν αξιολόγθςθ του
παιδαγωγικοφ-διδακτικοφ ζργου,
τθν ανάπτυξθ ερευνθτικισ, κριτικισ και υπεφκυνθσ παιδαγωγικισ ςτάςθσ,
τθν διαμόρφωςθ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ και ταυτότθτασ ωσ ςτοχαηόμενου
εκπαιδευτικοφ.

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ «Πρακτική Άςκηςη ΙΙ», αξιοποιϊντασ γνϊςεισ και
εμπειρίεσ και από τθν ςυμμετοχι του/τθσ ςτθν «Ρρακτικι Άςκθςθ Ι», ο φοιτθτισ / θ φοιτιτρια κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοεί πλθρζςτερα και βακφτερα τθν πολυπλοκότθτα του ζργου του εκπαιδευτικοφ
και να ςυνειδθτοποιεί τουσ περιοριςμοφσ αλλά και τισ δυνατότθτεσ του ρόλου του.



Να λαμβάνει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό και τθν διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ τισ ατομικζσ
και τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ προχποκζςεισ μάκθςθσ των μακθτϊν (επίπεδο ανάπτυξθσ,
ανάγκεσ ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικζσ και γνωςτικζσ, ςτυλ και ρυκμόσ μάκθςθσ,
ενδιαφζροντα και προτιμιςεισ, κοινωνικο-πολιτιςμικι ςφνκεςθ και δυναμικι τθσ τάξθσ
κτλ.).



Να διατυπϊνει με ςαφινεια, κατά τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τουσ ςτόχουσ και τα
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα.



Να αξιοποιεί προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των μακθτϊν ςχετικζσ με το διδακτικό
αντικείμενο.



Να οργανϊνει τθν διδακτικι-μακθςιακι διαδικαςία, επιλζγοντασ κατάλλθλεσ μεκόδουσ,
δραςτθριότθτεσ, μζςα και υλικά, ϊςτε να προάγονται θ διερευνθτικι, θ αυτενεργόσ και θ
ςυνεργατικι μάκθςθ και θ κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ.



Να κακορίηει κριτιρια και να επιλζγει διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ μάκθςθσ, προάγοντασ
και τθν αυτο- και ετεροαξιολόγθςθ των μακθτϊν.



Να αξιοποιεί τισ γνϊςεισ του/τθσ για τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ του χϊρου τθσ ςχολικισ
τάξθσ ωσ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ.



Να αξιοποιεί τισ γνϊςεισ του/τθσ για τθν οργάνωςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτθν
ςχολικι τάξθ και τθν δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ για μάκθςθ ψυχο-κοινωνικοφ κλίματοσ τθσ
τάξθσ.



Να εφαρμόηει τεχνικζσ πρόκλθςθσ και διατιρθςθσ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για το
διδακτικό αντικείμενο.



Να εφαρμόηει τεχνικζσ πρόλθψθσ και αρχζσ παιδαγωγικισ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων
ςυμπεριφοράσ.



Να διαχειρίηεται με παιδαγωγικό τρόπο τθν διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα
ςτθν ςχολικι τάξθ.



Να αξιολογεί και να ανατροφοδοτεί τουσ μακθτζσ.



Να αναςτοχάηεται τισ ςυνζπειεσ των επιλογϊν και των πρακτικϊν του/τθσ για τθν μάκθςθ
και τθν ανάπτυξθ των μακθτϊν.



Να διερευνά ςυγκεκριμζνα προβλιματα τθσ διδακτικισ-παιδαγωγικισ πράξθσ με
μεκοδικότθτα, μελετϊντασ ςχετικι βιβλιογραφία και ςυνδζοντασ τθν εμπειρία από τθν
ςχολικι τάξθ με τθν κεωρία και τθν ζρευνα, και να παρουςιάηει με ςυςτθματικό τρόπο και
ςαφινεια, γραπτϊσ ι/και προφορικϊσ, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του/τθσ.

Β. Γενικζσ Ικανότητεσ (ςφμφωνα με το Παράρτθμα Διπλϊματοσ)








Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων που ςυνδζονται με τισ
ςυνιςτϊςεσ τθσ εκπαίδευςθσ παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν
Κατανόθςθ, ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και διαχείριςθ με κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν
παραγόντων που διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα
Επιλογι και εφαρμογι μεκόδων και εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθν γνωςτικι,
ςυναιςκθματικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
χεδιαςμόσ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε
τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Ανάπτυξθ 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
τεχνολογικά μζςα
Επίγνωςθ των κακοριςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτασ του
εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τουσ μζςα από διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και
αναςτοχαςμοφ τθσ διδακτικισ πράξθσ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κεντρικόσ άξονασ του περιεχομζνου τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ΙΙ είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ διεξαγωγι, θ
ανάλυςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Στθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ ο φοιτθτισ
ςχεδιάηει, πραγματοποιεί και αναλφει ωριαίεσ διδαςκαλίεσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ φάςθ διδάςκει
κακθμερινά τα μακιματα του θμεριςιου προγράμματοσ μιασ τάξθσ, εκτόσ αυτϊν που διδάςκονται
από εκπαιδευτικό ειδικότθτασ. Οι φοιτθτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ διδακτικισ άςκθςθσ,
υποςτθρίηονται με διαλζξεισ και εργαςτιρια που αποςκοποφν ςτθν ενεργοποίθςθ και τθν
αξιοποίθςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων που ζχουν αποκομίςει από μακιματα παιδαγωγικισ και
διδακτικισ κατάρτιςθσ, τόςο κατά τον ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν διεξαγωγι και τθν ανάλυςθ των
διδαςκαλιϊν. Οι διαλζξεισ και τα εργαςτιρια αφοροφν κζματα διαχείριςθσ τθσ τάξθσ και
διδαςκαλίασ των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων του δθμοτικοφ ςχολείου, όπωσ:
 Διαχείριςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ςτθν ςχολικι τάξθ
 Διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ ςτθν ςχολικι τάξθ
 Διδαςκαλία των Μακθματικϊν: Μακθματικι δραςτθριότθτα ωσ κεντρικόσ
προςανατολιςμόσ τθσ διδακτικισ πράξθσ. χεδιαςμόσ διδαςκαλίασ Μακθματικϊν με βάςθ
τα νζα πιλοτικά προγράμματα ςπουδϊν.
 Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Διδαςκαλία κεμάτων Χθμείασ ςτο μάκθμα των
Φυςικϊν
 Διδαςκαλία τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ: κοπόσ, περιεχόμενα, μεκοδολογία
 Διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ: Η διδαςκαλία του λεξιλογίου ςτο γλωςςικό μάκθμα
 Φιλαναγνωςία
 Διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ: Εφαρμογι των ιςτορικϊν μεκόδων ςτθν διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ
 Θ διδαςκαλία των Εικαςτικϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο
 Αξιοποίθςθ κεατρικϊν τεχνικϊν ςτθν διδακτικι-μακθςιακι διαδικαςία
 Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ςχεδίων δράςθσ (project) ςτο πλαίςιο τθσ
Ευζλικτθσ Ηϊνθσ
Στο πρόγραμμα τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ΙΙ προβλζπονται επίςθσ και ςυναντιςεισ των φοιτθτϊν με το
υπεφκυνο διδακτικό προςωπικό, με ςκοπό τθν ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτικϊν
διδαςκαλιϊν και τθν ανατροφοδότθςθ.

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

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία,
ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ,

Δια ηϊςθσ
Ραρουςιάςεισ power point.
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ (ανάρτθςθ υλικοφ) και
επικοινωνία μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class.

ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικζσ
προςεγγίςεισ/δραςτθριότθτεσ που κυρίαρχα
ακολουκοφνται (εκκετικζσ/μονολογικζσ,
διαλογικζσ, διερευνθτικζσ, κ.ά.):
Διαλζξεισ, εμινάρια, Φροντιςτιριο,
Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ,
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου,
Πρακτικι (Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Καλλιτ. δθμιουργία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ,
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project),
υγγραφι εργαςίασ/εργαςιϊν,
κλπ.
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 πουδϊν»).

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ προετοιμαςίασ
πρακτικισ άςκθςθσ
(ςε ςυνδυαςμό με ςυηιτθςθ)
Εργαςτιρια προετοιμαςίασ
διδαςκαλιϊν
Αυτοτελισ μελζτθ για τθν
προετοιμαςία των διδαςκαλιϊν:
μελζτθ Αναλυτικοφ
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, μελζτθ
διδακτικοφ υλικοφ, μελζτθ
ςχετικισ βιβλιογραφίασ
Ρρακτικι άςκθςθ ςτο ςχολείο:
α) παρακολοφκθςθ διδαςκαλίασ
β) πραγματοποίθςθ διδαςκαλιϊν
(ωριαίων και εβδομαδιαίασ)
Εκπόνθςθ γραπτϊν ςχεδίων
μακιματοσ και φφλλων
ανάλυςθσ-αξιολόγθςθσ
διδαςκαλίασ
Συηιτθςθ εμπειριϊν,
προβλθμάτων, ερωτθμάτων από
τον ςχεδιαςμό και τθν διεξαγωγι
των διδαςκαλιϊν
Συγγραφι τελικισ ατομικισ
εργαςίασ (Ζκκεςθ Ρρακτικισ
Άςκθςθσ)
Σφνολο ωρών φόρτου εργαςίασ
(25-30 ώρεσ ανά πιςτωτική
μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
15 – 20
20

60 – 70

10
30 – 40
30

10
30 – 40

205 – 240

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Αρχικι, Διαμορφωτικι, Τελικι

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.
ε 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 ποφ είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Διαμορφωτικι και τελικι
α) Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ
- Αξιολόγθςθ γραπτϊν ςχεδίων μακιματοσ και φφλλων
ανάλυςθσ διδαςκαλίασ και ανατροφοδότθςθ των
φοιτθτϊν/ριϊν.
- Ραρακολοφκθςθ των φοιτθτϊν/ριϊν κατά τθ διάρκεια των
διδαςκαλιϊν τουσ από το υπεφκυνο διδακτικό προςωπικό
και ανατροφοδότθςι τουσ.
β) Τελικι αξιολόγθςθ
Θ τελικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με βάςθ:
1. τα γραπτά ςχζδια μακιματοσ (ατομικζσ εργαςίεσ), 30%
2. τα γραπτά φφλλα ανάλυςθσ διδαςκαλίασ (ατομικζσ
εργαςίεσ), 15%
3. το φφλλο παρατιρθςθσ και αξιολόγθςθσ διδαςκαλίασ του
φοιτθτι από τον επόπτθ, 30%
4. τθν τελικι ζκκεςθ πρακτικισ άςκθςθσ (ατομικι γραπτι
εργαςία), 20%
5. τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα μακιματα ςτθ ςχολι, 5%
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ του φοιτθτι
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ειδικό «φφλλο παρατιρθςθσ
και αξιολόγθςθσ».
Κριτιρια αξιολόγθςθσ των γραπτϊν εργαςιϊν αποτελοφν: θ
πλθρότθτα του περιεχομζνου, θ ςαφινεια του λόγου, θ
ςυςτθματικότθτα ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ / επιχειρθματολογίασ, θ τεκμθρίωςθ των απόψεων, θ ευρθματικότθτα

και πρωτοτυπία, θ ορκι χριςθ τθσ βιβλιογραφίασ, θ
γλωςςικι ορκότθτα (ορκογραφία, ςτίξθ, ςφνταξθ).
Ο τρόποσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν/ριϊν
παρουςιάηονται λεπτομερϊσ ςτο πρϊτο μάκθμα του
εξαμινου.
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