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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

2o ΕΤΟΣ 

Εξάμηνο 3ο 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2021-2022 

 

KATEΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_201 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_201 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
     

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1359/ 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α (ξεχωριστό αρχείο στο e-mail)  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με γνώσεις και δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για την παροχή συμβουλευτικής στήριξης – ατομικής ή ομαδικής -  σε παιδιά 
και εφήβους σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, το μάθημα παρέχει μια 
επισκόπηση των σημαντικότερων θεωριών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών της 
συμβουλευτικής. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί στην ενημέρωση για τη σημασία της δεοντολογίας 
και της έρευνας στην συμβουλευτική. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να: 
1. παρουσιάζουν την ιστορική εξέλιξη και τη σύγχρονη ανάπτυξη της Συμβουλευτικής.  
2. αναλύουν τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική.  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1359/
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3. εφαρμόζουν τις θεωρίες και τη γνώση των υφιστάμενων έρευνών που σχετίζονται με την 
Συμβουλευτική.  
4. αξιολογούν κριτικά τις διάφορες υπηρεσίες συμβουλευτικής  
5.  προσδιορίζουν τις βασικές αρχές ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής.  
6.  αναπτύσσουν τα χαρ/κά και τις λειτουργίες των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων και των ομάδων 
συμβουλευτικής.  
7. αναγνωρίζουν τα κυριότερα συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα των νέων και να 
σχεδιάζουν αντίστοιχες συμβουλευτικές παρεμβάσεις  
 

 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

 
Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:  

1. Κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση/αποτίμηση των σχετικών με το γνωστικό 
αντικείμενο ερευνών  

2. Λήψη αποφάσεων  
3. Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
5. Αναζήτηση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο βιβλιογραφικών πηγών  
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
8. Επίδειξή κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Η αναγκαιότητα της σχολικής συμβουλευτικής στον σύγχρονο κόσμο. Δυνατότητες 
ανάληψης από τον εκπαιδευτικό συμβουλευτικών υποχρεώσεων. Περιοχές συμβουλευτικής 
δραστηριότητας του εκπαιδευτικού. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην παιδική και εφηβική 
ηλικία. Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες: σχεδιασμός - δομή - υλοποίηση.  Θεωρητικό πλαίσιο για 
τις ομαδικές διαδικασίες (θεραπευτικοί παράγοντες, ομαδικό κλίμα, θεραπευτική 
συμμαχία). Παραδείγματα ψυχοκπαιδευτικών ομάδων για παιδιά και εφήβους.    

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη), 
παρουσιάσεις από τους φοιτητές και 
χρήση οπτικοακουστικού 
υλικού/προβολή ταινιών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

● Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class 

● Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων 
(powepoint) και άλλων 
οπτικοακουστικών μέσων στις 
διαλέξεις 
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● Αξιοποίηση του συστήματος HEAL-Link 
για την πρόσβαση στη διεθνή 
βιβλιογραφία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη και 
παρουσίαση άρθρων 

83 

Αξιολόγηση 3 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές; 

Γλώσσα: Ελληνικά 
Η αξιολόγηση του μαθήματος 
περιλαμβάνει: 
(α) Μελέτη και παρουσίαση άρθρων 
(15% του τελικού βαθμού) 
(β) Παράδοση ατομικής εργασίας (25% 
του τελικού βαθμού) 
(β) Τελικές γραπτές εξετάσεις (60% του 
τελικού βαθμού) 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Βασιλόπουλος, Σ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016) Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά 
προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Εκδόσεις Gutenberg. 

2. Βασιλόπουλος, Σ., Κουτσοπούλου, Ι., & Ρέγκλη, Δ. (2011). Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για 
παιδιά. Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.     

3. Brown, N. W. (2004). Psychoeducational groups: Process and practice. NY: Brunner-
Routledge.  

4. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. Belmont, CA: Thomson 
Brooks/Cole.  

 
1. Herbert, Martin (1998). Ψυχολογικά Προβλήματα της Παιδικής Ηλικίας (10η έκδ., τόμος Α 
και Β). Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 
1. Κοσμόπουλος Β. Αλέξανδρος (1994). Ψυχολογία και Οδηγητική της Παιδικής και Νεανικής 
Ηλικίας (3η έκδ.). Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 
1. Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2013). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Εκδ. Πεδίο.  
1. Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2011).Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Εκδ. 
Πεδίο.  
1. Χατζηχρήστου, Χ. (2014). Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα. Εκδ. Gutenberg.  

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. Journal for specialists in group work. Routledge  
2. European Journal of Counselling Psychology. 

 
 

  



5 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_202 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_202 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις διδάσκοντα 3 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό 
Επιστημονικής περιοχής: 
Νεοελληνική φιλολογία 
Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
                    

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1438/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:  
1. περιγράφουν τα κύρια κεφάλαια της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, από τις 

απαρχές της έως τον 20ό αιώνα, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα της ευρωπαϊκής. 
2. χρησιμοποιούν έννοιες βάσης της επιστήμης της νεοελληνικής φιλολογίας. 
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3. προσδιορίζουν κατά τρόπο αναλυτικό το περιεχόμενο έργων αναφοράς της νεοελληνικής 
λογοτεχνικής παραγωγής των δύο προηγούμενων αιώνων, στα ιστορικά και πολιτισμικά 
τους συμφραζόμενα.  

4. διαχειρίζονται την ειδική βιβλιογραφία, καθώς και τα κύρια ζητούμενα της επιστημονικής 
ανάλυσης του λογοτεχνικού έργου. 

5. Να τοποθετούν το λογοτεχνικό έργο στο ιστορικό και γραμματολογικό του πλαίσιο, να 
προσδιορίζουν τις επιμέρους αισθητικές, μορφικές και θεματικές του ορίζουσες, να το 
ερμηνεύουν κριτικά. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι έχουν ικανότητες: 
1. Ανάλυσης και σύνθεσης 
2. Αυτόνομης εργασίας 
3. Ομαδικής εργασίας 
4. Εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
5. Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μάθημα ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και εισαγωγής στη νεοελληνική φιλολογία 
αρθρωμένο στις ακόλουθες ενότητες:  
 
I.Ορισμός βάσης του χώρου, εξέταση ζητημάτων ορολογίας και μεθόδου, παρουσίαση των κύριων 

ζητουμένων της φιλολογικής εργασίας.  
II.Παρακολούθηση της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας: προσδιορισμός των απαρχών και 

των χωροχρονικών της πλαισίων, και εξέταση των κύριων σταθμών της, από τις πρώτες της αρχές 
έως και τον 18ο αιώνα.  

III.Αναλυτική, οργανωμένη κατά γραμματολογικές ενότητες, εξέταση κεφαλαίων αναφοράς της 
ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας των δύο προηγούμενων αιώνων, από την Επτανησιακή 
Σχολή έως τη μεταπολεμική γενιά, βάσει ενδεικτικών αναλύσεων κειμένων και με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σύνδεση της νεοελληνικής γραμματειακής παράδοσης με την  

αντίστοιχή της ευρωπαϊκή. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (σειρά διαλέξεων στην τάξη, 
αναλυτική συζήτηση).  
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Αξιοποίηση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης  
upatras eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
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Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 
Διαλέξεις 

 
3x13=39 

Προετοιμασία για το μάθημα με 
ανάγνωση λογοτεχνικών έργων 

 
4x13=52 

Προετοιμασία για την τελική 
γραπτή εξέταση 

 
34 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 
 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει δύο ενότητες 
ερωτήσεων ανάπτυξης: η πρώτη ενότητα αφορά σε 
γραμματολογικά ζητήματα και σε θέματα ορολογίας και 
αντιστοιχεί στο 40% της τελικής βαθμολογίας, ενώ η δεύτερη 
αφορά στην κριτική ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου και 
αντιστοιχεί στο 60% της τελικής βαθμολογίας. Η γλώσσα της 
αξιολόγησης είναι η ελληνική και τα κριτήριά της είναι 
διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης upatras eclass. 
      
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Beaton, R., Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, εκδ. 
Νεφέλη, Αθήνα 1996. 
Δημαράς, Κ. Θ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Γνώση, Αθήνα 2013. 
Μιράσγεζη, Μ., Νεοελληνική λογοτεχνία, τ. Α΄-Β΄, 1978-1982. 
Πολίτης, Λ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2020. 
Vitti, M., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2016. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_203 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_203 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

3o   εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό μάθημα, Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1467/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 
● Να αναφέρουν και να εξηγούν τις σημαντικές αρχές, θέσεις, προτάσεις, 

έννοιες, και ορισμούς των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν 
αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 

● Να αναλύουν, να συνθέτουν, να εμβαθύνουν, να συγκρίνουν, αλλά και να 
προσεγγίζουν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί 
στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 

● Να  περιγράφουν, να αναλύουν και να επεξηγούν την σχέση εκπαίδευσης 
και κοινωνίας μέσα από ειδικές μελέτες για σκοπούς επιστημονικούς, 
ερευνητικούς και διδακτικούς. 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1467/
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

1. Ανάλυσης και σύνθεσης 
2. Αυτόνομης εργασίας 
3.  Ομαδικής εργασίας 
4. Άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής 
5. Προαγωγής της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

● Ιστορική προσέγγιση και ανάλυση του επιστημονικού πεδίου της 
Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.  

● Μέθοδος, θεωρία και έρευνα στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνιολογία 
της Εκπαίδευσης. 

●  Παρουσίαση και επεξήγηση θεμελιωδών εννοιών στην Κοινωνιολογία και 
στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. 

● Ο θεσμός της Εκπαίδευσης και οι λειτουργίες του στο πλαίσιο των 
μακροκοινωνιολογικών, ερμηνευτικών, αλλά και των συνδυαστικών 
θεωρητικών προσεγγίσεων της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, 
συζήτηση θεμάτων, ανάλυση και κριτική 
προσέγγιση συγκεκριμένων εικονικών 
κειμένων - βίντεο, ταινιών). 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 
Power  - points 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις – συζητήσεις με 
βάση τη θεματική του 
μαθήματος. 

36 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις εργαστηριακού 
χαρακτήρα (επεξεργασία και 
απαντήσεις ερωτημάτων, 
θεμάτων, εικονικού κειμένου) 
που άπτονται των θεματικών 
ενοτήτων του μαθήματος. 

24 

Μελέτη βιβλιογραφίας 20 
Αυτόνομη μελέτη 45 
Σύνολο Μαθήματος 125 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική  
Αξιολόγηση: 

● Γραπτή τελική εξέταση  που 
περιλαμβάνει δύο ενότητες 
ερωτημάτων: Ερωτήματα που 
άπτονται της θεματικής του 
μαθήματος και ερωτήματα κρίσεως.  
Τα θέματα είναι κοινά για όλους τους 
φοιτητές με κοινή μορφή και δομή. 
Κάθε ενότητα ερωτημάτων 
αντιστοιχεί στο 50% της τελικής 
βαθμολογίας. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

● Blackedge, D., & Hunt, B. (2004). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδ. 
Μεταίχμιο, Αθήνα. 

● Gewirtz, S., & Cribb, C. (2010). Κατανοώντας την Εκπαίδευση, εκδ. 
Μεταίχμιο, Αθήνα.  

● Λάμνιας Κ., (2001). Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, εκδ. 
Μεταίχμιο, Αθήνα. 

● Μυλωνάς Θ., (1998). Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευση – 
Συμβολές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.  

● Νόβα Χ., (2010).  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 
● Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών όπως: 
● Asimaki, A., & Koustourakis, G. (2014). Habitus: An Attempt at a Thorough 

Analysis of a Controversial Concept in Pierre Bourdieu’s Theory of Practice. 
Social Sciences, 3(4), 121-131. 

● Asimaki A. & Vergidis D. (2013), Detecting the Gender Dimension of the 
Choice of the Teaching Profession Prior to the Economic Crisis and IMF 
(International Monetary Fund) Memorandum in Greece-A Case Study. 
International Education Studies, 6 (4), 140-153.        

● Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ. & Βεργίδης, Δ. (επιμ.).(2019). 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές 
συμβολές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_205 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_205 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχολική Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
Γνωστικές Λειτουργίες και Εγκέφαλος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
● αναπτύσσουν τις δραστηριότητες του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας 
● αναγνωρίζουν τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες στη σχολική 

κοινότητα 
● αξιολογούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού και άλλων ειδικοτήτων στην 

παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ελληνικό σχολικό 
σύστημα 

http://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/
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● παρουσιάζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Αγωγή και γενικά 
την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενι;κές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

 
● Βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις (3) ενότητες: 

● Ιστορία της Ψυχολογίας και του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας, Θεσμικό Πλαίσιο 
Ειδικής Αγωγής και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα 

● Παροχή Ψυχολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στα Σχολεία 
● Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων στη σχολική 

κοινότητα και η υποστήριξη (μαθησιακή, συναισθηματική, ψυχολογική) στους 
μαθητές. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, εργαστηριακές 
ασκήσεις (μέσω eclass) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, χρήση του 
eclass, αναζήτηση βιβλιογραφίας σε 
βάσεις δεδομένων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-
συζητήση 

33 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις 

6 

Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση 3 
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Σύνολο 
Μαθήματος  

125 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν 
και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. 
Δαρδανός. 
 
Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο 
Σχολείο. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός 
 
Dowling, J., & Osborne, E. (Επιμ.) (2000). Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική 
προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (μτφ. Ι. Μπίμπου-Νάκου). Αθήνα: 
Gutenberg. 
 
Μπίμπου-Νάκου, Ι. και Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσιο συνεργασίας ψυχολόγων και 
εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 
Περιοδικά (journals) 
Journal of School Psychology 
School Psychology International 
Psychology in the Schools 
Journal of Educational Psychology 
British Journal of Educational Psychology 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_219 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_219 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό: Απόκτηση γνώσεων, κριτικής 
ικανότητας, δεξιότητες κατάλληλης διαχείρισης και 
επεξεργασίας δεδομένων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΝΕΝΑ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι (Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1540 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 

● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω ικανότητες: 
1. Ικανότητα για μαθηματική σκέψη 
●  να διατυπώνουν μαθηματικές ερωτήσεις (δηλαδή να αναγνωρίζουν το είδος των ερωτήσεων που 
μπορεί να θέσει κάποιος στο πλαίσιο των Μαθηματικών, και το είδος των απαντήσεων που 
μπορούν να προσφέρουν τα Μαθηματικά). 
● να διακρίνουν διάφορες μορφές μαθηματικών αποφάνσεων (ορισμοί, θεωρήματα, υποθέσεις, 
συμπεράσματα, παραδείγματα κ.λπ.) 
2. Ικανότητα για μαθηματική επιχειρηματολογία 
● να προσδιορίζουν τι συνιστά μαθηματική απόδειξη, και σε τι διαφέρει από άλλες μορφές 
μαθηματικού συλλογισμού. 
● να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται  με σαφήνεια τον ευρετικό συλλογισμό (τι μπορεί να 
συμβεί, τι δεν μπορεί να συμβεί και γιατί). 
● να δημιουργούν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν μαθηματικά επιχειρήματα. 
 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1540
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3. Ικανότητα για μαθηματική επικοινωνία 
● να διατυπώνουν με ποικίλους τρόπους (προφορική, γραπτή, οπτική μορφή έκφρασης). 
● να αναλύουν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης ή της εργασίας κάποιου άλλου. 
4. Ικανότητα για μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων 
● να μεταφράζουν την πραγματικότητα σε μαθηματικά μοντέλα (Μαθηματικοποίηση). 
● να ερμηνεύουν τα μαθηματικά μοντέλα από την άποψη του συγκεκριμένου κάθε φορά πλαισίου 
ή της πραγματικότητας (απο-Μαθηματικοποίηση). 
● να αναλύουν και να αξιολογούν  τις προτεινόμενες από το μοντέλο λύσεις. 
● να προσδιορίζουν, να διατυπώνουν και να επιλύουν διάφορους τύπους προβλημάτων. 
6. Ικανότητα για αναπαράσταση 
● Να αποκωδικοποιούν, να κωδικοποιούν, να μεταφράζουν (από μια μορφή σε μια άλλη) και να 

ερμηνεύουν τις διαφορετικές μορφές αναπαράστασης των μαθηματικών αντικειμένων και 
καταστάσεων, καθώς επίσης και να αναπτύσσουν τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών 
αναπαραστάσεων. 

7. Ικανότητα για χρήση μαθηματικών συμβόλων και τυπικής μαθηματικής γλώσσας 
● Να αποκωδικοποιούν και να ερμηνεύουν την τυπική και συμβολική γλώσσα και να 

διευκρινίζουν τις σχέσεις τους με τη φυσική γλώσσα. 
● Να μεταφράζουν  από τη φυσική γλώσσα στη συμβολική και τυπική γλώσσα. 
● Να επεξεργάζονται αποφάνσεις που περιέχουν συμβολική και τυπική γλώσσα. 
● Να χρησιμοποιούν μεταβλητές και να επιλύουν εξισώσεις 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές ράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

● Αυτόνομη Εργασία 
● Ομαδική εργασία 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αναπτύσσεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, με θέματα που έχουν ως 
ακολούθως: 
Ενότητα 1. ΛΟΓΙΚΗ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
● Προτασιακή Λογική και εφαρμογές της, Προβλήματα λογικής 
● Μέθοδοι απόδειξης στα Μαθηματικά 
Ενότητα 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 
● Αριθμοί και Αριθμητικά Συστήματα, Πράξεις: Ερμηνεία, υπολογισμός και αναπαράσταση 
● Διαιρετότητα-Κριτήρια, Ευκλείδειος Αλγόριθμος 
● Παραγοντοποίηση, Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής, Πρώτοι αριθμοί 
Ενότητα 3. ΑΛΓΕΒΡΑ 
● Ιδιότητες των πράξεων, επίλυση εξισώσεων, προβλήματα, γενίκευση (μοτίβα), γραφική 

επίλυση εξισώσεων δυο μεταβλητών 
● Σχέση αναλογίας μεταξύ δυο μεταβλητών, γραφική επίλυση προβλημάτων αναλογιών, 

ποσοστά 
● Συναρτήσεις: Ορισμός, γραφική παράσταση, εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα 
Ενότητα 4. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
● Βασικές Γεωμετρικές κατασκευές 
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● Εμβαδόν και Περίμετρος 
● Θεωρήματα Πυθαγόρα-Θαλή, Πυθαγόρειες τριάδες 
Ενότητα 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
● Εισαγωγή στις Πιθανότητες-Γραφική παράσαση δεδομένων 

● Συχνότητα, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, 
εργαστηριακή εξάσκηση, επίδειξη, συζήτηση). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση διαδικτύου. 
Παρουσιάσεις μαθημάτων με διαφάνειες 
PowerPoint. 
Αξιοποίηση κατάλληλων ιστοχώρων.  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακή εξάσκηση 13 
Ατομική εργασία  σε 
επιλεγμένες μαθηματικές 
δραστηριότητες 

36 

Αυτόνομη μελέτη 40 
Διορθώσεις μετά την 
ανατροφοδότηση και 
παρουσίαση της 
ερευνητικής εργασίας ή του 
διδακτικού σεναρίου 

7 

Αξιολόγηση (γραπτές 
εξετάσεις) 

3 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να 
γίνει και στην Αγγλική για αλλοδαπούς 
φοιτητές) 
Αξιολόγηση: 

● Γραπτή τελική εξέταση (70%).  
● Εκπόνηση και παρουσίαση 

ερευνητικής εργασίας ή διδακτικού 
σεναρίου (30%) 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

● Χ. Λεμονίδης (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. 
Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα. 

● Μ. Κούρκουλος (1999) Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών για τους διδάσκοντες στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκδόσεις Κυριακίδη  

● Σημειώσεις 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_206 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_206 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προγραμματισμός και Εκπαιδευτική Ρομποτική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3ωρο Εργαστηριακό Μάθημα 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής – Απόκτησης γνώσεων & Ανάπτυξης 
δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Εργαστήριο Η/Υ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Ναι (Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1608/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών, μελλοντικών εκπαιδευτικών με 
σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμενα εργαλεία και εφαρμογές των ΤΠΕ (σύγχρονες Γλώσσες 
Προγραμματισμού, Εκπαιδευτική Ρομποτική, απλά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 
Προγραμματισμό Φυσικών Αντικειμένων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στην καθημερινή ζωή και 
στην Εκπαίδευση. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 
● Να περιγράφουν τις βασικές αρχές και δομές προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιούν για 

να σχεδιάζουν απλούς Αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων  
● Να κωδικοποιούν αλγορίθμους σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα και να αναπτύσσουν 

απλές εφαρμογές λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση 
● Να περιγράφουν και να χρησιμοποιούν βασικές αρχές και εργαλεία εκπαιδευτικής 

ρομποτικής και απλών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου για διερεύνηση πραγματικών 
προβλημάτων  

● Να περιγράφουν και να χρησιμοποιούν βασικές αρχές και εργαλεία Προγραμματισμού 
φυσικών αντικειμένων για διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1608/
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● Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές του Διαδικτύου 
των Πραγμάτων και την χρησιμότητα τους στην σύγχρονη ζωή  

● Να εντάσσουν τον σχεδιασμό και υλοποίηση απλών εφαρμογών συστημάτων αυτομάτου 
ελέγχου και προγραμματισμού φυσικών αντικειμένων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
σενάρια 

● Να αποδέχονται την καινοτομία και την χρήση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και 
εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην καθημερινή ζωή και στην Εκπαίδευση 

● Να προβληματίζονται και να συζητούν για τις Δυνατότητες αλλά και τους Περιορισμούς, τις 
Προοπτικές  αλλά και τις Επιπτώσεις των τεχνολογιών αυτών για την κοινωνία και την 
εκπαίδευση 

 

 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

● Αυτόνομη Εργασία  
● Ομαδική εργασία 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
● Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τι ενότητες: 

Προγραμματισμός: 
   Αλγόριθμοι – Βασικές Αρχές Προγραμματισμού 
   Βασικές Δομές Προγραμματισμού (Δομές Ακολουθίας, Επιλογής, Επανάληψης) 
   Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα - Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για  
   εκπαιδευτικούς και Μαθητές 
   Προγραμματισμός σε EasyLogo, Kodu, Microworlds Pro, Scratch, Python, App Inventor  
   Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Εκπαιδευτική Ρομποτική: 
   Ορισμοί – Βασικές Έννοιες – Βασικές Αρχές 
   Υλικό και πακέτα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής -   Λογισμικό για Εκπαιδευτική Ρομποτική 

    Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών με Kids first Coding and 
Robotics 
    Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών με Lego WeDo 
    Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών με Lego Mindstorms  
    (NXT, EV3) 
    Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός συστημάτων και κατασκευών με BBC micro:bit 
    Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός συστημάτων και κατασκευών με Arduino και 
    Scratch for Arduino (S4A) 
    Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός συστημάτων και κατασκευών με Arduino και  
    Arduino IDE (Wiring) 
    Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Προγραμματισμός Φυσικών Αντικειμένων (Physical Computing): 



19 
 

   Ορισμοί – Βασικές Έννοιες – Βασικές Αρχές 
   Υλικό και  Λογισμικό για Σχεδιασμό και  Κατασκευή συστημάτων και Προγραμματισμό Φυσικών   
   Αντικειμένων 
   Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός συστημάτων και κατασκευών με Raspberry Pi και  
   Scratch for Raspberry Pi 
   Σχεδιασμός, Κατασκευή και Προγραμματισμός συστημάτων και κατασκευών με Raspberry Pi και  
   Python 
   Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων( IoT): 
Ορισμοί – Βασικές Έννοιες – Βασικές Αρχές 
Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή 
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Δυνατότητες – Περιορισμοί - Προοπτικές – Επιπτώσεις – Προβληματισμοί για την κοινωνία και την 
εκπαίδευση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 
Πρόσωπο με πρόσωπο (3ωρο 
Εργαστηριακό μάθημα που περιλαμβάνει 
Εισήγηση, επίδειξη, Εργαστηριακή άσκηση, 
συζήτηση). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με PowerPoint. 
Χρήση υπολογιστών και κατάλληλου 
λογισμικού. 
Χρήση Γλωσσών Προγραμματισμού. 
Χρήση Εξαρτημάτων, Συσκευών και 
πακέτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 
Χρήση Εξαρτημάτων, Συσκευών και 
πακέτων απλών συστημάτων αυτομάτου 
ελέγχου. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Εισήγηση 13 
Επίδειξη, Εργαστηριακή 
άσκηση, συζήτηση 

26 

Μελέτη και συγγραφή 
ατομικών ή ομαδικών 
Εργασιών και 
Αναφορών  

44 

Αυτόνομη μελέτη  39 

Αξιολόγηση 3 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να 
γίνει και στην Αγγλική για αλλοδαπούς 
φοιτητές). 
 



20 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Αξιολόγηση: 
1. Ανάθεση εργασιών ανά ενότητα / 
Εκπόνηση Αναφοράς ανά εργαστηριακή 
άσκηση (40% του συνολικού τελικού 
βαθμού).  
2. Τελική Εξέταση (Γραπτή / Εργαστηριακού 
τύπου) (60% του συνολικού τελικού 
βαθμού). 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα 
στους φοιτητές μέσω του e-class. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
● Λαδιάς . & Καρβουνίδης Θ. (2019). Let'sScratch-3. Οδηγός εκπαιδευτικού. STEM Education 

2019. ISBN: 978-618-84064-2-1 
● Πουλάκης Ε. (2015). Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino. Ηράκλειο. ISBN 978-

960-93-6760-8 
● Παλιούρας Α. (2017). Κατασκευάζω και Προγραμματίζω με τον μικροελεγκτή Arduino. 

ISBN: 978-960-93-8945-7.  
● Παπάζογλου Π. & Λιωνής Σπ. Π. (2017). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΤΟ Arduino. 2η 

Έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα. Κωδικός Ευδοξος 77106817 
● Φανουράκης Ν. (2019). Εκπαιδευτική Ρομποτική με τον μικροελεγκτή Arduino. Ένας 

πρακτικός οδηγός κατασκευών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ασήμι Ηρακλείου. ISBN 
:978-618-00-1548-5 

● Ψυχάρης, Σ. & Καλοβρέκτης, Κ (2017). Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ. Εκδόσεις Τζιόλα. Κωδικός Ευδοξος 68374254 

● Boxall, J. (2013). Arduino Workshop. A hands-on introduction with 65 projects. No Starch 
Press. San Francisco.  

● Geddes, M. (2016). Arduino project handbook : 25 practical projects to get you started. No 
Starch Press. San Francisco. 

● Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch.(2010). Τμήμα Μηχανικών H/Υ, 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωv,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. www.scratchplay.gr/ 

● Επιλεγμένα άρθρα από Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά, Πηγές από 
Επιστημονικούς διαδικτυακούς Τόπους 

 
 

  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjllozY8bDdAhWK_CoKHTSQAOUQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.scratchplay.gr%2F&usg=AOvVaw39LeYXKNCT6rCmL8HEYEMY
http://www.inf.uth.gr/
http://www.inf.uth.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_207 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_207 
PED_220 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

3o εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις + Εργαστηριακές ασκήσεις 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Μάθημα Επιλογής στην επιστημονική περιοχή (Τέχνη 

στην εκπαίδευση) απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και αλλαγής στάσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Ναι (Αγγλική και Βουλγάρικη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1465/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί : 
1. Να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ρυθμού και του χορού τόσο για τη φυσική-σωματική 
όσο και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. 
2. Να είναι ικανοί να ακούν τον ρυθμό και την χορευτική απόδοση βασικών παραδοσιακών χορών 
καθώς και να αναπτύσσουν τις κινητικές δεξιότητες μέσω της ανάλυσης της δομής της κίνησης.  
3. Να είναι ικανοί να ενθαρρύνουν τρόπους έκφρασης μέσω του ρυθμού, της κίνησης και του 
χορού.  
4. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν την  ειδική μεθοδολογία στη διδασκαλία του ρυθμού και του 
παραδοσιακού και δημιουργικού χορού στο σχολείο. 
5.  Να συλλέγουν, οργανώνουν, αναλύουν και συνθέτουν ιδέες για τη δημιουργία καλλιτεχνικού 
προϊόντος – χορογραφίας/ γιορτής χορού, ως παιδαγωγική, διδακτική παρέμβαση στο σχολείο 
6. Να κατασκευάζουν σχέδιο μαθήματος ή  προγράμματος με διαθεματική αντίληψη για 
υλοποίηση και ανάπτυξη με βασικό εργαλείο τον ρυθμό και τον  χορό 
Γενικές Ικανότητες 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1465/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

Οι φοιτητές /τριες να έχουν: 
1. Βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για τη ρυθμική αγωγή και  τη διδασκαλία 
παραδοσιακού και δημιουργικού χορού στο σχολείο. 
2. Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας  και βασικές γνώσεις εμψύχωσης στη 
λειτουργία ομάδας χορού/ παραδοσιακού / δημιουργικού 
3. Δυνατότητα στην άσκηση γόνιμης  κριτικής και αυτοκριτικής  
4. Προαγωγή της δημιουργικής, επαγωγικής σκέψης και φαντασίας  
5. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αναπτύσσεται σε ενότητες 
1η Ενότητα: Εννοιολογική χαρτογράφηση του σώματος και του χορού.  
2η Ενότητα: Περί ρυθμού και χορού: ετοιμολογία, ιστορικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που 
αφορούν, στον ρυθμό και στον χορό.  
3η Ενότητα: Σύντομη αναδρομή στην ιστορία του χορού. Κοινωνικά συστήματα και χορός.  
4η Ενότητα: Εισαγωγή στη μουσικοκινητική αγωγή σύστημα Orff και στη ρυθμική αγωγή – 
σύστημα Dalcroze.  
5η Ενότητα: Χορός και παράδοση. Τοπικοί και πανελλήνιοι παραδοσιακοί χοροί, ρυθμοί και 
τραγούδια. Από τον αρχαιοελληνικό χορό «γερανό» στον σημερινό «τσακώνικο».  
Διδασκαλία των ελληνικών χορών: καλαματιανός, συρτός στα τρία, κοφτός, τσάμι-κος, 
ικαριώτικος, ζωναράδικος, ποδαράκι, τσακώνικος, Μενούσης, χασαποσέρβικος, χασάπικος κ.τ.λ.  
Δραστηριότητες για άντληση προσωπικής συγκίνησης από την παράδοση. Συσχετισμός στίχων 
δημοτικών με τους στίχους ομοειδών σύγχρονων τραγουδιών. Δραστηριότητες μουσικοκινητικής 
αγωγής Orff και θεατρικού παιχνιδιού για την εξοικείωση με παραδοσιακούς ρυθμούς, τραγούδια 
και χορούς.  
6η Ενότητα: Λαϊκοί χοροί άλλων πολιτισμών. Ανάπτυξη σεβασμού προς την ιδιαιτερότητα κάθε 
λαού, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τις μουσικές και τους χορούς.  
7η Ενότητα: Ευρωπαϊκοί χοροί. Διδασκαλία των χορών tango και waltz.  
8η Ενότητα. Πρωτόγονη έκφραση - expression primitive της France Schott Billman. 
Χαρακτηριστικά της τεχνικής: συμπληρωματικότητα των αντιθέτων, συμβολισμός, ρυθμός, χρήση 
της φωνής πάνω στη ρυθμική βάση των κρουστών, σχέση με τη γη, το κράτημα του ρυθμού των 
τυμπάνων με τα πόδια. Σωματική τεχνική, οι ασκήσεις, κινήσεις-αρχέτυπα, τελετουργικές 
κινήσεις, η απλότητα των κινήσεων, επανάληψη, δύναμη και δυναμική, ταλάντωση, το κάλεσμα 
και η απάντηση. Τελικός χορός. Τυπικό πρόγραμμα. 
9η Ενότητα: Η μέθοδος της δημιουργικής κινητικής έκφρασης του R.V. Laban. Ανάλυση της δομής 
της κίνησης: βάρος, χώρος, χρόνος, ροή, σώμα, ενέργεια, δυναμική και σχέση. Δημιουργικός 
χορός και μεθοδολογικές επισήμανσης για τη διδασκαλία του στο δημοτικό σχολείο.  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Δια ζώσης διαλέξεις και συζήτηση,  καλλιτεχνικό 
εργαστήριο, βιωματικές ασκήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Power-points,  υλικό από εξειδικευμένες σελίδες 
(πχ αρχείο ΕΡΤ), προβολή video. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
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Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-συζητήση 19 
καλλιτεχνικό εργαστήριο/ 
Βιωματικές ασκήσεις 

20 

Αυτόνομη μελέτη/καλλιτεχνική 
άσκηση 

74 

Φροντιστήριο  3 
Προετοιμασία και παρουσίαση 
ομαδικής χορογραφία ς 

6 

Αξιολόγηση 3 
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Οι φοιτητές /τριες καλούνται: 
1. Να έχουν ενεργό συμμετοχή στο μάθημα.  

2. Να είναι συνεπείς στις εβδομαδιαίες 
υποχρεώσεις τους τήρηση φακέλου εργασιών και 
ημερολόγιο μαθήματος,   συλλογή άρθρων που 
αφορούν στον χορό, κριτική βιβλίου με θέμα που 
αφορά τον χορό  
3. Να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και 
υλοποίηση παραδοσιακού γλεντιού στο χώρο του 
Πανεπιστημίου. Β. Να προετοιμάσουν και να 
παρουσιάσουν ομαδική χορογραφία δημιουργικού 
χορού. 
4. Να συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος 
στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή εξέταση.  
Τα θέματα είναι κοινά για όλους /ες 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Αρζιμάνογλου-Μαντζαρλή Λ., Η ρυθμική Dalcroze μέσα από τα μάτια της Λίλης, fagotto books. 
Γαλάνη Μ. (2010) Ο Χορός στην Εκπαίδευση, εκδ. Έλλην. 
Γκαρωντύ Ρ., Ο Χορός στη Ζωή, εκδόσεις Ηριδανός, Αθήνα. 
Googh M., Γνωριμία με το χορό: οδηγός δημιουργικής διδασκαλίας για τον έντεχνο χορό, εκδόσεις 
Dian. 
Λυκέσας Γ. ,Ελληνικοί Χοροί, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη. 
Ματέυ Π. (1986), Ρυθμική, εκδ. Γ. Νάκας, Αθήνα. 
Ράφτης Α., Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού, Θέατρο Ελληνικών Χορών Δώρα Στράτου. 
Ρουμπης Γ., Ελληνικοί Χοροί, εκδόσεις Κ. Σμπίλιας, Αθήνα. 
Παπαδοπουλου Β., Έντεχνος Χορός, εκδόσεις Salto, Θεσσαλονίκη. 
Schott Billman F., Πρωτόγονος χορός, Καστανιώτης, Αθήνα. 
Τσαφταρίδης Ν., Μουσική Κίνηση Λόγος, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_208 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_208 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 
3 5 

Θεματική συζήτηση 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) -----  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα Β 

● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/-τές θα είναι σε θέση: 
● Να αποδεικνύουν ότι η παραγωγή και εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικής 

πολιτικής είναι μία δυναμική διαδικασία που διαμορφώνεται μέσω της δράσης 
δικτύων πολιτικής. 

● Να διακρίνουν τα τρία επίπεδα παραγωγής και εφαρμογής μίας δημόσιας 
(κοινωνικής) πολιτικής: το υπερεθνικό (ευρωπαϊκό), το εθνικό και το ενδοεθνικό. 

● Να ερμηνεύουν το αποτέλεσμα της δράστης των δικτύων πολιτικής στην 
παραγωγή κοινωνικών πολιτικών. 
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● Να αναγνωρίζουν τη θεωρητική οπτική των δικτύων πολιτικής και να 
παρουσιάζουν συγκεκριμένα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση κοινωνικών 
πολιτικών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αυτόνομη εργασία 
● Ομαδική εργασία 
● Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής» διαρθρώνεται σε τρεις 
ενότητες. Συγκεκριμένα: 
 
Ενότητα 1 
Το επιστημονικό πεδίο των δικτύων πολιτικής και ανάλυση ενός προγράμματος πολιτικής 
μέσω των δικτύων πολιτικής. 
 
Ενότητα 2 
Παραγωγή και εφαρμογή δημόσιων και κοινωνικών πολιτικών στο διεθνές και ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσω της δράσης των διεθνών δικτύων πολιτικής. 
 
Ενότητα 3 
Ανάλυση κοινωνικών και δημόσιων πολιτικών σε διάφορα πεδία και ερμηνεία των 
προγραμμάτων πολιτικής μέσω της χρήσης των θεωρητικών εργαλείων των δικτύων 
πολιτικής. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
παρουσίασης και προβολής αναγκαίου 
υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για την 
υποστήριξη των μαθημάτων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 
Θεματικές Συζητήσεις - 
Παρουσιάσεις 

30 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

45 

  
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Τελική γραπτή εξέταση: Τα θέματα δεν 
είναι κοινά για όλους τους φοιτητές αλλά 
έχουν κοινή δομή και μορφή. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
● Σακκελαρόπουλος Θ., Οικονόμου Χ., Σκαμνάκης Χρ., Αγγελάκη Μ. (Επιμ). 

(2018). Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Διόνικος 

● Λάβδας Α., Κ. (2004). Συμφέροντα και Πολιτική – οργάνωση συμφερόντων και πρότυπα 
διακυβέρνησης, Αθήνα: Παπαζήση 

● Heintz Th. and Jenkins-Smith C.H. (1988). “Advocacy coalitions and the practice of policy 
analysis”, Policy Sciences, 21: 263-277. 

● Rhodes R.A.W., Marsh D. (1992). “New directions in the study of policy networks”, 
European Journal of Political Research, 21, pp.181-205. 

● Sabatier P., and Jenkins-Smith H (Eds.) (1993). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition 
Approach. Boulder: Westview Press. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_209 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_209 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσωπικότητα και εαυτός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, συμμετοχική συζήτηση φοιτητών 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής: Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία, Γνωστικές λειτουργίες και εγκέφαλος, 
Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
Ναι (Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να αναλύουν 
πώς η προσωπικότητα και ο εαυτός λειτουργούν προς διαμόρφωση της συμπεριφοράς του 
ατόμου. Θα μπορούν να διακρίνουν χαρακτηριστικά συμπεριφορικά μοντέλα που είναι 
διαφορετικά για κάθε άτομο και να τα συνδέουν με τις διαστάσεις της προσωπικότητας οι 
οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς των πολιτισμών. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές αναμένεται να: προσδιορίζουν το περιεχόμενο της έννοιας της 
προσωπικότητας και της έννοιας του εαυτού όπως ορίζονται από την επιστημονική έρευνα 
στην ψυχολογίαׄ  να εκτιμούν τη μονιμότητα ή τη δυνατότητα αλλαγής της προσωπικότητας 
και του εαυτούׄ  να ερμηνεύουν την σχέση της κοινωνικής εμπειρίας στην ανάπτυξη και 
δόμηση της προσωπικότητας και του εαυτούׄ  να συσχετίζουν  άμεσα την προσωπικότητα και 
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τον εαυτό με τα συναισθήματα και τα κίνητρα συμπεριφοράς του ατόμουׄ  να παρουσιάζουν 
τις πολιτισμικές διαφορές της προσωπικότητας και του εαυτού. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
● Λήψη αποφάσεων 
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
● Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλου 
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που 
επικεντρώνονται στο περιεχόμενο και τις διαστάσεις της προσωπικότητας, στους τύπους του 
εαυτού και τη σχέση τους με τη συμπεριφορά του ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική 
εμπειρία του ατόμου όπως περνά μέσα από τη βιολογική του βάση, την αλληλεπίδραση με το 
περιβάλλον αλλά και τις γνωστικές δομές που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του 
αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος.  Τα θέματα που θα αναλυθούν αφορούν στα 
εξής: Προσωπικότητα, εαυτός και καθημερινή εμπειρία (Εισαγωγή στην έννοια της 
προσωπικότητας και της έννοιας του εαυτού με βάση τη γνώση του ατόμου από την καθημερινή 
εμπειρία)ׄ  Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας και θεωρητικές προσεγγίσεις για την προσωπικότητα 
και τον εαυτό (Επιστημονικός τρόπος μελέτης και μέτρησης της προσωπικότητας και του εαυτού. 
Επιστημονικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας για την προσωπικότητα και τον εαυτό)ׄ  Βιολογική 
βάση και περιβάλλον ως παράγοντες της προσωπικότητας (Βιολογική και πολιτισμική διάσταση 
της προσωπικότητας και του εαυτού). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση powerpoint και βίντεο για 
διδασκαλία 
Χρήση πλατφόρμας e-class για 
υποστήριξη της μελέτης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη 
& ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, πρακτική 
τοποθέτηση, 
διαδραστική 
διδασκαλία 

39 
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ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Μελέτη 
βιβλιογραφίας 

84 

Γραπτή εξέταση 2 
Σύνολο 
Μαθήματος  

125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με 
γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Cervone, D., & Pervin, A.L. (2013). Θεωρίες προσωπικότητας. (Επιμ. Εκδ.) Ανδρέας 
Μπρούζος & Αντωνία Γουναροπούλου. Αθήνα: Gutenberg. 

Chamorro-Premuzic, T. (2013). Προσωπικότητα και ατομικές διαφορές. (Επιμ. Εκδ.) Ηλίας 
Μπεζεβέγκης. Αθήνα: Gutenberg.Hewstone, & M., Stroebe W. (2007). Κοινωνική Ψυχολογία. 
(Επιμ. Εκδ.) Γιώργος Νικ. Γαλάνης. Αθήνα: Παπαζήση 

Pervin, A.L. (2015). Goal concepts in personality and social psychology. UK: Taylor & Francis 
Ltd. 
 

Journal of Personality and Social Psychology, ISSN: 0022-3514, eISSN: 1939-1315 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_321 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_321 

PED-223 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιλογής – Απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Αγγλική και Γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

eclass.upatras.gr/courses/PDE1395/ 

 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αυτό το μάθημα εστιάζεται στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού από τη βρεφική 
ηλικία μέχρι την εφηβική. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

• Επιδεικνύουν μια σημαντική  αναγνώριση των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

• Ορίζουν το περιεχόμενο της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης  

• Αντιδιαστέλλουν κλασσικές και πρόσφατες θεωρίες πάνω στη κοινωνικο-συναισθηματική 
ανάπτυξη 

• Συζητήσουν τον ρόλο των συναισθημάτων για τη ζωή μας, το ποιοι είμαστε, πώς δρούμε 
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και πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους 

• Εξηγούν τη σημασία των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων για τη συνολική 
ανάπτυξη και μάθηση στα παιδιά 

• Συζητήσουν τη σύνδεση των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης της 
προσωπικότητας με την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων 

• Προσδιορίζουν ποια είναι τα θεμέλια μιας υγιούς συναισθηματικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης των παιδιών  

• Ταυτοποιούν τους παράγοντες που εμπλέκονται στην μη τυπική κοινωνικο-συναισθηματική 
ανάπτυξη   

• Αναλύουν τη σημασία των πρώιμων εμπειριών του παιδιού στην ψυχική του υγεία, 
συμπεριφορά, γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική του ανάπτυξη  

• Περιγράψουν το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη των 
συναισθημάτων και της προσωπικότητας των παιδιών 

• Χρησιμοποιούν τα διαφορετικά εργαλεία και τις διαφορετικές μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούνται στη μελέτη της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης 

• Συζητούν σχετικά με τις ιδέες και εμπειρίες τους που συνδέονται με την κοινωνικο-
συναισθηματική ανάπτυξη 

• Διαχειρίζονται κριτικά την έρευνα: να αναζητούν και να διαβάζουν άρθρα, να κάνουν 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και να μπορούν να κάνουν μια γραπτή σύνοψη 

• Να ερμηνεύουν και να παρουσιάζουν ερευνητικά δεδομένα   

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών 

• Κριτική ανάγνωση 

• Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και σύνθεση 

• Δεξιότητες  παρουσίασης 

• Αυτόνομη μελέτη 

• Ομαδική μελέτη 
• Προαγωγή της κριτικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αυτό το μάθημα ασχολείται με θέματα σχετικά με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη από τη 
βρεφική ηλικία μέχρι την ύστερη σχολική, με έμφαση στη συμβολή γενετικών παραγόντων και 
περιβαλλοντικών στην τυπική και μη τυπική κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη.  
Στο μάθημα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα:  
 
Συναισθηματική ανάπτυξη: Θεωρίες της συναισθηματικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη του δεσμού. Η 
ανάπτυξη της έκφρασης των συναισθημάτων στο παιδί. Ρύθμιση των συναισθημάτων. H κατανόηση 
και η ανταπόκριση στα συναισθήματα των άλλων. Eνσυναίσθηση. Σχέσεις με φίλους και 
συνομηλίκους. Σχέσεις με την οικογένεια. Ο ρόλος του σχολείου.  Η οικοδόμηση της έννοιας του 
εαυτού. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Συναισθηματικά 
προβλήματα. Συναισθηματικές διαταραχές. 
 
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Τύποι προσωπικότητας. 
Μετρήσεις της προσωπικότητας. Σταθερότητα της προσωπικότητας. Γενετικές και περιβαλλοντικές 
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επιδράσεις. Η προσωπικότητα ως παράγοντας πρόβλεψης της συμπεριφοράς τού παιδιού.  
Διαταραχές της προσωπικότητας. 
 
Σύνδεση των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών τής προσωπικότητας με 
την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία (διαλέξεις), συζητήσεις 
μέσα στην τάξη, συνεργασία φοιτητών ανά δύο ή σε μικρές 
ομάδες. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις μαθημάτων με διαφάνειες PowerPoint 
Χρήση διαδικτύου  
Αξιοποίηση κατάλληλων ιστοχώρων 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 62 

Συζήτηση με βάση την 
προβολή σχετικών με το 
μάθημα βίντεο 

30 

Αυτόνομη μελέτη 30 

Αξιολόγηση  3 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην τελική γραπτή 
εξέταση. Η μορφή της τελικής γραπτής εξέτασης είναι είτε 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Lightfoot, C., Cole, M & Cole, S. (2014).  Η ανάπτυξη των παιδιών. Επιμέλεια: Z. 
Μπαμπλέκου. Εκδόσεις Gutenberg. 

• Feldman R. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία, Δια βίου ανάπτυξη. Επιστημονική επιμέλεια: 
Η. Μπεζεβέγκης. Εκδόσεις Gutenberg. 

• Lehalle και Mellier (2009). Ψυχολογία της ανάπτυξης, Παιδική ηλικία και εφηβεία. 
Επιστημονική επιμέλεια: Λ. Μπεζέ. Εκδόσεις Πεδίο. 

• Siegler, R. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά. Επιμέλεια: Στέλλα Βοσνιάδου. Εκδόσεις: 
Gutenberg Ψυχολογία.  
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Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Child Development  

• Developmental Psychology 

• Developmental Review 

• British journal of Developmental Psychology 

• Journal of Experimental Child Psychology  

• Early Childhood Research Quarterly 

• Developmental Science 

• Cognitive Development 
 

  



34 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_210 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕSW_210 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης  
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 
Ναι (Αγγλική και Γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 
● Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές και λειτουργίες  της διοίκησης/ηγεσίας 

οργανισμών, 
● Να μπορούν να αναπτύσσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης εσωτερικής πολιτικής του 

οργανισμού και να συσχετίζουν τις διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή, τους 
περιορισμούς και τα αποτελέσματα διαφορετικών μοντέλων ηγεσίας, 

● Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αναποτελεσματικές 
οργανωσιακές συμπεριφορές σχετικές με την κινητοποίηση, τη λήψη απόφασης 
και την επικοινωνία,  
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● Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν την εισαγωγή αλλαγής/καινοτομίας και σχεδίων 
αντιμετώπισης κρίσης σε επίπεδο οργανισμού,  

● Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν την ανάπτυξη του οργανισμού σε μια πορεία 
οργανωσιακής μάθησης. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
● Ομαδική εργασία  
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
● Λήψη αποφάσεων  
● Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες: 

Α΄ ενότητα: μαθήματα 1-4: Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως συστήματα – 
Προσεγγίσεις και Μοντέλα Διοίκησης, Διοίκηση και Οργάνωση, Εκχώρηση 
Αρμοδιοτήτων, Διαμόρφωση εσωτερικής οργανωσιακής πολιτικής, Στρατηγικός 
και λειτουργικός προγραμματισμός, Μοντέλα ηγεσίας. Παγκοσμιοποίηση. 
Παραδοχές και στερεότυπα. 

Β' ενότητα: μαθήματα 5-6:. Το άτομο στον οργανισμό. Κίνητρα και θεωρίες 
παρακίνησης. Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακό άγχος, εργασιακή δέσμευση.  

Γ΄ ενότητα: μαθήματα 7-9: Η ομάδα στον οργανισμό. Λειτουργία ομάδας και 
οργανωσιακή κουλτούρα. Επικοινωνία – Συγκρούσεις σε επίπεδο οργανισμού, 
Θεωρία αποφάσεων, Αναποτελεσματικές οργανωσιακές συμπεριφορές. 

Δ΄ ενότητα: μαθήματα 10-11:  Οργανισμός και επικοινωνία  με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Εισαγωγή αλλαγής/καινοτομίας. Διαχείριση κρίσεων, Διαχείριση 
φήμης.  

Ε΄ ενότητα: μαθήματα 12-13: Ανάπτυξη του οργανισμού, Μοντέλα Αξιολόγησης, 
Οργανωσιακή μάθηση.   Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, παρουσίαση βίντεο και 
ταινιών. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
Power-points 
Υλικό eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις-συζητήσεις (με 
αφορμή τις παραδόσης ή 
της προβολής βίντεο ή 
ταινίας), σενάρια εργασίας 
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Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση 3 
ΣύνολοΜαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση στη βάση ερωτήσεων 
κρίσεως με χρήση σημειώσεων και ανοικτά 
βιβλία. Τα θέματα είναι κοινά για όλους τους 
φοιτητές. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βακόλα, Μ. & Νικολάου, (2019). Ι. Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: ROSILI 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ. ISBN: 978-618-51-31-59-3. 
Robbins, S. P. and Judge, T.A. (2018). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Αθήνα: Κριτική, ISBN: 978-960-586-
233-6. 
Greenberg, G., & Baron, R. A. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.  (Επιμ.-Μετ. Α.-Σ. 
Αντωνίου). Αθήνα: Gutenberg.  
Konidari & Y. Abernot. (2009). Les cités de connaissance. L'institution au coeur de la réussite 
scolaire.  Collection Savoir et Formation, Paris : L'Harmattan. ASIN: B0057WI4V8. 
Konidari Victoria, (2019). Semiotic knowledge brokering: An additional language for understanding 
policy convergence in the European Education Policy Space. Academia, Number 16-17, pp. 112-144. 
ISSN, 2241-1402. https://doi.org/10.26220/aca.3174  
Konidari Victoria, Abernot, Yvan. (2008). Teaching KM to secondary education teachers through an 
action research model.  International Journal of Teaching and Learning Studies, 1 (3), 234-252. 
Victoria Konidari and Yvan Abernot. (2007). Creation of a knowledge city in educational institutions: a 
model for promoting teachers' collective capacity building.  International Journal of Learning and 
Change, 2 (1), 51-69. 
Konidari Victoria, Abernot, Yvan. (2007). The Change of Paradigm as Primer to Collective Capacity 
Building. International Journal of Learning and Change, 2 (3), 286-306. 
Konidari Victoria and Abernot Yvan. (2007). The praxeology approach as primer for the implementation 
of KM in secondary education. International Journal of Knowledge and Learning, 3 (2/3), 245-265. 
Victoria Konidari, Yvan Abernot. (2006). From TQM to learning organization: Another way for quality 
management in educational institutions. International Journal of Quality & Reliability Management, 
.23(1), 8-26.  
Konidari Victoria. (2005). La conscience collective : condition sine qua none pour les équipes 
apprenantes.  Évolutions Psychomotrices, 67, 36-42.  

https://doi.org/10.26220/aca.3174
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Victoria Konidari and Yvan Abernot (2005). Secondary Schools as Knowledge Managers: Conditions and 
Perspectives. The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 5(6), 217-226.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_211 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_211 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική εργασία με παιδιά και εφήβους 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις-συζήτηση 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής Μάθημα 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1610/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα μπορεί να περιγράψει τη διεπιστημονική 
συνεργασία κοινωνικού λειτουργού - εκπαιδευτικού στον χώρο της εκπαίδευσης 
τόσο στην ειδική όσο και στην γενική αγωγή (ειδικά σχολεία, ΕΔΕΑΥ, ΚΕΔΔΥ). Θα 
διευκρινίζει τον ρόλο άλλων επαγγελματιών όπως του κοινωνικού λειτουργού στο 
σχολείο. Θα ορίζει κεντρικά στοιχεία της σχολικής κοινωνικής εργασίας. 

Θα μπορεί να αξιολογεί περιστατικά παιδικής παραμέλησης και κακοποίησης. Θα 
αναφέρει φορείς και υπηρεσίες παιδικής προστασίας. 
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Θα εξηγεί πώς λειτουργούν και οργανώνονται προαιρετικά προγράμματα. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

Να μπορεί ο φοιτητής να προσδιορίζει τον ρόλο του στα πλαίσια της 
διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικού και κοινωνικού λειτουργού στην 
ειδική και στην γενική αγωγή. 
Να μπορεί να αναγνωρίζει φορείς υπεύθυνους για την παιδική προστασία στην 
Ελλάδα. 
Να μπορεί να αναγνωρίζει περιστατικά παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών και 
να απευθύνεται στον κατάλληλο επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό. 
Να μπορεί να οργανώσει και να λειτουργήσει προαιρετικά προγράμματα.  
Να μπορεί να χρησιμοποιήσει την γνώση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός 
προγράμματος πρόληψης (πχ αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής κλπ) τόσο 
μόνος του όσο και σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες. 
Να μπορεί να εργαστεί σε ομάδα. 
Να μπορεί ο φοιτητής να αξιολογεί τον εαυτό του με στόχο την επαγγελματική 
και προσωπική του βελτίωση. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: 

Α΄ Ενότητα (μαθήματα 1 – 4) : Εισαγωγή στην κοινωνική εργασία. Ο ρόλος του 
κοινωνικού λειτουργού ως ενδιάμεσος σχολείου – οικογένειας. Προσδιορισμός 
του ρόλου του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. 
Μελέτη των δομών και φορέων όπου συνεργάζονται εκπαιδευτικοί και 
κοινωνικοί λειτουργοί στην ειδική και στην γενική αγωγή.  

Β΄ Ενότητα (5-9) : Αναλύονται οι ανάγκες για συνεργασία κοινωνικών λειτουργών 
και εκπαιδευτικών ως μέσο πρόληψης σχολικής διαρροής. Μελετώνται φορείς 
υπεύθυνοι για την παιδική προστασία στην Ελλάδα καθώς και περιστατικά 
κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων.  

Γ΄ Ενότητα (10-13): Οργάνωση και λειτουργία προαιρετικών προγραμμάτων 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, βιωματικές 
ασκήσεις. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Power-points 
Υλικό eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας 
σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις-συζητήσεις (με 
αφορμή τις παράδοσης ή 
της προβολής βίντεο ή 
ταινίας) 

39 

Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση 3 
Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα. 
Έκθεση αυτοαξιολόγησης του φοιτητή 
(30%). 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου (70%). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. Καλλινικάκη, Θ., Κασσέρη, Ζ., (Επιμ.)(2014). Κοινωνική Εργασία στην 
Εκπαίδευση. Στα Θρανία των Ετεροτήτων. Αθήνα: Τόπος. 
2. Αρχοντάκη, Ζ., Φιλίππου Δ. (2003). 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση 
ομάδων. Αθήνα: Καστανιώτης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_212 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_212 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Χειμερινό 
(3o) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγκριτική Εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  
3 

 
5 Θεματική συζήτηση 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  
ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) -  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα Β 

● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/-τές θα είναι σε θέση: 
● Να  αναφέρουν τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της συγκρότησης του γνωστικού 

πεδίου «Συγκριτική Εκπαίδευση» 
● Να παρουσιάζουν τις κεντρικές έννοιες και ορισμούς του πεδίου της Συγκριτικής 

Εκπαίδευσης  
● Να περιγράφουν τις εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής 

εκπαίδευσης από την προεπιστημονική της περίοδο μέχρι και την εποχή της 
ύστερης νεωτερικότητας, διακρίνοντας τις διαφορετικές περιόδους και τα σημεία 
καμπής  
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● Να παρουσιάζουν τις βασικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στο 
επιστημονικό πεδίο της Συγκριτικής Εκπαίδευσης 

● Να συγκρίνουν διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης μέσω των θεωρητικών 
οπτικών και εννοιών που έχουν αναπτυχθεί στη Συγκριτική Εκπαίδευση στην 
περίοδο της πρώιμης νεωτερικότητας 

● Να πραγματοποιούν συγκρίσεις διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης μέσω 
των θεωρητικών οπτικών και εννοιών που έχουν αναπτυχθεί στη Συγκριτική 
Εκπαίδευση στην περίοδο της νεωτερικότητας και ύστερης νεωτερικότητας 

● Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις αλλαγές στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού στην εποχή της δια βίου μάθησης 

● Να ανακαλούν και να ερμηνεύουν τις διεθνείς (ευρωπαϊκές) εξελίξεις στις 
πολιτικές για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και να τις συνδέουν με τις αλλαγές 
στο ρόλο και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού  

● Να περιγράφουν τις εξελίξεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ελληνικό 
επίπεδο και να τις συνδέουν με τις αντίστοιχες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αυτόνομη εργασία 
● Ομαδική εργασία 
● Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
● Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
● Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Συγκριτική Εκπαίδευση» διαρθρώνεται σε τρεις 
ενότητες. Συγκεκριμένα: 
 
Ενότητα 1 
Ορισμός του πεδίου «Συγκριτική Εκπαίδευση»: Έννοιες, ορισμοί, μεθοδολογία - Απαρχές 
και θεωρητικές οπτικές στη Συγκριτική Εκπαίδευση 
 
Ενότητα 2 
Ανάλυση εκπαιδευτικών συστημάτων στο πλαίσιο της Συγκριτικής Εκπαίδευσης από τον 
19ο αιώνα έως τον 21ο αιώνα. Εξελίξεις και σημεία καμπής 
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Ενότητα 3 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: ευρωπαϊκά προγράμματα και εξελίξεις στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού στην εποχή της δια βίου μάθησης 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
παρουσίασης και προβολής αναγκαίου 
υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για την 
υποστήριξη των μαθημάτων. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του 
ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 
Θεματικές Συζητήσεις - 
Παρουσιάσεις 

30 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

45 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

 
Γραπτή τελική εξέταση στη βάση ερωτήσεων 
κρίσεως με χρήση σημειώσεων και ανοικτά 
βιβλία. Τα θέματα δεν είναι κοινά για όλους 
τους φοιτητές αλλά έχουν κοινή δομή και 
μορφή. 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

● Πασιάς Γ. (2015). Συγκριτική Εκπαίδευση – Τόποι και Λόγοι. Εκδόσεις Γρηγόρη. 

● Καρράς Κ. (2011). Ο Εκπαιδευτικός σε έναν κόσμο που αλλάζει: Μια πρόκληση για την 
Παιδαγωγική σήμερα. Αθήνα: Gutenberg. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_213 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_213 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής, γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ελληνικά 
     

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α (ξεχωριστό αρχείο στο e-mail)  
● Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 
● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 
(α) να αναφέρουν τις αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές ρίζες, τον ιστορικό ρόλο και την εξέλιξη των βυζαντινών 
θεσμών και της πνευματικής παραγωγής μέσα στον χρόνο 
β) να διακρίνουν τις κοσμικές και τις θρησκευτικές πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού και τη σχέση τους 
(γ) να εντοπίζουν τα στοιχεία πρόσληψης και επίδρασης του βυζαντινού πολιτισμού στη σύγχρονη Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. 
 Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  (Α) Μετάβαση από τον αρχαίο ρωμαϊκό κόσμο στο Βυζάντιο: συνέχεια και ασυνέχεια.  
(Β) Ρωμαϊκός,ελληνικός και χριστιανικός χαρακτήρας του Βυζαντίου.  
(Γ) Πρώιμη βυζαντινή περίοδος:πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα, διοίκηση, θεσμοί, 
κοινωνία, εκκλησία, πολιτισμός.  
(Δ) Μέση βυζαντινή περίοδος (ώς το 1204): πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα, διοίκηση, 
θεσμοί, κοινωνία, εκκλησία, τέχνη,εκπαίδευση.  
(Ε) Υστεροβυζαντινή περίοδος: πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα, διοίκηση, θεσμοί, 
κοινωνία,εκκλησία, τέχνη, εκπαίδευση, επαφή με την Ευρώπη (Βενετία κ.ά.).  
(ΣΤ) Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο:επίδραση στην ιταλική Αναγέννηση και στην ανατολική 
Ευρώπη 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Αυτόνομη μελέτη 83 
Αξιολόγηση  3 
Σύνολο μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν 
και πού είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές; 

Γλώσσα Αξιολόγησης: ελληνικά 
Τρόπος αξιολόγησης: γραπτή εξέταση 
στο τέλος του εξαμήνου 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 
Baynes, Η. & Moss, L.B. (2005) Βυζάντιο. Εισαγωγή στο βυζαντινό πολιτισμό, Αθήνα: Παπαδήμας.  
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Beck, H.-G. (2000). Η βυζαντινή χιλιετία, (μτφ. Δημ. Κούρτοβικ). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης.  
Beck, H.-G. 1988, Iστορία της βυζαντινής δημώδους Λογοτεχνίας (μτφ. H. Eideneier). Aθήνα: MIET. 
Γραμματικοπούλου, Ε. (2004). (επιμ.) Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης, Αθήνα: Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. 
Hunger, H. (1981-83). Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών (Α΄-Γ΄ 
τόμοι). (μτφ. Λ.Γ. Μπενάκης κ.ά.). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Byzantinische Zeitschrift 
Βυζαντινά 
Βυζαντιακά  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW 214 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW 214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην Αγγλική 
Γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και ειδικότερα στην 
Αγγλική Λογοτεχνία (ανάλυση και ερμηνεία ). Ενδεικτικό προαπαιτούμενο είναι η γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B1 / B2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι: 
• Απόκτηση ενός προχωρημένου επιπέδου γνώσεων και απρόσκοπτη χρήση της Αγγλικής 

για ειδικούς σκοπούς (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις τέσσερις βασικές 
δεξιότητες: Reading, writing, listening and speaking. 

• Κατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού , κυρίως πεζογραφία του 20ου αιώνος  – 
διηγήματα τα οποία αφορούν στην ζωή και συμπεριφορά παιδιών κυρίως  σχολικής 
ηλικίας και  νέων ατόμων μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία -. Η διδασκαλία είναι 
εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας στο 
περιβάλλον της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

• Εξοικείωση και ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με 
ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών. 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
• Να χρησιμοποιεί με ευχέρεια την Αγγλική γλώσσα και τον επιστημονικό λόγο  
• Να κατανοεί εις βάθος ένα διήγημα  
• Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και την ορολογία της λογοτεχνικής ανάλυσης 

• Να αναλύει και να αξιολογεί τους χαρακτήρες μέσα σε ένα διήγημα και να έχει την 
ικανότητα να εκφράζει την άποψή του/της προφορικά και γραπτά κάνοντας χρήση 
λογοτεχνικών όρων που απαιτούνται για την  λογοτεχνική  ανάλυση. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Λογοτεχνικά είδη 
Ενεργητική ανάγνωση και λογοτεχνική ερμηνεία 
Ορολογία για την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων 
Παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων 
Ανάλυση και ερμηνεία επιλεγμένων διηγημάτων από την Αγγλική λογοτεχνία του 20ου 
αιώνα. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

56 

Συγγραφή εργασίας 30 

Σύνολο Μαθήματος 125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική 
ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 
και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την 
εκπόνηση γραπτής εργασίας στην Αγγλική 
γλώσσα σε συνεννόηση με τον  διδάσκοντα 
στην οποία αναλύουν ένα διήγημα που 
επιλέγουν ανάμεσα σε αυτά  που προτείνει 
ο διδάσκων. 
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος βασίζεται 
κατά 80% στη γραπτή εργασία και κατά 20% 
στην προφορική παρουσίασή της. 
 
Το υλικό μελέτης, η μέθοδος αξιολόγησης 
του μαθήματος και άλλο σχετικό υλικό είναι 
διαθέσιμα στο e-class. 
https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/ 

 
Η γραπτή εργασία αξιολογείται σύμφωνα με 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Ικανότητα χρήσης της γλώσσας για 
την ανάλυση της λογοτεχνίας.  

• Ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας 
σύντομης μυθοπλασίας. 

• Ικανότητα οργάνωσης και λογικής 
δομής του γραπτού λόγου . 

• Χρήση  ευρέος φάσματος σχετικού 
λεξιλογίου με φυσικό τρόπο. 

• Χρήση γραμματικά ορθών και 
πολύπλοκων δομών. 
Συμμετοχή και παρακολούθηση διαλέξεων 
(+10% της συνολικής αξιολόγησης) 
Όλο το διδασκόμενο υλικό, η προτεινόμενη 
βιβλιογραφία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναφέρονται ρητά στο e-class του 
μαθήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία  
The Norton Anthology of Short Fiction by R.V. Cassill ed. W.W.Norton& Company New York-

London 1983 
The Writer’s Harbrace Handbook by Cheryl Glenn and Loretta Gray- International edition, 4th 

ed. 2009. 

 

 
  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1371/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_215 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Troisième 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γαλλικά IΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Έλεγχος κατανόησης μέσω ασκήσεων 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής ( Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας 
για Ειδικούς Σκοπούς), Ανάπτυξης Ακαδημαϊκών 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ. Συστήνεται ωστόσο οι φοιτητές που 
παρακoλουθούν το μάθημα να έχουν επίπεδο 
γλωσσομάθειας επιπέδου Β1/Β2 για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Γαλλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/FLU126/ 

 
3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων  

Ο σκοπός  αυτού του μαθήματος είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φοιτητών οι οποίοι 
διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας σε ό,τι αφορά τις γενικές δεξιότητες της 
Γαλλικής Γλώσσας (Lire, Écrire, Parler, Écouter) και να εμβαθύνει τη γνώση τους στα Γαλλικά 
για Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Français – Sciences Humaines). ενισχύοντας το ανθρωπιστικό 
και κοινωνιολογικό λεξιλόγιό τους στο πεδίο των Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Επιστημών. 
Επίσης εισαγάγει τους φοιτητές στις τεχνικές γραφής και την επικοινωνία. 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να: 

1. Χρησιμοποιεί τη Γαλλική Γλώσσα έχοντας εξασκήσει τις τέσσερις βασικές δεξιότητες. 
2. Συζητά έννοιες των Γαλλικών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτοντας 

περαιτέρω πεδία από τα γνωστικά αντικείμενα της Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας. 
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3. Χειρίζεται κείμενα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κατανόηση και επεξεργασία κειμένου, 
γλωσσικές εφαρμογές, ανάπτυξη λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού λόγου) 

4. Συγγράφει αναφορές 
5. Χειρίζεται ακαδημαϊκά άρθρα του πεδίου του και αναλύει τα γενικά χαρακτηριστικά τους 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες από τη λίστα 
που παρατίθεται πιο πάνω: 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 

 
4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη των ακόλουθων πεδίων: 
1. Français Académique : Révision des verbes académiques fréquemment utilisés, noms, 

adjectifs, et adverbes. 
2. Verbes de reportage et de référence 
3. Sources 
4. Systèmes de référence 
5. Écrire un rapport : français académique et français des affaires sociales 
6. Lire et travailler sur des articles scientifiques 

 
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο ( τάξη) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις και ασκήσεις 
πράξης 

39 

Αυτοτελής Μελέτη 83 

Τελική εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος  125 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η Γαλλική. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

• Γραπτή τελική εξέταση (γλωσσικές 
ασκήσεις και ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης) – 80% 

• Εργασία (τεχνική αναφορά)– 10% 

• Παρακολούθηση και συμμετοχή – 10% 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται λεπτομερώς 
στο πρόγραμμα μαθήματος το οποίο διανέμεται στους 
φοιτητές στην έναρξη του εξαμήνου και 
ανακοινώνεται στο e-class του μαθήματος. 

 
6. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Entre nous 2 Éditions Maison des langues ISBN : 978-84-8443-927-1 
2. Pluri Dictionnaire Larousse (2016) 

3. Σημειώσεις διδάσκοντος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_217 
 

7. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_217 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ρωσικά-III 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑ ΔΗΛΑΔΗ Η 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.Ι 

3 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Ξένη Γλώσσα 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ IΙΙ  θα πρέπει να 
έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ Ι και ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙ   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ρώσικα 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

8. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης  

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του Γ’ εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 
Εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της Ρωσικής γλώσσας που διδάχθηκαν. 
 
Το Γ' εξάμηνο (Ρώσικα ΙΙΙ) τα μαθήματα περιλαμβάνουν: 
Ουσιαστικά και επίθετα στην προθετική πτώση, ο παρελθόντας του ρήματος, 
Χρονικά επιρρήματα, 
      -απόκτηση θεμελιακού λεξιλογίου  
      -ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων με παράλληλη άσκηση   
       των γραμματικών και συντακτικών δομών 

Γενικές Ικανότητες 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας 
Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου 
Ορθή προφορά και έκφραση. 

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα 
Παραγωγή προφορικού και γραπτού λογού 
Εμπλουτισμός λεξιλογίου 

10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

e-mail 
e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

40 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

30 

Συγγραφή εργασίας 16 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι- Ρωσική 
 
Η αξιολόγηση βασίζεται στην Τελική Εξέταση Μαθήματος 
(50%) 
Γραπτή Εργασία  (10%) 
Παρακολούθηση (40%) 
 

11. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ.Под редакцией В.Г.Костомарова 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. Л.С.Журавлёва 
3. ПОЕХАЛИ.Ст.Чернышов 
4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

 


