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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_301  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

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 Πρακτική άσκηση στο σχολείο: Παρακολούθηση 
μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος και Διδασκαλία 
μαθ. Γλώσσας του δημοτικού σχολείου στην τάξη (από τους 

φοιτητές) 

2 

Εργαστηριακές Ασκήσεις-Προετοιμασία -Ανατροφοδότηση 2 

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 - Απόκτησης Γνώσεων, καθώς και 
Ανάπτυξης δεξιοτήτων, και Αλλαγής στάσεων-
συμπεριφορών. (μέσω  εργαστηριακής και πρακτικής 
άσκησης) 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Αγγλική και Γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1316/  

 
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  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές, αφού έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 
γνώσεις και έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες δεξιότητες και στάσεις-συμπεριφορές, 
αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να: 

⮚ αναλύουν και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 
μαθησιακής διαδικασίας σε συνδυασμό με τις μείζονες θεωρίες μάθησης και 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1316/
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μεθοδολογίες, ώστε να είναι ικανοί να τις εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη της 
νεοελληνικής γλώσσας σε μαθητές του δημοτικού σχολείου  

⮚ περιγράφουν να συγκρίνουν και να συνδυάζουν τις διάφορες διαστάσεις του 
γραμματισμού, τις οποίες καλούνται να αναπτύξουν στους συγκεκριμένους 
μαθητές.  

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 

● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
● Λήψη αποφάσεων  
● Αυτόνομη εργασία  
● Ομαδική εργασία  
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  
● Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
● Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη 
● Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα είναι και θεωρητικού προσανατολισμού, όσον αφορά τις διαλέξεις, αλλά και 
πρακτικού-εφαρμοσμένου προσανατολισμού, με εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. 

⮚ Οι διαλέξεις αφορούν: 
● Τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 
● Τις μεθοδολογικές κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος για το γλωσσικό 

μάθημα στο δημοτικό σχολείο  
● Την εφαρμογή των παραπάνω στα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.  
● Διδακτικές εφαρμογές. 

 

⮚ Το πρακτικό-εφαρμοσμένο μέρος αφορά: 
        Τις πρακτικές ασκήσεις του 5ου εξαμήνου, που θεωρούνται Εργαστηριακή Άσκηση 
και είναι υποχρεωτικές, προκειμένου ο φοιτητής να ολοκληρώσει με επιτυχία το 
συγκεκριμένο μάθημα.  
         Η Εργαστηριακή Άσκηση διαρκεί συνολικά δεκατρείς εβδομάδες. Ο κάθε φοιτητής 
παρακολουθεί 5 εργαστήρια και διδάσκει ή παρακολουθεί μαθήματα στη σχολική τάξη 
για 8 ημέρες (τουλάχιστον 5 διδακτικές ώρες την ημέρα).  
 
● Οι φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου, ένα πρωινό την εβδομάδα, παρακολουθούν 

πέντε τρίωρα προπαρασκευαστικά εργαστήρια, προκειμένου να προετοιμαστούν 
για την είσοδο στη σχολική τάξη. Στο εργαστήριο γίνεται προετοιμασία των 
παρακολουθήσεων και διδασκαλιών που θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο 
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(σχέδια μαθήματος/διδασκαλίας, λύση αποριών κτλ.), προβολή  και ανάλυση 
βιντεοσκοπημένων δειγματικών διδασκαλιών κ.ά.   

● Στη συνέχεια παρακολουθούν μαθήματα στη σχολική τάξη για πέντε ημέρες (5 
διδακτικές ώρες την ημέρα), ένα πρωινό την εβδομάδα.  

● Τέλος διδάσκουν για άλλες τρεις ημέρες το μάθημα της Γλώσσας και 
παρακολουθούν τα υπόλοιπα, για ένα πρωινό την εβδομάδα επίσης.  

● Περιλαμβάνονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στα σχολεία, και 
ανατροφοδοτικά εργαστήρια σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. 

 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο: 
● Διαλέξεις, εργαστήρια, πρακτική άσκηση σε 

σχολεία, εργασίες ατομικές και δραστηριότητες 
ομάδων (workshops). 

● Εμψύχωση και υποστήριξη των φοιτητών στα 
σχολεία στα οποία ασκούνται  

● Προετοιμασία και ανατροφοδότηση της 
διαδικασίας μέσω εργαστηρίων, 
δραστηριοτήτων ομάδων και διαλέξεων. 

● Επιμόρφωση και συνεχής επικοινωνία-
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς-μέντορες 
των φοιτητών.  

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. (Power-points, Υλικό eclass, Σύνδεση με 
εξειδικευμένες ιστοσελίδες) 

● στη Διδασκαλία, 
● στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,  
● στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

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 
 

13 

Εργαστηριακή Άσκηση 
 

26 

Άσκηση Πεδίου- 
Πρακτική (Τοποθέτηση) 
 

40 

Ατομικές ή/και ομαδικές 
εργασίες με χρήση 
τεχνολογιών (σχέδια 
μαθήματος, project, 
αυτοαξιολογήσεις-
ετεροαξιολογήσεις, 
αξιολογήσεις της όλης 
διαδικασίας) 
 

26 

Αυτόνομη μελέτη 20 

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. 

 

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

 

⮚ Γραπτή τελική εξέταση (70% του τελικού 
βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης 
οργανώνεται με ανοιχτές ερωτήσεις κρίσεως 
και απαιτεί την ανταπόκριση του 
φοιτητή/τριας σε δεδομένα εικονικά σενάρια 
διδασκαλίας. Τα θέματα δεν είναι κοινά για 
όλους τους φοιτητές αλλά έχουν κοινή δομή 
και μορφή. 

 

⮚ Παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών και αποτίμηση των φακέλων εργασίας 
τους (σχέδια διδασκαλίας μαθήματος, projects 
και  αξιολογήσεις) (30% του τελικού βαθμού). 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης επεξηγούνται λεπτομερειακά 
στους φοιτητές μέσω του e-class 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Ελληνόγλωσση 
Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης. 
Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού (μτφ. Μ. Αραποπούλου, επιμ. Ε. Καραντζόλα), 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Γλωσσικός υπολογιστής, τόμ. 1 και 2. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (βλ. και 

Κέντρο ελληνικής γλώσσας: www.komvos.edu.gr). 
Ιορδανίδου, Ά. και Φτερνιάτη, Ά. (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το 

γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο, Αθήνα: Πατάκης. 
Κέντρο ελληνικής γλώσσας: www.komvos.edu.gr 
Mατσαγγούρας, H. (2004). Kειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Aθήνα: 

Γρηγόρης. 
Mατσαγγούρας, H. (2007). Σχολικός εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρης. 
Πολίτης, Π. (2001). «Γένη και είδη λόγου», στο: Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ,), Λόγος και κείμενο. 

Δράση 1 του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΥΠΕΠΘ), 
www.komvos.edu.gr. Θεσσαλονίκη. 

Xαραλαμπόπουλος, A. και Xατζησαββίδης, Σ. (1997). H διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης 
της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Kώδικας. 

Χαραλαμπόπουλος, Α. και Κωστούλη, Τρ. (2000). Διδασκαλία λειτουργικής χρήσης της 
γλώσσας. Γλωσσικές δραστηριότητες για το Δημοτικό Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

 
- Ξενόγλωσση 

Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. 
London: Longman.  

Cope, B. και Kalantzis, M. (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching 
Writing. London: The Falmer Press. 

Cope, B. και Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social 
Futures. London: Rοutledge. 

http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
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Council of Europe. (1996). «Language Learning and Teaching for European Citizenship», 
Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A common European Framework of 
reference, Strasbourg. 

European Commission (1996). Teaching and learning towards the learning society (White 
Paper). Luxembourg: European Commission Office of Official Publications. 

Fairclough, N. (1992) (ed.). Critical language awareness. London: Longman. 
Goatly, A. (2000). Critical Reading and Writing: An Introductory Coursebook. London & New 

York: Routledge. 
Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University 

Press. 
Kalantzis, Μ. και Cope, Β. (eds.) (2001). Transformations in Language and Learning. Australia: 

Common Ground. 
Kalantzis, M., Cope, B. & the Learning by Design Project Group. (2005). Learning by design. 

Melbourne: Common Ground. 
McCarthy, M. και Carter, R. (1994). Language as Discourse: Perspectives for Language 

Teaching. London: Longman. 
New London Group (1996). A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, Harvard 

Educational Review 66 (1), 60-92. 
Richards, J. &.Renandya, W (ed.) (2002). Methodology in Language Teaching. An Anthology of 

Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press. 
Stern, Η. Η. (2001). Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: O.U.P.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_302 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

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 Πρακτική Άσκηση 3 5 

Εργαστήριο  1  

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 

Γενικών Γνώσεων και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά (και Αγγλικά σε φοιτητές Erasmus) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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

 
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  

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή και τις έννοιες της ένταξης και 
συμμετοχικής εκπαίδευσης. Στόχος του μαθήματος είναι:  
να ορίζουν οι φοιτητές/τριες την Ειδική Αγωγή, να ανακαλύψουν τις ποικίλες προσαρμογές που 
απαιτούνται σε κάθε σχολικό πλαίσιο προκειμένου να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να συνοψίζουν βασικές γνώσεις για την εκπαίδευση των παιδιών με 
ειδικές ανάγκες, τα εκπαιδευτικά πλαίσια, να συζητούν σχετικά με τα θέματα που αφορούν μαθητές 
με ειδικές ανάγκες, να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντί τους και να εκτιμήσουν τη 
διαφορετικότητα ως απαραίτητη προϋπόθεση αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των 
ανθρώπων.  
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

• Να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές ομάδων παιδιών με ειδικές ανάγκες 

• Να αναγνωρίζουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους.  

• Να εφαρμόζουν τις αρχές της Ειδικής Αγωγής στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε 
διαφορετικούς τομείς (αναπτυξιακός, γνωστικός, κτλ.).  

• Να διακρίνουν τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. 

• Να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες και τους γονείς για το σχεδιασμό των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

• Να σχεδιάζουν και να προτείνουν τις εκπαιδευτικές προσαρμογές. Εξατομικευμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ). 

• Να αξιολογούν και να επανασχεδιάζουν τις προσαρμογές αυτές.  

 
 

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 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

• Προσδιορισμός Διάφορων Όρων – Βασικές Έννοιες.  

• Εισαγωγή στις βασικές κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

• Χαρακτηριστικά πληθυσμού μαθητών με ειδικές ανάγκες-αναπηρίες.  

• Ιστορική Αναδρομή. Η Κοινωνία και τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Αναπηρία-Ασθένεια ή 
Διαφορά; Κοινωνιολογικές και Ιατρικές θεωρήσεις. 

• Κατηγοριοποίηση, Αιτιολογία, Συχνότητα, Διάγνωση, Αξιολόγηση. 

• Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ειδική Αγωγή. Η Οικογένεια και το παιδί με Ειδικές Ανάγκες.  

• Εκπαιδευτικές Αρχές και Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή.  

• Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ). Ανάλυση Δραστηριοτήτων. Τροποποίηση 
Συμπεριφοράς. 

• Σύγχρονες Τάσεις και Μοντέλα Εκπαίδευσης. 

• Νομοθεσία και Ειδική Αγωγή. Η Ελληνική Πραγματικότητα. 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις , πρακτική άσκηση) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Παρουσιάσεις διαλέξεων με PowerPoint 
Παρουσίαση εφαρμογών ΤΠΕ για τη διδασκαλίας παιδιών 
με Ειδικές Ανάγκες. 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. 
Επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω email. 

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  33 

Πρακτική Άσκηση 6 

Εργαστήριο 13 

Εκπόνηση εργασίας 14 

Παρουσίαση εργασίας 9 

Αυτοτελής μελέτη 47 

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. 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά (και Αγγλικά σε φοιτητές 
Erasmus). 
Αξιολόγηση: 
Γραπτή εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
Ερωτήσεις σωστό/λάθος. 
Ερωτήσεις ανοικτού τύπου σύντομης απάντησης. 

 
 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Heaward W. L., (2011). Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες (Επιστ. Επ. Δαβάζογλου, Α, Κόκκινος, Κ,). Αθήνα: 
Εκδόσεις Τόπος. 

Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επ.) 2000. Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Oliver, M. (2009). Αναπηρία και Πολιτική (πρόλογος-επιμέλεια) Γιώτα Καραγιάννη. Αθήνα: Επίκεντρο. 
Winzer, M. Mazurek, K. (ed.) 2000. Special Education in the 21st Century. Washington D.C.: Gallaudet 

University Press. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
The Journal of Special Education 
British journal of Special Education 
Journal of Research in Special Educational Needs 
European Journal of Special Needs Education 
Θέματα Ειδικής Αγωγής 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕSW_303 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕSW 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού θεσμού-εκπαιδευτικές 
πρακτικές  

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 

Επιστημονικής Περιοχής,  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Αγγλικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/1429/ 

 
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  

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 
- εξηγούν το ρόλο της θεωρίας στην οικοδόμηση της κοινωνιολογικής γνώσης 

στην εκπαίδευση, 
- συγκρίνουν βασικούς θεωρητικούς προσανατολισμούς σε σχέση με τα 

εκπαιδευτικά φαινόμενα. 
- παρουσιάζουν και να αναλύουν κριτικά τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί 

παράγοντες μεταβάλλουν την εκπαιδευτική λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα πώς 
κοινωνικά φαινόμενα όπως η ανισότητα, η διαφορετικότητα ή η τεχνολογία 
επηρεάζουν την κοινωνική δομή και τις πρακτικές. 

- αναπτύσσουν κατάλληλες δεξιότητες για την εφαρμογή των τεχνικών και των 
μεθόδων που υιοθετούνται και σχετίζονται με την ανάλυση των παιδαγωγικών 
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πρακτικών 
- αναπτύσσουν γνώσεις σχετικές με την εκπαίδευση ως κοινωνικό θεσμό. 

 

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 

 
Γενικά, στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις ακόλουθες 
ικανότητες: 
 
- Βασικές γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ως κοινωνικού θεσμού και της 
παιδαγωγικής πρακτικής  

- Ικανότητα κριτικής σκέψης σε μικρο- και μακρο-κοινωνιολογικά δεδομένα και 
σε θεωρίες για την εκπαίδευση 

- Δημιουργική και επαγωγική σκέψη, εύκολη μετάβαση από την 
απομνημόνευση στην ανάλυση, την εφαρμογή, τη σύνθεση και την 
αξιολόγηση 

- Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης σχετικών δεδομένων και 
πληροφοριών και κριτική αξιολόγηση μιας δημοσιευμένης ερευνητικής 
έκθεσης. Ικανότητα ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο η μελέτη θα μπορούσε 
να είχε βελτιωθεί.  

 

 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: 
 
Α΄ενότητα: μαθήματα 1-3: Εισαγωγή και εννοιολογικές διασαφηνίσεις στο 
επιστημονικό πεδίο της κοινωνιολογικής ανάλυσης της εκπαιδευτικής δράσης με 
έμφαση σε ζητήματα ανισότητας -ταυτότητας -ετερότητας. 
 
Β' ενότητα: μαθήματα 4-8: Παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικότερων 
 θεωρητικών micro & macro  προσεγγίσεων από την πλευρά της Κοινωνιολογίας της 
εκπαιδευτικής δράσης . 
 
Γ΄ ενότητα:  μαθήματα 9-13: Παρουσίαση και ανάλυση ειδικών θεμάτων της 
εκπαιδευτικής δράσης και συσχέτισή τους με τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο με έμφαση σε ζητήματα εκπαιδευτικής  
ταυτότητας -και διαχείρισης της ετερότητας. Εργαστηριακή  εφαρμογή. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, διαλογική-επιχειρηματολογική συζήτηση με 
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών σε 
θεματικές παρουσιάσεις (σε ομαδικό ή ατομικό 
επίπεδο) με βάση την επεξεργασία κειμένων, τη 
διατύπωση ερωτημάτων και τη συζήτηση θεμάτων που 
προτείνει ο διδάσκων κατά τη διάρκεια των διδακτικών 
συναντήσεων. Ανάλυση και κριτική συγκεκριμένων 
εικονικών κειμένων. Επεξεργασία σεναρίων για την 
κατασκευή εργαλείων. Εργαστηριακή άσκηση. 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Power-point, eclass, υλικό από εξειδικευμένες 
ιστοσελίδες (πχ. ελληνική στατιστική αρχή, κ.ά.). 
εικονικό κείμενα, (documentaries), χρήση πλατφόρμας 
ψηφιακής επικοινωνίας (ΒΒΒ ).  
 

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- συζήτηση 20  

Εργαστηριακές ασκήσεις  19 

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. 

 
Γραπτή τελική εξέταση στη βάση ερωτήσεων κρίσεως 
με χρήση σημειώσεων και βιβλιογραφίας.  
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Μυλωνάς Θ.,(1998). Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Συμβολές, εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα.  

2. Θάνος Θ., Καμαριανός Ι., Κυρίδης Α., Φωτόπουλος Ν., Παυλή-Κορρέ Μ., 
Τουρτούρας Χ., (2017). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Εισαγωγή σε βασικές 
έννοιες και θεματικές, εκδ. Gutenberg , Αθήνα 

3.  Ασημάκη Α., Καμαριανός Ι., Κουστουράκης Γ., (2011). Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού 
τοπίου, Τόμος ΙΙ, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα. 
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4. Ασημάκη A., Βεργίδης Δ.,Κουστουράκης Α., (2019) Κοινωνιολογία της Εκπάιδευσης. Αθήνα: 
Παπαζήσης. 

5. Κουλαϊδής Β., Τσατσαρώνη Α.(επιμ.), (2010). Παιδαγωγικές πρακτικές:  
έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική Μεταίχμιο, Αθήνα 

6. Qieiroz J.M., (2000). Το Σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 
 
  



14 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_304 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας 

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 

Υποχρεωτικό: Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία Ι: Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, Γνωστική 
ανάλυση της μάθησης στην εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1399/ 

 
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  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να προσδιορίζουν την 
κοινωνική ψυχολογική προσέγγιση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τους βασικούς τομείς έρευνας της 
κοινωνικής ψυχολογίας, τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικούς σχεδιασμούς καθώς και τα 
ευρήματα της έρευνας των κοινωνικών ψυχολόγων σε όλο τον κόσμο. Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να 
αναγνωρίζουν το βαθμό στον οποίο οι μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς επηρεάζονται από 
παράγοντες του κοινωνικού πλαισίου και ερμηνευτικές κρίσεις των ατόμων. Η μελέτη της κοινωνικής 
ψυχολογίας είναι εξαιρετικά ελκυστική διότι τα θέματα με τα οποία ασχολείται έχουν άμεση 
εφαρμογή στις καθημερινές εμπειρίες του ατόμου ως κοινωνικού όντος, δηλαδή πώς σκέφτεται, 
αισθάνεται και ενεργεί ο άνθρωπος με τη φυσική ή νοητή παρουσία των άλλων. Ειδικότερα, οι 
φοιτητές αναμένεται να:  

➢ εντοπίζουν και να εξηγούν στην καθημερινή τους εμπειρία, πώς αντιλαμβάνονται, 
αξιολογούν, κατηγοριοποιούν και επεξεργάζονται τα κοινωνικά ερεθίσματα, πώς φτάνουν 
σε κρίσεις και συμπεράσματα που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά ׄ  
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➢ διακρίνουν τα συστήματα κινήτρων του εαυτού τος και πώς αυτά σχετίζονται με το 
πολιτισμικό πλαίσιο του οποίου αποτελούν μέρος ׄ   

➢ αναγνωρίζουν τις αποδόσεις αιτίων συμπεριφοράς τους καθώς αυτές επηρεάζουν τα 
μελλοντικά σχέδιά τους σε όλους τους τομείς της ζωήςׄ   

➢ εξηγούν τη σχέση στάσεων, συμπεριφοράς και προγραμματισμού ׄ   
➢ σχεδιάζουν τις προσπάθειές τους για να πείθουν τους άλλους εφαρμόζοντας τις θεωρίες της 

πειθούς. 

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 

• 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 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που 
επικεντρώνονται στην κοινωνική δράση του ατόμου. Με βάση τη θεώρηση της κοινωνικής νόησης 
αναλύεται ο τρόπος συναγωγής συμπερασμάτων και καθορισμού της συμπεριφοράς του ατόμου. 
Αυτό αφορά τόσο στην τυπική συμπεριφορά όσο και στην λειτουργική και αποτελεσματική 
συμπεριφορά του ατόμου στις κοινωνικές ομάδες δράσης του εντός του ευρύτερου πολιτισμικού 
πλαισίου. Τα θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά αφορούν στα εξής: Αντικείμενο και 
Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ψυχολογίαςׄ  Κοινωνικήׄ  Θεωρία Απόδοσηςׄ  Στάσεις, Πεποιθήσεις, 
Αξίεςׄ  Θεωρία Αλλαγής των Στάσεωνׄ  Πειθώ και Ενδοτικότητα ׄ  Συμμόρφωση και Υπακοή 
 

 
4. 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, πρακτική 
τοποθέτηση, 
διαδραστική 
διδασκαλία 

39 
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(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 

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.  

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Hogg, M., & Vaughan, G. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. (Επιμ. Εκδ.) Αλεξάνδρα Χαντζή. Αθήνα: 
Gutenberg. 

Hewstone, & M., Stroebe W. (2007). Κοινωνική Ψυχολογία. (Επιμ. Εκδ.) Γιώργος Νικ. Γαλάνης. 
Αθήνα: Παπαζήση 

Schneider, F.W., Gruman, J.A., & Coutts, L.M. (2005). Applied Social Psychology: Understanding 
and addressing social and practical problems. Sage. 

Van Wormer, K., Besthom, F.H., & Keefe, T. (2007). Human behavior and social environment: 
Macro level – Groups, communities, and organizations. Oxford University Press. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_322 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_322 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

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· υποβάθρου, γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  
Ναι (στα αγγλικά) 

 

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 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
(α) να διακρίνουν τη μορφή και το περιεχόμενο του θρησκευτικού φαινομένου και τη διαπλοκή του 
με τη φιλοσοφία και την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας από τον πρώιμο χριστιανισμό μέχρι 
σήμερα 
(β) να διακρίνουν μεταξύ των θρησκευτικών και των φιλοσοφικών στοιχείων του χριστιανισμού 
(γ) να αξιολογούν κριτικά τη θρησκευτική κοσμοθεώρηση και τη θρησκευτική ηθική· 
(δ) να ερμηνεύουν τη θρησκεία ως στοιχείο του πολιτισμού. 

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

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
● Α) Πολιτισμός, φιλοσοφία και θρησκεία. Το θρησκευτικό συναίσθημα ως υπαρξιακή σχέση 
ανθρώπου - θείου. Οι θεωρίες του R. Otto και του M. Eliade για τη θρησκεία. Τυπολογική κατάταξη 
των θρησκειών. 
● Β) Συστηματική εξέταση φιλοσοφίας και θρησκείας ως πνευματικών μεγεθών: ομοιότητες 
και διαφορές. 
● Γ) Εξέταση της ιστορίας των σχέσεων φιλοσοφίας και θρησκείας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
● 1) Φιλοσοφία και θρησκεία κατά τη μετάβαση από τον “μύθο” στον “λόγο”: κριτική εξέταση 
της αρχαίας ελληνικής θρησκείας (Προσωκρατικοί). Πλατωνική, αριστοτελική, στωική, επικούρεια και 
Σκεπτική προσέγγιση της θρησκείας. 
● 2) Χριστιανισμός και φιλοσοφία: Παύλος, πρωτοχριστιανικοί χρόνοι, Βυζάντιο, πρώιμος και 
ύστερος Δυτικός Μεσαίωνας. Η φιλοσοφία στον μεσαιωνικό εβραϊκό και αραβικό πολιτισμό. 
Φιλοσοφία και θρησκεία στην Αναγέννηση και τον πρώιμο Διαφωτισμό (Bacon, Descartes, Spinoza, 
Locke, Newton κ.ά.). 
● 3) Φιλοσοφία και θρησκεία στον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό του 18ου αι.: παραδοσιακός 
θεϊσμός, ντεϊσμός ή «φυσική θρησκεία», αισιόδοξος και απαισιόδοξος αθεϊσμός. Παιδαγωγικές 
συνέπειες των νέων ιδεών περί «φυσικής θρησκείας». Φιλοσοφία και θρησκεία στον 19ο αι.: Hegel, 
Feuerbach, Marx, Conte, Kierkegaard. 
● 4) Φιλοσοφία και θρησκεία στον 20ό-21ο αι: Αναλυτική φιλοσοφία, υπαρξισμός, 
νεοθωμισμός. Ηθικές και πολιτικές θεωρίες περί δικαιωμάτων, θρησκευτικής ανεκτικότητας και 
πολυπολιτισμικότητας. Μεταμοντερνισμός και θρησκεία. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

- 

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, 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική (και αγγλική για 
αλλοδαπούς φοιτητές). 
 
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων). 



19 

 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Τσάρλσγουορθ Μ., Φιλοσοφία και θρησκεία: τυπολογία των σχέσεών τους από την Αρχαιότητα έως 
σήμερα (μτφ. Χ. Τριανταφυλλόπουλος, επιμ. Ι.Α. Δημητρακόπουλος), Αθήνα/Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014. 
2) Μινουά Ζ., Η ιστορία της αθεΐας: η αθεΐα στο Δυτικό κόσμο (μτφ. Β. Σερέτη), Αθήνα: Νάρκισσος, 
2007. 
3) Άρμστρονγκ Κ., Η ιστορία του Θεού: η καταγωγή της ιδέας του Θεού, οι μονοθεϊστικές θρησκείες και 
το μέλλον τους (μτφ. Φ. Τερζάκης), Αθήνα: Φιλίστωρ, 32002.  
4) Crawford R., Τι είναι θρησκεία (μτφ. Μ. Μπλέτας), Αθήνα: Σαββάλας, 2004. 
5) Μακράκης Μ., Το πρόβλημα της αλήθειας στη φιλοσοφία της θρησκείας, Αθήνα: Αρμός, 1992. 
6) Nielsen K., Εισαγωγή στη φιλοσοφία της θρησκείας (μτφ. Β. Αδραχτάς), Αθήνα: Ψυχογιός, 2002. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_307 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρία και μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

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/PDE1609/ 

 
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  

 
Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα αναπτύσσει ερευνητικά προγραμμάτα που 
υλοποιούνται από εθνικούς και υπερεθνικούς θεσμούς στα πλαίσια κριτικής 
επισκόπησης. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αξιολογεί τη σημασία της ερευνητικής 
δράσης για το θεσμό του Πανεπιστημίου και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής 
στο εκπαιδευτικό και το κοινωνικό. Ο φοιτητής θα συνθέτει μια ερευνητική μελέτη. 
Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:  

✓ προσδιορίζει βασικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας. 
✓ αναγνωρίζει φορείς υπεύθυνους για την διεξαγωγή ερευνών σε ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο. 
✓ ασκεί κριτική σχετικά με τον χώρο της εκπαίδευσης. 
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✓ αναγνωρίζει αντικείμενα έρευνας που μπορούν να αξιοποιηθούν στον 
μελλοντικό χώρο εργασίας του. 

✓ συντάσσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση. 
✓ αναγνωρίζει να προσωπικά του στερεότυπα. 
✓ συνεργαστεί σε ομάδα. 
✓ αξιολογεί τον εαυτό του με στόχο την επαγγελματική και προσωπική του 

βελτίωση.  
 

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 

 

Γενικά, οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 
 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων  
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
- Κριτική και αυτοκριτική  
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: 

Α΄ Ενότητα (μαθήματα 1 – 3) : Μελέτη της σημασίας της έρευνας για τον Ελληνικό 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και την κοινωνική σημασία του ΕΧΑΕ. 
Β΄ Ενότητα (4-10) : Περιγράφονται σημαντικές για τον ελληνικό χώρο ερευνητικές 
προσπάθειες η εισαγωγή των οποίων στη σχολική τάξη διαφοροποιεί τη σχολική 
μονάδα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο με αναλυτικό άξονα την κοινωνική 
διαστρωμάτωση και τη σημασία του φύλου εξετάζονται οι διάφορες ερευνητικές 
μέθοδοι και τεχνικές.   
Γ΄ Ενότητα (11-13): Διεξαγωγή και συγγραφή μιας επιστημονικής ερευνητικής 
μελέτης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση, βιωματικές ασκήσεις. 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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

 
 

39 

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 εργασία με θέμα «Κατάθεση μιας 
ερευνητικής πρότασης». Παρουσία και 
συμμετοχή στο μάθημα. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης του φοιτητή (40%). 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60%). 
 
 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Robson Colin (2010). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου: ένα μέσον για 
κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα : Gutenberg. Β 
Έκδοση. 
2. Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith (2008). Μεθοδολογία 
Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Β Έκδοση. 
3. Creswell, J. W. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και 
αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ίων.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_306 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_306 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5O  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 5 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που 
απαιτούνται για τη στατιστική ανάλυση στην κοινωνική έρευνα και να εξοικειωθούν με την 
επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων.  
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη διαχείριση και τη στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση 

στατιστικών προγραμμάτων  την ερμηνεία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• καθορίζει τις βασικές αρχές της στατιστικής οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή των αναλύσεων που απαιτούνται στον τομέα της εκπαίδευσης.  

• διαχειρίζεται τις θεμελιώδεις στατιστικές διαδικασίες προκειμένου να διερευνήσει διάφορα 
δεδομένα στην εκπαίδευση.  

• διατυπώνει ερευνητικά ερωτήματα στις έρευνες πεδίου. 

• χρησιµοποιεί διάφορα στατιστικά πακέτα και να επιλέγει τις κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις.  

• ερμηνεύει και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων. 
 

 Γενικές Ικανότητες 

• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 
 

• Κατανομές συχνοτήτων 

• Μέτρα Κεντρικής Τάσης και Διασποράς 

• Διαχείριση βάσης δεδομένων  

• Διαχείριση μεταβλητών  

• Έλεγχοι υποθέσεων 

• Σύγκριση Μέσων Όρων  

• Σχέσεις μεταβλητών  
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις,  εργασίες σε ομάδες. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

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

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
e-class του Πανεπιστημίου Πατρών 
Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (PowerPoint) 
Χρήση προγραμμάτων στατιστικής 
Η ύπαρξη προσωπικού φορητού υπολογιστή είναι επιθυμητή 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Εργασία σε ομάδες (ενδιάμεσες εργασίες) 20 

Αυτοτελής Μελέτη 63 

Αξιολόγηση 3 

 
Σύνολο Μαθήματος 
 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 

Ι. Εργασία σε ομάδες (ενδιάμεσες εργασίες) (40%) 

ΙΙ. Τελική εξέταση (60%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Ρούσσος, Π., & Τσαούσης, Ι. (2021). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες με 
τη χρήση του SPSS και του R. Εκδόσεις Gutenberg. 

• Dancey, C. P., & Reidy, J. (2021). Στατιστική χωρίς μαθηματικά. Εκδόσεις Κριτική. 

• Χαλικιάς, Μ., Λάλου, Π., & Μανωλέσου, Α. (2015). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή 
στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics. 
http://hdl.handle.net/11419/5075 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_308 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_308 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

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 

Κατ΄ επιλογήν 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 
 

 
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  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. ερμηνεύουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά ατόμων, ζευγαριών 

και οικογενειών στις σχέσεις και στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. 
2. αναφέρουν θέματα που αφορούν τον γονικό ρόλο και προσφέρουν ασφάλεια στους 

γονείς για το πώς θα αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά των παιδιών τους και 
γενικά τα προβλήματα που προκύπτουν εντός και εκτός της οικογένειας. 

3. διακρίνουν την επίδραση της οικογένειας στη δημιουργία αλλά και στη θεραπεία 
προβλημάτων. 

 
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  

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 
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Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

● Ομαδική εργασία 
● Λήψη αποφάσεων 
● Κατανόηση της οικογένειας ως σύστημα 

● Θεραπεία προβλημάτων 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, με θέματα που έχουν 
ως ακολούθως: 
 

Ενότητα 1. Ελληνική κοινωνία και οικογενειακός δεσμός 
 
Εργαστήριο 1. Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας 
Εργαστήριο 2. Η οικογένεια ως σύστημα  
Εργαστήριο 3. Η σημασία της θρησκείας, του πολιτισμού και της εθνικότητας στην 
οικογενειακή δυναμική 
Εργαστήριο 4. Η σημασία της οικογένειας τόσο στην ανάπτυξη του παιδιού όσο και στη 
λειτουργία και εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 
Εργαστήριο 5. Αστάθεια και σταθερότητα στην οικογενειακή δομή 
Εργαστήριο 6. Θεμελιώδης ανακατατάξεις στο σκοπό και στη μορφή της οικογένειας 

 
Ενότητα 2. Ψυχολογία της Οικογένειας  

Εργαστήριο 7. Ψυχολογία παιδιού και εφήβου: Το παιδί και ο έφηβος στην πυρηνική 
οικογένεια  
Εργαστήριο 8. Η γυναίκα και ο άντρας, το ζευγάρι στην πυρηνική οικογένεια 
Εργαστήριο 9. Ψυχοπαθολογία της οικογένειας 
Εργαστήριο 10. Πολυπλοκότητα και διαπροσωπική επικοινωνία 

 
Ενότητα 3. Ψυχολογία Γάμου & Συζύγων 

Εργαστήριο 11. Αντιφατικές αντιλήψεις, προσδοκίες και επιδιώξεις  
Ενότητα 4. Εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας  - θεραπευτικές παρεμβάσεις 

Εργαστήριο 12. Αξιολόγηση της οικογένειας και δημιουργία σχεδιασμού θεραπείας για 
αυτή.  
Εργαστήριο 13. Θεραπευτικές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή άσκηση, 
επίδειξη, συζήτηση). 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση διαδικτύου. 
Χρήση λογισμικού κατάλληλου για εφαρμογές μαθηματικών 
και γεωμετρίας 
Παρουσιάσεις μαθημάτων με διαφάνειες PowerPoint. 
Αξιοποίηση κατάλληλων ιστοχώρων.  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
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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 13 
Εργαστηριακή εξάσκηση 26 

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 ή παρουσίαση 
εργασίας) 

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  
Αξιολόγηση: 
● Γραπτή τελική εξέταση  ή εργασία (100%).  
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

● Μ. Χουρδάκη (2000) «Οικογενειακή Ψυχολογία» Εκδόσεις Leader Books 
● Χ. Κατάκη (2012) «Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας». Εκδόσεις Πεδίο 
● James A. Powell (2015) «Οικογενειακή Ψυχολογία». Εκδόσεις Μεταίχμιο 
● John W. Thoburn, Thomas L. Sexton (2015) «Family Psychology: Theory, Research, 
and Practice» 1st Edition 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_309 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_309  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε΄ εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγωγή Υγείας (ΙΙ) - Πρώτες Βοήθειες 

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 – Επίδειξη τεχνικών 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 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Ι) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
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  

 
Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 

⮚ εντοπίζουν τη σχέση της υγείας με τη συμπεριφορά και να αναφέρουν τη 
θεματολογία της αγωγής υγείας  

⮚ περιγράφουν βασικές έννοιες της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και να  
προσδιορίζουν τους στόχους και το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

⮚ αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με την πρόληψη και την αντίδρασή τους σε 
διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις 
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⮚ εξηγούν την έννοια των Πρώτων Βοηθειών και να αξιολογούν τη σημασία τους για 
τη ζωή ενός ανθρώπου έως ότου παρασχεθεί σε αυτόν ιατρική ή νοσοκομειακή 
φροντίδα 

⮚ αναγνωρίζουν την ευθύνη τους στην πρόληψη των ατυχημάτων και να 
αποφασίζουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν καθώς και τι μπορούν και τι δε 
μπορούν να κάνουν σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού – 
εκτέλεση βασικών πρώτων βοηθειών 

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 φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα αποκτήσουν: 
● Ικανότητα να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται project και εκπαιδευτικά  

προγράμματα 
● Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
● Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Ικανότητα προσαρμογής και δράσης σε νέες καταστάσεις 
● Ικανότητα αναγνώρισης, συγκεκριμενοποίησης και επίλυσης προβλημάτων 
● Ικανότητα λήψης αποφάσεων  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: 
Α΄ ενότητα: μαθήματα 1-2: Σχέση υγείας και συμπεριφοράς, θεματολογία Αγωγής 
Υγείας  
Β' ενότητα: μαθήματα 3-7: Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και οι βασικές της 
έννοιες.   Στόχοι, περιεχόμενο και προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης 
Γ΄ ενότητα: μαθήματα 8-13: Πρώτες Βοήθειες, Βασικές Αρχές και Τεχνικές Πρώτων 
Βοηθειών,  Εκτέλεση Βασικών Πρώτων Βοηθειών  

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο – Αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες (video, 
εύρεση πληροφοριών, κτλ) 
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 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παραδόσεις και 
συζητήσεις με αφορμή 
τις παραδόσεις ή την 
προβολή βίντεο 

39 
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(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 

Εκπόνηση μελέτης 
(project)  

23 

Ασκήσεις 
Προσομοίωσης 

20 

Αυτόνομη μελέτη 40 

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. 

 
 
Γραπτή εργασία και  
Γραπτή τελική εξέταση στη βάση ερωτήσεων 
Πολλαπλής Επιλογής και Επίλυσης Προβλημάτων 
 
 
 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Γκούβρα Μ., Κυρίδης Α., Μαυρικάκη Ευαγ. 2005.  “Αγωγή Υγείας και σχολείο, 
παιδαγωγική και βιολογική προσέγγιση”.  ΤΥΠΩΘΗΤΩ - Δαρδανός, Αθήνα 

2. Δετοράκης Ι., Παπαγεωργίου Ι. 2002. «Αγωγή της σεξουαλικής συμπεριφοράς». Α΄ 
έκδοση. ΠΑΤΑΚΗΣ. ΑΘΗΝΑ  

3. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 2017. “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ”. Α΄ 
ΕΚΔΟΣΗ. ISBN: 978-618-83586-0-7   

4. Le Baudour Chris, Bergeron David. (2021). «Πρώτες βοήθειες - επείγουσα 
προνοσοκομειακή φροντίδα». Εκδότης Κωνσταντάρας Ιωάννης. ISBN: 9789606080678 

5. Πατέστος Δ. 2016.  “Πρώτες Βοήθειες –  Γιατροί του Κόσμου”.  Ανακτήθηκε στις 
10/05/2018 από http://mdmgreece.gr/app/uploads/2016/04/ΠΡΩΤΕΣ-ΒΟΗΘΕΙΕΣ.pdf  

6. Φρούντα Μ. 2014. “Καινοτομικά προγράμματα αγωγής υγείας στη μέση 
εκπαίδευση: καθηγητές και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφήβων (Σ.Δ.Ε)”. ΕΚΤ - 
Αθήνα https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36233 

 
  

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/gkoubra-marianna-6692
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/kuridis-g-arguris-18507
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/maurikaki-th-euaggelia-23455
https://www.politeianet.gr/ekdotis/tupothito-dardanos-4144
http://mdmgreece.gr/app/uploads/2016/04/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36233
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_310 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ:  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

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+ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 3 ώρες 5 ECΤS 

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 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
Επιστημονική Περιοχή 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1452 

 
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  

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 
● να αναγνωρίζουν τα κυριότερα ζητήματα που διατρέχουν την αξιολόγηση και 

εκπαιδευτική αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας. 
● να αναπτύσσουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης των κυριότερων δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία (εξατομικευμένα/ στα 
πλαίσια του σχολείου). 

● να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό project για μαθητές 
με ΜΔ 

 

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 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

-  Προαγωγή δημιουργικής και εφαρμοσμένης σκέψης 
- Αυτόνομη εργασία 
-  Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Σχεδιασμός και διαχείριση εκπαιδευτικού έργου 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι ενότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα είναι οι εξής:  
 

● Εννοιολογικές διευκρινίσεις- ορισμοί των ΜΔ και της Δυσλεξίας 
● H Διδακτική αξιολόγηση, η διατύπωση διδακτικών στόχων και οι τεχνικές Ανάλυσης Έργου 

για μαθητές με Δυσλεξία/Μαθησιακές Δυσκολίες. 
● Κατάρτιση Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για μαθητές με Δυσλεξία/ 

Μαθησιακές Δυσκολίες. 
● Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κατάκτηση της φωνολογικής δεξιότητας στον 

προφορικό λόγο. 
● Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κατάκτηση της  πρώτης ανάγνωσης και γραφής 
● Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κατάκτηση της μορφολογικής δεξιότητας στην 

ανάγνωση και ορθογραφία.  
● Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κατάκτηση της αναγνωστικής κατανόησης 
● Εκπαιδευτική υποστήριξη στα πλαίσια της γενικής τάξης (υπό το πρίσμα της συνεργατικής 

μάθησης/ της διαφοροποιημένης διδασκαλίας)  
● Κατάρτιση εποπτικού υλικού για μαθησιακές δυσκολίες 
● Εκπαιδευτικές/ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες για τους μαθητές 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΧΡΗΣΗ POWER-POINT ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ 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 
Φόρτος  Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 27 

Εργαστηριακές εφαρμογές 12 

Αυτοτελής Μελέτη 43 

(Προαιρετική) Εκπόνηση 
εργασίας 

40 

Αξιολόγηση 3 

 
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. 

 
Α. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
     Eρωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
ή 
Β. α) Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
         Eρωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
    β) Εκπόνηση εργασίας (30%) 
 
Γλώσσα εξέτασης-Ελληνική 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους 
 φοιτητές/τριες μέσω του e-class. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Μουζάκη, Α. & Πρωτόπαππας, Α. (2010). Ορθογραφία: Mάθηση και Διαταραχές.  
 Αθήνα: Gutenberg. 
 
 Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αθήνα:  
 Πεδίο.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_311 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_311 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

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 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 

Γενικού Υπόβαθρου και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 
  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1449/  

  

 
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 (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 ομαδικής συμβουλευτικής στήριξης σε παιδιά και ενήλικες σε ποικίλα 
εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών 
εννοιών και αρχών βραχείας ομαδικής συμβουλευτικής παρέμβασης. Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 
1. αναφέρουν την ιστορική εξέλιξη και τη σύγχρονη ανάπτυξη της ομαδικής συμβουλευτικής.  
2. αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους θεωρητικούς της ομαδικής εργασίας  
3. εφαρμόζουν τις θεωρίες και τη γνώση των υφιστάμενων έρευνών που σχετίζονται με την ομαδική 
συμβουλευτική.  
4. συζητούν ζητήματα δεοντολογίας που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή της ομαδικής 
συμβουλευτικής σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια.  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1449/
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5. αξιολογούν κριτικά τις διάφορες ομαδικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις  
6. αναπτύσσουν ικανότητες διευκόλυνσης ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων και ομάδων συμβουλευτικής σε 
διαφορετικούς πληθυσμούς.  
7. σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα.  
8. περιγράφουν τα κριτήρια επιλογής των μελών μιας ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας 
9. αναπτύσσουν χαρ/κά και δεξιότητες συντονιστή μιας ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας 
10. εκτιμούν ζητήματα πολυπολιτισμικότητας κατά την ομαδική εργασία.   

 
 

 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. Αυτονομία και ομαδική εργασία  
4. Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
6. Αναζήτηση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο βιβλιογραφικών πηγών  
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
8. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
9. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Lewin και η δυναμική της ομάδας. Rogers και οι ομάδες συνάντησης. Moreno και το ψυχόδραμα. Τα 
πλεονεκτήματα της εργασίας σε ομάδα. Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες: ορισμός και διαφορές με άλλους τύπους 
ομάδας. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας. Συντονισμός ενός 
ομαδικού προγράμματος. Αξιολόγηση της πορείας και του αποτελέσματος μιας ομάδας. Δύσκολες 
περιπτώσεις μέσα στην ομάδα. Η δεοντολογία στην ομαδική συμβουλευτική. Ο ρόλος της έρευνας στην 
ομαδική συμβουλευτική. Βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες έκφρασης και επικοινωνίας, παιχνιδιών 
ρόλων και δραματοποίησης.  

 

 
4. 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 (powerpoint) και 
άλλων οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις 

● Επικοινωνία με φοιτητές μέσω eclass και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
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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 20 

Εργαστηριακή άσκηση 19 

Μελέτη και παρουσίαση άρθρων 33 

Ατομική εργασία 53 

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 άρθρου (40% του τελικού 
βαθμού) 
(β) Ατομική γραπτή εργασία (60% του τελικού βαθμού) 
 
 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στον 
φάκελο μαθήματος (eclass) 

 
5. 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. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: εκδόσεις 
Γρηγόρη.  

4. Μπακιρτζής, Κων. (2002). Επικοινωνία και Αγωγή. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.    
5. Μπακιρτζής, Κων. (2003). Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία. Εκδόσεις 

Gutenberg, Αθήνα.    
6. Brown, N. W. (2004). Psychoeducational groups: Process and practice. NY: Brunner-Routledge.  
7. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. Belmont, CA: Thomson 

Brooks/Cole.  
8. Delucia-Waack, J. L. (2006). Leading psychoeducational groups for children and adolescents. 

London: Sage Publications.  
9. Yalom, I. D. (2006). Θεωρία και πράξη της ομαδικής θεραπείας (μτφ. Ε. Ανδριτσάνου, Δ. 

Κακατσάκη). Αθήνα: εκδόσεις Άγρα.   
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1) Journal for specialists in group work. Routledge  

2) European Journal of Counselling Psychology. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_312 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψυχογλωσσολογία 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 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 I: 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/PDE1351/ 

 
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  

 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 

• αξιολογούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην ψυχογλωσσολογική έρευνα 

• περιγράφουν τις ερευνητικές μεθόδους και τα πειραματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
στην ψυχογλωσσολογική έρευνα 

• εξηγούν τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση και την 
παραγωγή τής γλώσσας 

• αναγνωρίζουν βασικά ζητήματα της γλωσσικής επεξεργασίας όπως είναι η κατανόηση και η 
παραγωγή τού προφορικού και του γραπτού λόγου καθώς και η επεξεργασία γλωσσικών 
ήχων, λέξεων και προτάσεων 
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• διακρίνουν το ρόλο γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην κατανόηση και την 
παραγωγή τής γλώσσας 

• προσδιορίζουν το ρόλο των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων στην επεξεργασία της γλώσσας 

• εξηγούν τη σημασία των διαγλωσσικών διαφορών στη γλωσσική επεξεργασία 

• ασκούν κριτική σε σχέση με την έρευνα: να αναζητούν και να διαβάζουν άρθρα, να κάνουν 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και να συντάσσουν μια γραπτή σύνοψη 

• 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 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στο πεδίο της Ψυχογλωσσολογίας. Η Ψυχογλωσσολογία είναι 
ένας επιστημονικός κλάδος που διερευνά τις ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην 
κατάκτηση και την επεξεργασία της γλώσσας.  
 
Στο μάθημα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα: Μια επισκόπηση της γλωσσικής 
επεξεργασίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις της γλωσσικής επεξεργασίας. Ερευνητικές μέθοδοι στην 
μελέτη της γλωσσικής επεξεργασίας. Ανθρώπινες ικανότητες επεξεργασίας πληροφοριών και 
γλωσσική επεξεργασία. Ο ρόλος γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην επεξεργασία της 
γλώσσας. Κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Παραγωγή του προφορικού και του 
γραπτού λόγου. Γνωστικοί παράγοντες (π.χ. προσοχή, μνήμη), γλωσσικοί παράγοντες χαμηλού 
επιπέδου (π.χ. ορθογραφία, μορφολογία, σύνταξη) και υψηλού επιπέδου (π.χ. κειμενική οργάνωση) 
στην παραγωγή τού γραπτού λόγου. Μεταγλωσσικές δεξιότητες και ο ρόλος τους στην επεξεργασία 
της γλώσσας. Διαγλωσσική μελέτη της γλωσσικής επεξεργασίας: παράγοντες που συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης γλώσσας και παράγοντες ανεξάρτητοι από αυτά στη γλωσσική 
επεξεργασία. 
 

 
4. 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 

Παρουσιάσεις μαθημάτων με διαφάνειες PowerPoint 
Χρήση διαδικτύου  
Αξιοποίηση κατάλληλων ιστοχώρων 
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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 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. 

 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Kail, M., (2019) Η κατάκτηση της Γλώσσας. Επιστημονική επιμέλεια: Κ. Διακογιώργη. 
Gutenberg. Τίτλος πρωτοτύπου: L’ acquisition du langage: «Que sais-je?» no 3939. (2015). 
Presses Universitaires de France .  

• Ράλλη, Α. (2019). Γλωσσική Ανάπτυξη: Βρεφική, Παιδική και Εφηβική Ηλικία. Gutenberg 

• Hoff, E. (2020). Γλωσσική ανάπτυξη. Επιστημονική επιμέλεια: Δ. Παπαδοπούλου και Μ. 
Μαρτζούκου. Broken Hill Publishers. Τίτλος πρωτοτύπου: Language development (5th 
ed.) (2014). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.  

• Ανδρέου, Γ. (2012).  Γλώσσα: Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση. Πεδίο.  

• Κατή, Δ. (2009). Γλώσσα και Επικοινωνία στο παιδί. Οδυσσέας. 

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

• Παπαηλιού, Χ. Φ. (2005). Η Ανάπτυξη της Γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά. Αθήνα: 
Παπαζήσης.  

• Feldman R. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Δια βίου προσέγγιση. Επιστημονική 
επιμέλεια: Η. Μπεζεβέγκης. Εκδόσεις Gutenberg. 

• Carroll. D. (2008). Psychology of Language. Thomson Wadsworth. 

• Field, J. (2004). Psycholinguistics. The key concepts.  Routledge. 

• Fletcher, P & MacWhinney, B. (2004). The handbook of Child Language. Blackwell 
publishing. 

• MacWhinney, B. (2009). The emergence of language. Taylor & Francis& Taylor. 
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• Tomasello, M. & Bates, E. (2001). Language Development: The Essential Readings. 
Blackwell. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• Journal of Child Language 

• First Language 

• Journal of Psycholinguistic Research 

• Applied Psycholinguistics 

• Journal of Memory and Language 

• Journal of Learning Disabilities 

• Reading and Writing: An interdisciplinary journal 

• Reading & Writing Quarterly 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_313 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_313 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πρακτική Άσκηση IΙ: Η Διδακτική της Αποτελεσματικής 
Διδασκαλίας 

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 

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 

Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1600/  

 
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  

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με τις βασικές θεωρητικές 
γνώσεις για τη θεμελίωση της διδακτικής ως Επιστήμης και τη διδακτική πράξη σε  ιστορικό, 
επιστημολογικό και θεωρητικό επίπεδο.  
Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε 
θέση να: 
(α) αναγνωρίζουν τα μοντέλα οργάνωσης της διδασκαλίας, ανάλογα με τον ρόλο 
εκπαιδευτικών, μαθητών και αντικειμένου διδασκαλίας 
(β) ορίζουν την έννοια και τα είδη του αναλυτικού προγράμματος 
(γ) διατυπώνουν βασικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων (σκοποθεσία, στοχοθεσία) 
(γ) περιγράφουν τεχνικές, μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας 
(δ) εντοπίζουν τη σχέση αναλυτικού προγράμματος και περιεχομένου μαθήματος 
(ε) αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τα διδακτικά μοντέλα στη διδασκαλία 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1600/
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(στ) αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 
διδασκαλίας και μάθησης˙  
(ζ) ανακαλούν τις δεξιότητες του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 
 

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. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
2. Λήψη αποφάσεων  
3. Αυτόνομη  και ομαδική εργασία  
4. Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: 
Α΄ ενότητα: μαθήματα 1-3: Η Διδακτική ως Επιστήμη, Μοντέλα Οργάνωσης Διδασκαλίας, το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Β' ενότητα: μαθήματα 4-8: Προγραμματισμός Διδασκαλίας, Διδακτικοί Σκοποί & Στόχοι, 
Μέθοδοι, Τεχνικές, Στρατηγικές Διδασκαλίας, 
Γ΄ ενότητα:  μαθήματα 9-13: Διαχείριση του Διδακτικού Χρόνου, Διδακτική Αξιοποίηση της 
Ερώτησης, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Αξιολόγηση της Διδασκαλίας, Αποτελεσματική 
Διδασκαλία, Δεξιότητες του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

• Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη),  
• Παρουσιάσεις από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες 

• Εργασίες από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες  

• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού [προβολή 
videos, ταινιών ] 

• Μικροδιδασκαλίες 

• Δειγματικές διδασκαλίες 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και 
διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

• Εμπλουτισμένη εισήγηση με χρήση υπολογιστικών 
προγραμμάτων (power point) και άλλων 
οπτικοακουστικών μέσων  

• Επικοινωνία με φοιτητές μέσω e-class και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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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 
Εργαστηριακή Άσκηση 30 

Αυτόνομη μελέτη 40 

Εργασίες  40 

Αξιολόγηση 15 

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  

 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω τελικής 
εργασίας (project) σε ομάδες των 3-4 ατόμων. 
 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης επεξηγούνται λεπτομερειακά 
στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες μέσω του e-class 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Καραντζής, Ι. (2018). Εστιάζοντας στις Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Πάτρα: Gotsis 

• Κορδάκη, Μ., Μάνεσης, Ν. & Νταραντούμης Αθ. (2019). (επιμ.) Μάθε 
Ψηφιακά…Παίζοντας Συνεργατικά. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.  

• Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης Χρ. (2007). Διερεύνηση και Συνεργασία για μια 
Αποτελεσματική Διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης 

• Κουτσελίνη, Μ. (2013) (επιμ. Χρ. Ξενάκη). Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία. 
Αθήνα: Πεδίο 

• Ματσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη   

• Μάνος, Κ. (2005). Γενική Διδακτική. Αθήνα: Γρηγόρης. 
• Πηγιάκη, Π. (1999). Προετοιμασία σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας: 

διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης  

• Tomlinson, C. (2010). (μετάφρ.  Χρ. Θεοφιλίδης – επιμ. Χρ. Παντελίδης) 
Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες 
όλων των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης 

• Τριλιανός, Αθ. (2013). Μεθοδολογία της Διδασκαλίας. Αθήνα: Διάδραση. 

• Φλουρής, Γ. (2000). Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην 
εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_316 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_316 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

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 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 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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  

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει το γεγονός ότι οι Φυσικές Επιστήμες είναι πειραματικές 
επιστήμες, Έννοιες, αρχές και μοντέλα διαπλέκονται μεταξύ τους  συγκροτώντας ένα σύστημα μέσω 
του οποίου επιχειρείται η ερμηνεία του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει. Το σύστημα αυτό 
παράγεται, βελτιώνεται και ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία και εγκυρότητά του με την βοήθεια 
πειραματικών διεργασιών. Και εφόσον το πείραμα αποτελεί την ουσία της μεθοδολογίας των 
Φυσικών Επιστημών, δεν μπορεί παρά να θεωρείται ως θεμελιακό συστατικό και της διδασκαλίας 
τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος και στο θεωρητικό του μέρος εξετάζονται οι στόχοι της 
πειραματικής διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και αναλύεται ο ρόλος του πειράματος στην 
εμπειριστική – επαγωγική, την εποικοδομητική και την υποθετικο-παραγωγική  προσέγγιση της 
γνώσης. Παρουσιάζεται επίσης η αξιολόγηση της πειραματικής διδασκαλίας. Στο πρακτικό μέρος του 
μαθήματος οι φοιτητές αρχικά ασκούνται σε ομάδες εκτελώντας πειράματα εργαστηριακού τύπου 
ενώ στην συνέχεια εξοικειώνονται με τα πειράματα με απλά μέσα ενώ τέλος υλοποιούν project 
εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις που αποκόμισαν αξιοποιώντας πλήρως τις πειραματικές και 
άλλες δεξιότητες που απέκτησαν  
Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος καθιστά τους φοιτητές ικανούς να : 
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• διατυπώνουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με το ρόλο του πειράματος στις 
Φυσικές Επιστήμες,  

• εξηγούν τη σχέση του πειράματος με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
• συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραμάτων με την βοήθεια εργαστηριακού 

εξοπλισμού, αλλά και πειραμάτων με απλά υλικά από τον καθημερινό κόσμο του παιδιού 
• σχεδιάζουν και να υλοποιούν projects που αφορούν τις φυσικές επιστήμες  
• επιλέγουν δημιουργικές πειραματικές δραστηριότητες στα σενάρια διδασκαλίας 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 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων   
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1) Περιοδικά φαινόμενα.  
2) Ήχος και τα χαρακτηριστικά του.  
3) Στατικός ηλεκτρισμός.  
4) Μετρώντας το ηλεκτρικό ρεύμα. 
5) Μαγνητισμός και ηλεκτρομαγνητισμός. 
6) Επαγωγή και εναλλασσόμενα ρεύματα.  
7) Φως και χρώματα 
8) Πείραμα και ο ρόλος του στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
9) Αξιολογώντας μια πειραματικού τύπου διδασκαλία  

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη & στο αντίστοιχο εργαστήριο  

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. 
 Χρησιμοποιείται  πάντοτε συμπληρωματικά με το 
εργαστήριο  λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων αλλά και 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά κλειστού και 
ανοικτού τύπου  Edisson 4,5 Interactive Physics, 
MATHEMATICA, κλπ  αλλά και Phys Applets από το 
διαδίκτυο  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 
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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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εργαστηριακή άσκηση  27 

Μελέτη και ανάλυση 
θεμάτων από την 
βιβλιογραφία  

40 
 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

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. 

 
Εξέταση προφορική στο τέλος του Εξαμήνου  
 
Σε αυτήν συνυπολογίζονται : 
•Γραπτές αναφορές για τα εργαστηριακά πειράματα  
•Κατ' οίκον εργασία και προφορική παρουσίαση της 
(Project) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Βιβλιογραφία για τον «Εύδοξο»:  
1) «ΦΥΣΙΚΗ»/ Giancoli ,    Έκδοση: 7η/2018, Συγγραφείς: Giancolli C. Douglas 
      ISBN: 978-960-418-729-4, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ &    ΥΙΟΙ 

Α.Ε. 
2) «Πειράματα φυσικής για το Δημοτικό , το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Αξιοποίηση 

του πειράματος στην διδακτική πράξη», Συγγραφείς:   Αρναουτάκης Γ., 
Καρανίκας Γ., Καραπαναγιώτης Β., Κόκκοτας Π., Κουρέλης Γ. Εκδότης: 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ, ISBN: 960-333-428-6 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 
• «Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της Φυσικής», Κουμαράς Π. , Εκδόσεις 

Χριστοδουλίδη 2002, ISBN 960-8183-21-9 
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• Kirkup, L. (1994). Experimental Methods. An Introduction to the Analysis and Representation 

of Data. Wiley. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_317 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_317 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

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 

Επιλογής – Απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
διαμόρφωσης στάσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1426/    

 
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  

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ψηφιακού - τεχνολογικού γραμματισμού των εν δυνάμει 
εκπαιδευτικών, αναφορικά με την ανάπτυξη γνώσεων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των 
κινδύνων που κρύβει η χρήση του, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ταυτοποίησης προβληματικών 
καταστάσεων και αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ανάπτυξη 
στάσεων που υιοθετούν συμπεριφορές προστασίας της ιδιωτικότητας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
● Eξηγούν τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου των πραγμάτων, σχεδιάζουν απλά συστήματα 

ελέγχου και αυτοματισμών (Arduino, Raspberry PI3) και αναγνωρίζουν την επίδραση του 
διαδικτύου στην καθημερινότητα του ανθρώπου. 

● Συνδέουν την έννοια της ηθικής με τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων, των ρομποτικών 
συστημάτων, με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

● Εξηγούν τις αρνητικές επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εργασίας, της υγείας, 
του περιβάλλοντος, της πληροφόρησης, της δημοσιογραφίας και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

● Χρησιμοποιούν συστήματα τύπου νέφους (cloud).  
● Αναγνωρίζουν τα πνευματικά δικαιώματα σε ψηφιακό υλικό, λογισμικό και τους τύπους των 

αδειών creative commons.  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1426/
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● Περιγράφουν τρόπους παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων στο διαδίκτυο, τους τύπους 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος και διατυπώνουν τις βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις για την 
προστασία του χρήστη. 

● Αναλύουν θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο για γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
διατυπώνουν κανόνες προστασίας του παιδιού από τους κινδύνους του διαδικτύου και κανόνες 
ορθής και ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

● Αναλύουν τη σημασία της ιδιωτικότητας, προσδιορίζουν τρόπους των παραβιάσεών της και 
διατυπώνουν κανόνες διαφύλαξης της ιδιωτικότητας συνδέοντάς τους με το δικαίωμα του 
ανθρώπου στη λήθη και τις μηχανές αναζήτησης. 

● Προσδιορίζουν τις εστίες συλλογής και διατήρησης των προσωπικών πληροφοριών και τους 
τρόπους συλλογής προσωπικών δεδομένων (Cookies, P3P κ.ά.). 

● Περιγράφουν τις επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στη διασπορά της πληροφορίας, 
στην ιδιωτικότητα και στο πολίτευμα της Δημοκρατίας. 

● Τροποποιούν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή για ασφαλή περιήγηση και οργανώνουν τις 
ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 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 
● Λήψη αποφάσεων 
● Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
● Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
● Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα συνίσταται από τέσσερις ενότητες, ως ακολούθως:  
Ενότητα 1. Το διαδίκτυο σήμερα και στο μέλλον 
● Η γέννηση, η εξέλιξη του διαδικτύου και τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του 
● Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δημιουργία λογαριασμού) και ο Παγκόσμιος Ιστός 
● Οι μηχανές αναζήτησης, ο τρόπος λειτουργίας τους και οι τεχνικές αναζήτησης δεδομένων για τη 

μείωση της έκτασης αναζήτησης 
● Ο «βαθύς ιστός» και ο «σκοτεινός ιστός» 
● Το διαδίκτυο των πραγμάτων, έλεγχος και αυτοματισμοί (Arduino, Raspberry Pi3) 
● Η επίδραση του διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία και το διαδίκτυο στο μέλλον 
Ενότητα 2. Η ηθική του διαδικτύου 
● Η ηθική στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και τα ηθικά διλήμματα της ρομποτικής, ηθική 

και κυβερνοηθική 
● Η ηθική των υπολογιστών και η πληροφορία, η ηθική χρήση του διαδικτύου και η εκπαίδευση 
● Αρνητικές επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην εργασία, στην υγεία και στο περιβάλλον 
● Το ηλεκτρονικό έγκλημα, η ηθική χρήση των υπολογιστών, η επαγγελματική ευθύνη και η 

παγκόσμια ηθική της πληροφόρησης 
● Ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιογραφία 
● Θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 
● Χρήση συστημάτων cloud.  
Ενότητα 3. Το ηλεκτρονικό έγκλημα 
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● Οι μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος, το ηλεκτρονικό έγκλημα με στόχο τον υπολογιστή (μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διασπορά κακόβουλου λογισμικού, παρεμπόδιση ή εξουδετέρωση 
λειτουργίας υπολογιστών)  

● Το ηλεκτρονικό έγκλημα με εργαλείο τον υπολογιστή (παραβάσεις περιεχομένου, μη 
εξουσιοδοτημένη αλλαγή - παραποίηση δεδομένων ή λογισμικού για αποκόμιση οφέλους, 
παράνομη ή/και ανάρμοστη χρήση της επικοινωνίας) 

● Η ασφάλεια των δεδομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του παγκόσμιου ιστού και η 
ασφάλεια στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες 

● Η προστασία του παιδιού, η αστυνομία του κυβερνοχώρου, οι νομοθετικές παρεμβάσεις και η 
νομοθεσία για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη διακινούμενη πληροφορία 

● Ορθή και ασφαλής χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
● Πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και άδειες τύπου creative commons. 
Ενότητα 4. Η ιδιωτικότητα 
● Η σημασία της ιδιωτικότητας, η ιδιωτικότητα και η Πληροφορική – η ανωνυμία 
● Η προστασία της ιδιωτικότητας από το υφιστάμενο πλαίσιο, η ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο και οι 

παραβιάσεις της 
● Η ιδιωτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και η κινητή τηλεφωνία 
● Παραβιάσεις της ιδιωτικότητας και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, προσωπικά δεδομένα, έλεγχος 

και διαδικτυακή συμπεριφορά, χρήση Cookies 
● Οι εστίες συλλογής και διατήρησης των προσωπικών πληροφοριών, το δικαίωμα στη λήθη και η 

Google 
● Πληροφορία, ιδιωτικότητα, διαδίκτυο και Δημοκρατία και διαδικτυακός ακτιβισμός 
● Μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση προσωπικής πληροφορίας 
● Τα μεγάλης έκτασης δεδομένα, η ιδιωτικότητα και κανόνες διαφύλαξης της ιδιωτικότητας 
● Ρυθμίσεις φυλλομετρητή για ασφαλή περιήγηση και ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικότητας στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή εξάσκηση , 
συζήτηση, παραδείγματα, επίδειξη).  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση διαδικτύου και πλοήγηση σε κατάλληλες 
ιστοσελίδες. 
Λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Παρουσιάσεις μαθημάτων με PowerPoint. 
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 13 

Εργαστηριακή εξάσκηση  26 

Συγγραφή ατομικών 
ασκήσεων ή ομαδικών 
ασκήσεων (project) 

39 

Αυτόνομη μελέτη 44 

Αξιολόγηση 3 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην 
Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές) 
Αξιολόγηση: 
1. Ατομικές ή ομαδικές εργασίες σχετικές με αναζήτηση, 
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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. 

οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών  (50% του τελικού 
βαθμού). 
2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ομάδες 
θεμάτων με κοινή δομή και μορφή  (50% του τελικού 
βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με 
ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, 
ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, 
συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους  φοιτητές 
μέσω του e-class, αλλά και από την προσωπική σελίδα του 
διδάσκοντος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
● Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2018). Η Ηθική στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση. 
● Βρύζας, Κ., Τσιτουρίδου, Μ. (2014). Νέοι και τεχνολογίες της επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις 

Δαρδανός. 
● Σιδέρη, Μ. (2013). Το βιβλίο του Facebook. Ένας οδηγός για "αθώους" χρήστες. Αθήνα: Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος. 
● Schmidt, E., Cohen, J. (2014). Η νέα ψηφιακή εποχή. Οι επιπτώσεις στα έθνη, την 

επιχειρηματικότητα και τη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος. 
● Βαφόπουλος, Μ. (2013). Πως θα ζήσω με το διαδίκτυο; Πλαίσιο συμβίωσης για γονείς, δασκάλους 

και κάθε χρήστη. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
● Σφακιανάκης, Ε. (2016). Ο κώδικας του διαδικτύου. Αθήνα: Εκδόσεις All About Internet. 
● Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_318 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_318 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η εξέλιξη της Μουσικής και ο ρόλος της στην κοινωνία 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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 3 5 

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 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
(ΑΓΓΛΙΚΗ και ΓΑΛΛΙΚΗ για τους φοιτητές erasmus) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική και Γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
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 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 

Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να 
συγκρίνουν : 

• Περί της αρχαίας ελληνικής μουσικής 

• Περί της βυζαντινής μουσικής 

• Τη μουσική του Μεσαίωνα 

• Τη μουσική της Αναγέννησης 

• Τη μουσική της εποχής Μπαρόκ και της Προκλασικής εποχής 

• Τη μουσική της εποχής Γκαλάν  

• Τη μουσική της Κλασικής εποχής 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

● Αυτόνομη εργασία 
● Άσκηση κριτικής σκέψης 
● Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 
● Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

● Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στη μουσική της αρχαίας Ελλάδας ( μετρική, τρόποι, 
ηθική της μουσικής- κατά Αριστοτέλη-, επίδραση στα «μέρη της ψυχής»- κατά Πλάτωνα-, 
προέλευση της μουσικής -κατά τη μυθολογία-, είδη, χαρακτηριστικά) 

● Γίνεται αναφορά στη Βυζαντινή μουσική (προέλευση, στοιχεία γραφής,  χαρακτηριστικά) 
● Εξετάζεται η μουσική του Μεσαίωνα, η προέλευσή της, οι παράγοντες που καθόρισαν τα 

χαρακτηριστικά της και τα στάδια της εξέλιξής της από τον Μεσαίωνα έως την Αναγέννηση 
● Εξετάζεται η μουσική της Αναγέννησης και η συμβολή του κινήματος του Ανθρωπισμού 
● Εξετάζεται η μουσική της εποχής Μπαρόκ (Πρώϊμη, ΄Ωριμη, Προκλασική) 
● Αναλύεται η εποχή Γκαλάν και το κίνημα του «συναισθηματισμού στη μουσική» 
● Εξετάζεται η μουσική της Κλασικής εποχής και οι παράγοντες που συνέβαλλαν στη 

δημιουργία της (κίνημα του Διαφωτισμού, κοινωνικοπολιτικές αλλαγές)  

 
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 

Χρήση τεχνολογιών για την ακρόαση μουσικών έργων και τη 
συγκριτική μελέτη κατά περίπτωση 
Power-point για παρουσιάσεις ατομικών και ομαδικών 
εργασιών. 

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 -Σεμινάρια 10 

Συγκριτικά στοιχεία 12 
Μελέτη περίπτωσης 17 

Εκπόνηση μελέτης 20 

Αυτοτελής μελέτη 63 

Αξιολόγηση 3 

Σύνολο Μαθήματος  125 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές 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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης η Ελληνική (Αγγλική ή Γαλλική για τους 
φοιτητές/τριες erasmus). 
 

● Γραπτή εξέταση που συνίσταται σε ερωτήσεις 
κρίσεως, αντιστοίχισης, περιορισμένης έκφρασης 
(80%)   

● Εκπόνηση μελέτης θέματος επιλογής του 
εξεταζόμενου με τη σύμφωνη γνώμη του 
διδάσκοντα, που αφορά σε συγκριτικά στοιχεία 
μίας περιόδου της μουσικής με άλλες τέχνες ή 
παράγοντες επηρεασμού που συνετέλεσαν στη 
δημιουργία και στα χαρακτηριστικά της μουσικής 
μιας συγκεκριμένης περιόδου και παρουσίασή της 
στην τάξη με χρήση power-point (20%)  

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Headington  «Ιστορία της Δυτικής Μουσικής», τόμος α΄, εκδ.Gutenberg 
  Μ. Γρηγορίου «Μουσική για παιδιά και για έξυπνους μεγάλους», τόμος β΄, εκδ. Νεφέλη 
  K. Nef  «Ιστορία της μουσικής» εκδ.Βότση 
  Ε. Βυλερμόζ «Ιστορία της μουσικής», τόμος 1, εκδ. Υποδομή 
            
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_319 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_319 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΥΘΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

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 (Τo θέατρο 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/PDE1464/  

 
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  

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να είναι ικανοί να: 
1.  περιγράφουν, να διακρίνουν και να συγκρίνουν βασικές έννοιες που αφορούν στο ρυθμό και το 
θεατρικό παιχνίδι  
2.  χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τα εκφραστικά τους μέσα  (σώμα & λόγο)  
3.  συλλέγουν, οργανώνουν, αναλύουν και συνθέτουν ιδέες για τη δημιουργία καλλιτεχνικού προϊόντος 
ως παιδαγωγική, διδακτική παρέμβαση στο σχολείο 
4.  κατασκευάζουν σχέδιο μαθήματος ή  προγράμματος με διαθεματική αντίληψη  με βασικό εργαλείο 
το ρυθμικό και θεατρικό παιχνίδι  

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  

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  

https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1464/
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Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1. Βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για τη  δημιουργική μέθοδο του ρυθμικού και θεατρικού 
παιχνιδιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
2. Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας  και βασικές γνώσεις εμψύχωσης στη λειτουργία 
ομάδας ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού 
3. Δυνατότητα στην άσκηση γόνιμης  κριτικής και αυτοκριτικής  
4. Προαγωγή της δημιουργικής, επαγωγικής σκέψης και φαντασίας  
5. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε ενότητες 
1η Ενότητα: Τέχνη – Ορισμοί. Γνωριμία των φοιτητών με τους βασικούς ορισμούς που αφορούν στην 
τέχνη από την ελληνική αρχαιότητα ως σήμερα, με σκοπό την κατανόηση της ουσίας της τέχνης.  
2η Ενότητα: Αισθητική παιδεία. Περί ρυθμού και θεάτρου.  
3η Ενότητα: Ρυθμικό παιχνίδι - Σύστημα ρυθμικής Emil Jaques Dalcroze και σύστημα μουσικοκινητικής 
αγωγής Carl  Orff.  
4η  Ενότητα: Τάσεις και ρεύματα της θεατρικής αγωγής. Το ρυθμικό και θεατρικό παιχνίδι ως μέθοδος 
που διαπαιδαγωγεί και στηρίζει έναν διαλεκτικό τρόπο διδασκαλίας.  
5η Ενότητα: Ομάδα, σχέσεις και επικοινωνία στο θεατρικό παιχνίδι.  
6η Ενότητα: Δομική συγκρότηση θεατρικού παιχνιδιού - Δημιουργικό συμβάν. Παιδευτική αξία 
θεατρικού παιχνιδιού. Επίπεδα στα οποία επιδρά το θεατρικό παιχνίδι. Μέσα έκφρασης θεατρικού 
παιχνιδιού.  
7η Ενότητα: Τεχνική ανάπτυξης θεατρικού παιχνιδιού .  
8η Ενότητα: Θεατρικές τεχνικές που έχει υιοθετήσει το θεατρικό παιχνίδι.  
9η Ενότητα: Κινητικός αυτοσχεδιασμός και μέθοδος κινητικής αναπαράστασης ιστορίας ή θέματος του 
J.G. Thulin.  
10η Ενότητα: Μιμική και παντομίμα. Μάσκα, κίνηση, έκφραση. 
11η Ενότητα: Κούκλα και κουκλοθέατρο.  
12η Ενότητα: Παραμύθι – Αφήγηση. 
13η Ενότητα: Δημιουργική γραφή. Επινόηση κειμένου. Σκηνική απόδοση μη θεατρικού κειμένου.  
14η Ενότητα: Το θεατρικό παιχνίδι ως μοντέλο διδασκαλίας μαθημάτων ή μέρους της ύλης του ετήσιου 
σχολικού προγράμματος των αφηγηματικών και θετικών μαθημάτων, και ως μέθοδος για την υλοποίηση 
και ανάπτυξης προγράμματος με διαθεματική αντίληψη. 

 
4. 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 
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- συζήτηση 19 
καλλιτεχνικό εργαστήριο/ Βιωματικές 
ασκήσεις 

20 

Αυτόνομη μελέτη/καλλιτεχνική άσκηση 74 

Φροντιστήριο  3 

Άσκηση πεδίου /performance 6 

Αξιολόγηση 3 
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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 

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.  
3. Να συμμετέχουν δημιουργικά στην προετοιμασία και παρουσίαση 
της άσκησης πεδίου /performance: παρέμβαση στην κοινότητα με 
καλλιτεχνική δράση σε ανοιχτό χώρο.  
4. Να συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος στο τέλος του 
εξαμήνου με γραπτή εξέταση.  
Τα θέματα είναι κοινά για όλους/ες  

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Γαλάνη Μ. (2010), Δημιουργική μέθοδος θεατρικού παιχνιδιού, εκδ. Έλλην, Αθήνα.  
Ιωάννου Γ. (επιμ.) Παραμύθια του λαού μας, Ερμής, Αθήνα.  
Καραμήτρου Κ. Θέατρο θεωρία και πράξη – θεατρικό παιχνίδι, Παπαζήσης, Αθήνα.  
Levi - Strauss C., Ο δρόμος της μάσκας, μτφρ. Λεκανίδου-Βαδαλούκα Ρ.  
Ματέυ Π.: (1986) Ρυθμική, εκδ. Γ. Νάκας, Αθήνα.  
Mueller W. Παντομίμα, Κάλβος, Αθήνα.  
Mueller W., Θέατρο του σώματος & commedia dell’ arte, University studio press.  
Πελασγός Σ., (2008) Τα μυστικά του παραμυθά. Μαθητεία στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και 
αφήγησης, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα.  
Pavis P., Λεξικό του θεάτρου, Gutenberg, Αθήνα.  
Σουλιώτης Μ.,  Δημιουργική γραφή – Οδηγίες πλεύσεως (Βιβλίο εκπαιδευτικού)  Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού Κύπρου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο),Ελεύθερη διάθεση 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_320 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ESW_320 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΓΡΑΦΗΣ 

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 Εργασίες 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 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 
Επιστημονικής περιοχής (επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι 
φοιτητές/τριες αναμένεται να διαθέτουν καλές γνώσεις για 
τη γλωσσική ανάπτυξη και το γραμματισμό κατά την πρώτη 
παιδική ηλικία (γέννηση – 8) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1479/ 

 

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 πρώτος/αναδυόμενος γραμματισμός συνδέεται άμεσα με τον αποκαλούμενο οικογενειακό 
γραμματισμό και το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη παραμέτρων που σχετίζονται με το πώς το 
πρωτογενές περιβάλλον (μπορεί να) χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πρακτικές για να ωθήσει τα παιδιά 
προς την κατάκτηση του γραμματισμού. Πρόκειται για μια επιστημονική περιοχή με ιδιαίτερο 
ερευνητικό ενδιαφέρον, τα πορίσματα του οποίου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στις 
διδακτικές πρακτικές που καλείται να αξιοποιήσει το νηπιαγωγείο για να ενισχύσει την πορεία 
φυσικού γραμματισμού των μικρών παιδιών. Τέλος, επιδιώκεται να αναδειχτούν πρακτικές 
υποστήριξης της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον και ενίσχυσης της 
συνεργασίας οικογένειας – νηπιαγωγείου.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
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• αναφέρει τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της έρευνας των πρακτικών οικογενειακού 
γραμματισμού ιδίως σε ό,τι αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας 

• εξηγεί τη συμβολή στην ενίσχυση του φυσικού γραμματισμού προγραμμάτων οικογενειακού 
γραμματισμού που απευθύνονται σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και πολιτισμικά πλαίσια 

• αναφέρει με επιστημονικότητα θέματα οικογενειακού γραμματισμού και να διαχειρίζεται με 
γνώση, κριτική διάθεση και συνθετική ικανότητα τις σχετικές έρευνες 

• διακρίνει και να αιτιολογεί τις διαφορές στις πρακτικές γραμματισμού σε διάφορα οικογενειακά 
περιβάλλοντα 

• αναγνωρίζει ποικίλους τρόπους επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των γονέων σε θέματα που 
αφορούν το φυσικό γραμματισμό στο οικογενειακό περιβάλλον 

• σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού μικρής εμβέλειας 

• σχεδιάζει και να οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να στηρίζουν τη συνεργασία 
οικογένειας και νηπιαγωγείου και νηπιαγωγείου και τοπικής κοινότητας 

 

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 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Ομαδική εργασία 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Οικογενειακός γραμματισμός: ένα διακριτό και διεπιστημονικό πεδίο 
έρευνας 

• Προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού 

• Αξιολόγηση προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού 

• Πρακτικές γραμματισμού στο οικογενειακό περιβάλλον 

• Αντιλήψεις και στάσεις των γονέων για τον πρώτο γραμματισμό 

• Φιλαναγνωσία και ενίσχυσή της στο οικογενειακό περιβάλλον 

• Συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου 

• Συμπερίληψη των γονέων σε δραστηριότητες γραμματισμού στο 
νηπιαγωγείο 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο  - Διαλέξεις και 
εργασία σε ομάδες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη του μαθήματος μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class του 
Πανεπιστημίου Πατρών 
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Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (PowerPoint) 
 

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 (8 από τα 13 

μαθήματα Χ 3 ώρες) 
24 

Εργασία σε ομάδες (5 από τα 

13 μαθήματα Χ 3 ώρες) 

15 

Γραπτή εργασία και 
παρουσίαση 

46 
 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

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. 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης 
και πολλαπλής επιλογής (50%)  
 
ΙΙ. Γραπτή Εργασία (50%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα. 
Για το λόγο αυτό σε κάθε μάθημα θα δίνεται η σχετική βιβλιογραφία (άρθρα, κεφάλαια από βιβλία 
κτλ.) 

 


