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2.  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 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 τωνΜαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών

        σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
    6, 7 & 8       Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά ΒίουΜάθησης

 και Παράρτημα Β
     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφήςΜαθησιακών Αποτελεσμάτων

     /  /   Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τους τις φοιτητές φοιτήτριες με τις
  ,       βασικές έννοιες αρχές προσεγγίσεις και μεθόδους των Επιστημών της

.         Εκπαίδευσης Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι
/      :φοιτητές φοιτήτριες θα είναι σε θέση να

( )        ,  α γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των Επιστημών της Εκπαίδευσης τις
     δυνατότητες και τα όρια της Αγωγής

( )         β κατανοούν την ιδιαιτερότητα των Επιστημών της Εκπαίδευσης και τη
     σχέση τους με τις άλλες Επιστήμες

( )         γ γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές ερευνητικές μεθόδους των
  Επιστημών της Εκπαίδευσης

( )        δ γνωρίζουν και κατανοούν τις σημαντικότερες εμπειρικές έρευνες
     - /    αναφορικά με τη σχέση εκπαιδευτικού μαθητή μαθήτριας και το ρόλο

/   .του της εκπαιδευτικού σήμερα
( )        ε γνωρίζουν του βασικούς σταθμούς στην ιστορία της παιδαγωγικής
( )       στ γνωρίζουν και κατανοούν τα σύγχρονα παιδαγωγικά ρεύματα

 Γενικές Ικανότητες
            (   Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος όπως αυτές

      )   /    αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως σε ποια ποιες από αυτές
  ;.αποσκοπεί το μάθημα

,    Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
 ,      και πληροφοριών με τη χρήση και των

  απαραίτητων τεχνολογιών
    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία
    Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
    Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

    Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

    Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
     Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην

 πολυπολιτισμικότητα
    Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 ,    Επίδειξη κοινωνικής επαγγελματικής και ηθικής
      υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

    Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  ,   Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και

 επαγωγικής σκέψης

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

x

   Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x
 Λήψη αποφάσεων x

 Αυτόνομη εργασία x
 Ομαδική εργασία x
   Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
   Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών x
   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 x

  ,    Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης

x

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

    :Το μάθημα αναπτύσσεται σε ενότητες

1.     (   ) Οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης αντικείμενο και χαρακτήρας
2.    ( , , Συναφή επιστημονικά πεδία Φιλοσοφία Κοινωνιολογία

, )Ψυχολογία Ιστορία
3.     ( , )Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης νόημα σκοποί
4.    -  –  Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ιδεολογίες Παιδαγωγικά

ρεύματα
5.  Εκπαιδευτική Πολιτική
6.  ΑναλυτικόΠρόγραμμα
7.    Η έρευνα στην εκπαίδευση
8.   ( )ΘεωρίεςΜάθησης Ι
9.   ( )ΘεωρίεςΜάθησης ΙΙ
10.  & Διδασκαλία Μάθηση
11. Αξιολόγηση & Μάθηση

4.     - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣκαιΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 Πρόσωπο με
, πρόσωπο Εξ

αποστάσεως
 . .εκπαίδευση κλπ

   (  ),   Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη παρουσιάσεις από
/  / ,   τους τις φοιτητές φοιτήτριες χρήση οπτικοακουστικού

 [  υλικού προβολή videos,  ]ταινιών

ΧΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ

Ν
 . . . Χρήση ΤΠΕ στη

, Διδασκαλία στην
Εργαστηριακή

, Εκπαίδευση στην
  Επικοινωνία με τους
φοιτητές

  ( )Στη διδασκαλία διαφάνειες x
     (Στην επικοινωνία με τους φοιτητές eclass) x

 ( )  Εικονική προσομοιωμένη εργαστηριακή
εκπαίδευση

:Άλλο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται
  αναλυτικά ο τρόπος

 και μέθοδοι
.διδασκαλίας

,  ,Διαλέξεις Σεμινάρια
Εργαστηριακή

,  Άσκηση Άσκηση
,   &Πεδίου Μελέτη

ανάλυση
,βιβλιογραφίας

,Φροντιστήριο
Πρακτική
( ),Τοποθέτηση

 ,Κλινική Άσκηση

Δραστηριότητα
Φόρτος
Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Φροντιστήριο

 Εργαστηριακή Άσκηση
  / Συγγραφή εργασίας εργασιών 31

Σεμινάρια
Ασκήσεις

  (project)Εκπόνηση μελέτης
 &  Μελέτη ανάλυση βιβλιογραφίας 20

 ( )Πρακτική Τοποθέτηση



Καλλιτεχνικό
,Εργαστήριο

Διαδραστική
,διδασκαλία

Εκπαιδευτικές
,επισκέψεις
 Εκπόνηση μελέτης

(project),  Συγγραφή
 / ,εργασίας εργασιών

Καλλιτεχνική
, . .δημιουργία κλπ

 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

 Κλινική Άσκηση
 Καλλιτεχνικό Εργαστήριο

 Διαδραστική διδασκαλία
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 Καλλιτεχνική δημιουργία
 ΑυτοτελήςΜελέτη 60

: Άλλο
  ΣύνολοΜαθήματος

(25     ώρεςφόρτου εργασίας ανά
 )πιστωτική μονάδα

150

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 εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης x 50%
 Προφορική Εξέταση

 Δημόσια Παρουσίαση
 ΕπίλυσηΠροβλημάτων
    Πρόοδος με ερωτήματα ανάπτυξης

( )συμπερασματική
 Εργαστηριακή εργασία

  Κλινική Εξέταση Ασθενούς
    Πρόοδος με ερωτήματα ανάπτυξης

( )διαμορφωτική
 Καλλιτεχνική Ερμηνεία

     Γραπτή εξέταση με ερωτήματα πολλαπλής
επιλογής

 / /Γραπτή έκθεση αναφορά εργασία x 50%
    Πρόοδος με ερωτήματα πολλαπλής

επιλογής
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