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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Καλώς ήρθατε στον Οδηγό Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και 

καινοτομίες στην εκπαίδευση». 

Το νέο αυτό διατμηματικό πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα των 

επιστημών αγωγής και της εκπαίδευσης, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με 

την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών στην 

εκπαίδευση. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι: 

α) να προαγάγει την γνώση και την έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, την 

εκπαιδευτική έρευνα, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή, διαχείριση 

και αξιολόγηση καινοτομιών στην εκπαίδευση, 

β) να ενισχύσει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, στελεχών 

εκπαίδευσης και όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση μέσα από τη συσχέτιση 

εκπαιδευτικής θεωρίας, εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης και 

γ) να προετοιμάσει ενδιαφερόμενους για  τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό 

την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 

Εφόσον σήμερα η κοινωνία μας έχει θεωρηθεί κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση 

αποτελεί  κύριο μοχλό  ανάπτυξης. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν: 

 γνώση και κατανόηση των σύγχρονων θεωριών και ερευνών που σχετίζονται 

με το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής 

 ικανότητες διερεύνησης του εκπαιδευτικού έργου 

 ικανότητες αναστοχασμού και επανατοποθέτησης της προσωπικής θεωρίας 

και εκπαιδευτικής πρακτικής, με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην 

παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική θεωρία αλλά και τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου, 

 ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και μελετών και 



 
 δεξιότητες αποτελεσματικής εισαγωγής, διαχείρισης και αξιολόγησης 

καινοτομιών στην εκπαίδευση. 

Στη βάση των παραπάνω, το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε: 

Α) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 

Β) Απόφοιτους  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 

άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 

Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Ειδικής Αγωγής) και 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής (Βρεφονηπιοκομίας, 

Λογοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής) ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. 

Γ) Στελέχη της εκπαίδευσης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) 

διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε οκτώ 

(8) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της κανονικής εγγραφής στο 

Δ.Π.Μ.Σ. 

Τα μαθήματα γίνονται στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, απογευματινές ώρες σε 

2 καθημερινές ημέρες της εβδομάδας. 

 

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ 

Σοφία Αυγητίδου 

Καθηγήτρια του ΠΤΝ του ΠΔΜ  



 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 
1. Στα τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας αρχίζει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
το ιδρυθέν με το ΦΕΚ 1948 (18-7-2014) Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Την ευθύνη και τη 
διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νηπιαγωγών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.). 

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: 
Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» ολοκληρώνονται 
με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Το Δ.Π.Μ.Σ. 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: 
Επαγγελματική μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». (Μ.Δ.Ε.) 

Άρθρο 2 

Διοίκηση του Δ.Μ.Π.Σ. και Προσωπικό 
1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. 

«Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην 
Εκπαίδευση» είναι: 

Α) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από τα μισά μέλη 
των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. β. του Ν. 3685/2008.  Ο 
Διευθυντής προεδρεύει της Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. δ. του Ν. 
3685/2008, ο οποίος εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία με δυνατότητα 
ανανέωσης. 

Β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που απαρτίζεται από Καθηγητές ή Ε.Π. των 
Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών και οι οποίοι ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Η Συντονιστική 
Επιτροπή προεδρεύεται από τον/την διευθυντή/διευθύντρια και  είναι πενταμελής, 
αποτελούμενη από τον Διευθυντή και τέσσερα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. 



 
Τουλάχιστον δύο μέλη της Σ.Ε. πρέπει να ανήκουν στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ και δύο μέλη αντίστοιχα στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Γ) Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., εκλέγεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του 
με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.  Ο Διευθυντής ανήκει στη 
βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., προεδρεύει της 
Ε.Δ.Ε. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Εσωτερικός κανονισμός του Δ.Μ.Π.Σ. 

Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος έχει 
την εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε 
επίπεδο Ιδρύματος. 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν Καθηγητές των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Δύνανται να προσκληθούν Καθηγητές άλλων πανεπιστημιακών 
τμημάτων ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για να αναλάβουν μέρος ή το 
σύνολο της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο – Σκοπός 
1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα των 

επιστημών αγωγής και της εκπαίδευσης, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται 
με την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών 
στην εκπαίδευση. 

2. Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι: α) να προαγάγει την 
γνώση και την έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, την εκπαιδευτική έρευνα, 
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση 
καινοτομιών στην εκπαίδευση, β) να ενισχύσει την επαγγελματική μάθηση των 
εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και όσων ασχολούνται με την 
εκπαίδευση μέσα από τη συσχέτιση εκπαιδευτικής θεωρίας, εκπαιδευτικής 
έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης και γ) να προετοιμάσει ενδιαφερόμενους 
για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος.  Εφόσον σήμερα η κοινωνία μας έχει θεωρηθεί κοινωνία της 
γνώσης, η εκπαίδευση αποτελεί  κύριο μοχλό  ανάπτυξης.  Η ανάγκη για έναν 
επαγγελματία εκπαιδευτικό που μπορεί να παρακολουθήσει τόσο τις 
κοινωνικές όσο και τις εκπαιδευτικές αλλαγές εξασφαλίζεται με την κατοχή: 

 Γνώσης και κατανόησης των σύγχρονων θεωριών και ερευνών που σχετίζονται 
με το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής ως θεωρητικού και ερμηνευτικού 
πλαισίου προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης 

 ικανοτήτων διερεύνησης του εκπαιδευτικού έργου μέσω διαφοροποιημένων 
διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (καταγραφή, κωδικοποίηση 
και ερμηνεία), 



 
 ικανοτήτων αναστοχασμού και επανατοποθέτησης της προσωπικής θεωρίας 

και εκπαιδευτικής πρακτικής, με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική, 
διδακτική και ψυχολογική θεωρία αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
του κοινωνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου, 

 ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και μελετών και 

 δεξιοτήτων αποτελεσματικής εισαγωγής, διαχείρισης και αξιολόγησης 
καινοτομιών στην εκπαίδευση. 

Επίσης, το Δ.Π.Μ.Σ. σπουδών συνδέεται με την προετοιμασία των ενδιαφερομένων 
φοιτητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος. 

Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αποσκοπεί: 

Α) στην ολοκληρωμένη προετοιμασία πτυχιούχων από το χώρο της εκπαίδευσης για 
την ανάληψη παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου αλλά και στην εισαγωγή και 
διαχείριση καινοτομιών, υπό ένα ερευνητικό-κριτικό πρίσμα 

Β) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και υποστήριξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 
και στελεχών της εκπαίδευσης 

Γ) στην προετοιμασία ενδιαφερομένων για  τη συνέχιση των σπουδών τους με 
σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 

Δ) στη διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση των εκπαιδευτικών θεμάτων και 
διαδικασιών. 

Άρθρο 4 

Εισακτέοι στο Δ.Μ.Π.Σ. και τρόπος επιλογής τους 
1. Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαέξι (16) 
φοιτητές (εκτός από την περίπτωση ισοβαθμίας, όπου και γίνονται δεκτοί όλοι όσοι 
ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα).  Το Δ.Π.Μ.Σ. προκηρύσσεται κάθε δύο 
έτη. 
2. Επιτροπή γραπτών εξετάσεων και τρόπος επιλογής 

Το Δ.Π.Μ.Σ. προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί φοιτητές και φοιτήτριες κάθε δυο 
χρόνια. Η Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. συγκροτεί την επιτροπή γραπτών 
εξετάσεων που αποτελείται από μέλη της Σ.Ε. Η ύλη των εξετάσεων στις Επιστήμες 
της Αγωγής ανακοινώνεται εγκαίρως στην προκήρυξη. Η αρμόδια επιτροπή για τις 
εξετάσεις συνέρχεται, παρουσία της Συντονιστικής Επιτροπής, δυο ώρες πριν τις 
εξετάσεις και προτείνει θέματα. Η τελική επιλογή των θεμάτων που θα δοθούν 
γίνεται με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων στα γραπτά καλύπτεται με 
αδιαφανές κάλυμμα και η βαθμολόγηση γίνεται από δυο διαφορετικούς 
βαθμολογητές. Τα γραπτά βαθμολογούνται με άριστα το 60. Σε περίπτωση που η 



 
βαθμολογία των δυο βαθμολογητών διαφέρει κατά τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή. 

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι 
παρακάτω παράμετροι: 

α) Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τον 
σχετικό τίτλο Γ2/C2 ή με άλλους τίτλους που αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 3 ή ελέγχεται με γραπτή εξέταση (εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά). 

β) Η επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής μέσω γραπτών 
εξετάσεων. 

γ) Η προφορική συνέντευξη: συμμετέχουν όσοι έχουν σημειώσει επιτυχία και στην 
εξέταση της ξένης γλώσσας (εάν δεν έχουν απαλλαγεί από την εξέτασή αυτή) και 
στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου. Η συνέντευξη αφορά στα διάφορα 
προσόντα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχει τη 
γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, την ερευνητική του εμπειρία (π.χ. 
 πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα, την ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών εκτός του 
πτυχίου του, την συμμετοχή σε συνέδρια με ή χωρίς ανακοίνωση, την τυχόν 
επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου, άλλα πρόσθετα στοιχεία και 
προσόντα, καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του συγκεκριμένου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συγκεκριμένα, η ποσόστωση της 
βαθμολογίας γίνεται ως εξής: 

Βαθμολογία φακέλου 20%, 

Γραπτές εξετάσεις 60%, 

Προφορική συνέντευξη 20%. 

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. 
είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων.  Η επιλογή των υποψηφίων 
πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ του δεύτερου δεκαπενθήμερου 
Σεπτεμβρίου και του πρώτου δεκαήμερου του Οκτωβρίου. 
3. Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. από το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να 
διαθέτουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης 
ή άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. 
Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε 
οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον δύο 
σχολικά έτη υπηρεσίας.  Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν 
αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν εκτός των 
παραπάνω, επαρκώς την ελληνική γλώσσα (άρθρο 12, Ν 2083/92). 



 
Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν: 

α. Πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν εξ αρχής: 
1. Αίτηση (έντυπο αναρτημένο σε ιστοσελίδα του τμήματος). Για τους 

υποψηφίους απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης κατόπιν προκήρυξης για 
την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ, που δημοσιεύεται κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 
– Απριλίου κάθε δύο χρόνια. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έντυπο αναρτημένο σε ιστοσελίδα του 
τμήματος). 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία). 

1. Τίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες (απλή φωτοτυπία). Αίτηση 
μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες, αρκεί να 
προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις 
εξετάσεις στη ξένη γλώσσα και στο γνωστικό αντικείμενο. 

2. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας (απλή 
φωτοτυπία). Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής 
τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων Γ2/C2, β) με πτυχίο τμήματος της 
οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα 
ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή 
οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της 
αλλοδαπής ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται 
από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Τίτλοι επάρκειας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στους παραπάνω, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί κατά 
περίπτωση μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με την προκήρυξη. Η επιτυχία στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας 
συνιστά αποκλειστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην παραπέρα 
διαδικασία επιλογής, δε βαθμολογείται αλλά ελέγχεται η επάρκεια κατανόησης 
και παραγωγής λόγου (pass/fail) και άρα δε συνυπολογίζεται κατά την τελική 
αξιολόγηση του υποψηφίου.  Το πρωτότυπο αυτών των πιστοποιητικών θα το 
προσκομίσουν οι υποψήφιοι πριν τη διαδικασία της εξέτασης στην ξένη 
γλώσσα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Όσοι δεν το 
προσκομίσουν και δεν λάβουν μέρος στην εξέταση της ξένης γλώσσας επιτυχώς 
δεν μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων και της 
συνέντευξης και αποκλείονται αυτόματα. 

3. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ. 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης στις οποίες οργανικά ανήκουν. 

Β. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει κατά τη διαδικασία της 
συνέντευξης, εφόσον αυτά μνημονεύθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο Aίτηση/ 
βιογραφικό σημείωμα, ώστε να μοριοδοτηθούν: 



 
Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, 
βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, 
μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες, φωτοτυπίες προγραμμάτων 
συνεδρίων όπου οι υποψήφιοι έκαναν ανακοινώσεις, καθώς και όποιο άλλο 
στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του) και 
βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Η υποψηφιότητα όσων δεν 
προσκομίσουν τα παραπάνω κατά τη διαδικασία της συνέντευξης δεν θα 
μοριοδοτηθεί από τα συγκεκριμένα πεδία. 

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ οφείλουν κατά την εγγραφή τους να επιδείξουν τους 
πρωτότυπους τίτλους σπουδών στη Γραμματεία, ώστε να διενεργηθεί ο 
απαραίτητος έλεγχος. 

Κανένα δικαιολογητικό δεν  επιστρέφεται στους υποψηφίους. 

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται στις 
πιο κάτω περιπτώσεις: 

Α) όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού 

Β)  όταν ο υποψήφιος έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο 
ΑΕΙ της αλλοδαπής 

Γ) όταν ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών 
σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.). 

Δ) όταν ο υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από 
κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς. 
4. Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων 

Η Επιτροπή Γραπτών Εξετάσεων και επιλογής αξιολογεί και προκρίνει με βάση τη 
γραπτή εξέταση κατά φθίνουσα σειρά μορίων τους επιτυχόντες σ’ αυτήν, οι οποίοι 
καλούνται να μετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της ΣΕ και οι υποψήφιοι 
αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4.2 του παρόντος 
κανονισμού.  Τα στοιχεία που προκύπτουν από την συνολική αξιολόγηση των 
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη και φάκελος) 
τίθενται υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει πρακτικό 
επιλογής, το οποίο περιλαμβάνει τους επιτυχόντες καθώς επίσης και τους 
επιλαχόντες.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» 
για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μπορούν να εγγραφούν μετά από την έγκριση του 
σχετικού πρακτικού της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ. 



 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Πρόγραμμα για την 
απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, μιας και το Μ.Δ.Ε καλύπτεται σε υλικοτεχνική 
υποδομή και σε προσωπικό από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια 
1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) 

διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε 
οκτώ (8) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της κανονικής εγγραφής 
στο Δ.Π.Μ.Σ. Μετά τη πάροδο των οκτώ (8) εξαμήνων ο φοιτητής που δεν έχει 
καταθέσει τη διπλωματική του εργασία διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. 

2. Οι εγγραφές και δηλώσεις γίνονται κατά τον μήνα Οκτώβριο της εκάστοτε 
διετίας κύκλου σπουδών στον ιστότοπο του Τμήματος. 

3. Με πρόταση της Σ.Ε. ορίζονται οι επιβλέποντες των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

4. Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητής/τρια που έχει εισαχθεί στο 
Δ.Π.Μ.Σ. δύναται με αίτηση προς την ΕΔΕ να ζητήσει αναστολή φοίτησης για 
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό 
έτος. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στη 
μέγιστη διάρκεια των σπουδών. 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α΄-Γ΄) του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι συνολικά δεκατρία (13), από τα οποία οι φοιτητές εγγράφονται σε 
εννέα (9), πέντε (5) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής. 

Τα μαθήματα διακρίνονται σε: 

– Υποχρεωτικά, τα οποία έχουν ως σκοπό την εξοικείωση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στην έρευνα, την 
επαγγελματική μάθηση και την καινοτομία στην εκπαίδευση. 

– Επιλογής, τα οποία αποτελούν εμβάθυνση και προσφέρονται  στα Α΄, Β΄ και Γ΄ 
εξάμηνα σπουδών. Κάθε μάθημα επιλογής μπορεί να έχει μέχρι οκτώ (8) φοιτητές ή 
φοιτήτριες αν τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι δύο (2). Αν τα 
προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι 3, ο ανώτερος αριθμός φοιτητών ή 
φοιτητριών που μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα είναι έξι (6).  Σε 
περίπτωση που περισσότεροι/ες από 8 ή 6 αντίστοιχα φοιτητές ή φοιτήτριες 
επιλέξουν βάσει της δήλωσής τους κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα 
επιλογής, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ τους και όσοι/ες δεν κληρωθούν, 
καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των υπόλοιπων προσφερόμενων μαθημάτων 



 
επιλογής του εξαμήνου.  Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν με σχετική απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής. 

– Μεταπτυχιακή διατριβή, που αποτελεί μια επιστημονική εργασία η οποία οφείλει 
να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. 
μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης και μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής 
σκέψης, είτε μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Η μεταπτυχιακή διατριβή 
εκπονείται σε θέμα το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωσιολογικό πεδίο του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθεί ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής και είναι ερευνητική. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και 
τέσσερα (4) επιλογής (υποχρεωτικά επιλέγεται ένα τουλάχιστον επιλεγόμενο 
μάθημα κάθε εξάμηνο) ενώ το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διατριβής. Τα θεματικά πεδία που καλύπτουν οι εφαρμογές του 
συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν αντίστοιχα τα εξής μαθήματα: 
 Θεματικό πεδίο 1: Εκπαιδευτική Έρευνα 

 Υποχρεωτικά μαθήματα 

Υ1 Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση 

Υ2 Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση 
 Μαθήματα επιλογής 

Ε1 Ταυτότητες στην εκπαίδευση: οπτικές στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου 

     Ε3 Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην εκπαίδευση 
 Θεματικό πεδίο 2: Επαγγελματική μάθηση – Καινοτομίες στην εκπαίδευση 

 Υποχρεωτικά μαθήματα 

Υ3Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος επαγγελματίας 

Υ4 Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση 
 Μαθήματα επιλογής 

Ε2 Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και διακυβέρνηση 

Ε4 Ολοήμερη εκπαίδευση: Καινοτόμοι θεσμοί 

Ε6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Ζητήματα, διαστάσεις, παράμετροι 
 Θεματικό πεδίο 3: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

 Υποχρεωτικά μαθήματα 

Υ5 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης 
 Μαθήματα επιλογής 

Ε5 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυπολιτισμικότητα και Διεθνής Εμπειρία 
 Θεματικό πεδίο 4: Μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού 

Ε7 Ανάπτυξη παιδιού και εφήβου 



 
Ε8 Θέματα γνωστικής ψυχολογίας 

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και θεματικό πεδίο, καθώς και ο φόρτος 
εργασίας τους σε ECTS φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   

Υ1 Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση 10 ECTS 

Υ5 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης 10 ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)   

Ε7 Ανάπτυξη παιδιού και εφήβου Ή 
10 ECTS 

Ε8 Θέματα γνωστικής ψυχολογίας 

ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   

Υ2 Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση 10 ECTS 

Υ3 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος 
επαγγελματίας 

10 ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)   

Ε1 Ταυτότητες στην εκπαίδευση: οπτικές στην κοινωνική 
ψυχολογία του λόγου Ή 

10 ECTS 
Ε5 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυπολιτισμικότητα και 
Διεθνής Εμπειρία Ή 

Ε6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Ζητήματα, διαστάσεις, 
παράμετροι 

ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS 

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Υ4 Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση 10 ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 2)   

 Ε2 Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και διακυβέρνηση Ή 

10 ECTS 

Ε3 Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην 
εκπαίδευση Ή 

10 ECTS 

Ε4 Ολοήμερη εκπαίδευση: Καινοτόμοι θεσμοί 10 ECTS 

ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 



 
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 30 ECTS 

Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
μπορεί, με έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και της 
Συντονιστικής Επιτροπής να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με απόφασή τους, η 
οποία θα στηρίζεται στην εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία του. 

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό επιλαμβάνεται η Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Οι διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται με πρόταση της  Σ.Ε. και με 
έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές  
δραστηριότητες (συμμετοχή στις εξετάσεις, υποβολή εργασιών στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες) και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν 
εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του 
μεταπτυχιακού φοιτητή, ο διδάσκων μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, 
ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων – 
μαθημάτων. Ειδικές περιπτώσεις παραπέμπονται στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία 
και αποφασίζει σχετικά. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί 
στο επόμενο εξάμηνο και να επαναλάβει το μάθημα μία (1) μόνο φορά (ή άλλο 
αντίστοιχο που του ορίζει η Ε.Δ.Ε.) στην αντίστοιχη διδακτική περίοδο. Η 
βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση 
προαγωγής το πέντε (5). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει όχι μόνο από την 
τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές εργασίες που 
διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και περιγράφονται στο περίγραμμα 
του κάθε μαθήματος. Η αξιολογική βαρύτητα των παραπάνω,  σε κάθε μάθημα 
καθορίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα ή την ομάδα διδασκόντων. 

Φοιτητές που καταθέτουν την εργασία τους εκπρόθεσμα πέραν των δύο (2) 
εβδομάδων στερούνται το 10% του βαθμού. Μετά την παρέλευση των δύο 
εβδομάδων, οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να θεωρήσουν την εργασία ως μη 
παραδοθείσα. 

Επιλογή, εγγραφή, παρακολούθηση, εξέταση και βαθμολογία των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων 

Η  ημερομηνία παράδοσης εργασιών ορίζεται το αργότερο ένα μήνα μετά την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί με τεκμηριωμένη 
απόφασή της να αποδεχθεί έκτακτη εξέταση σε δυο (2) μαθήματα, κατά μέγιστο, 
ανά διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους 
διδάσκοντες μέσα σε δύο εβδομάδες από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης ή την 



 
τελική παράδοση των εργασιών. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο (2) το πολύ 
μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν μπορούν να επανεγγραφούν τον 
επόμενο χρόνο στα ίδια μαθήματα (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για μαθήματα 
επιλογής). Σε διαφορετική περίπτωση, η φοίτησή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. λήγει με 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Μεταπτυχιακή Διατριβή 

Η μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται σε θέμα που εντάσσεται στο ευρύτερο 
γνωστικό πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Η ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής 
διατριβής, καθώς και ο προσδιορισμός του επιβλέποντος καθηγητή, μπορεί να γίνει 
στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει 
ως τότε εξεταστεί στα εννέα μεταπτυχιακά μαθήματα (5 υποχρεωτικά και 4 
επιλογής) του Δ.Π.Μ.Σ. 

Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής καθώς και το όνομα του επιβλέποντος 
καθηγητή  δηλώνεται με αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη Γραμματεία κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών στο Δ΄ Εξάμηνο ή σε επόμενο εξάμηνο, σε 
περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις. Επιβλέπων μιας 
μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να είναι Καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας, στον 
οποίο έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης 
μεταπτυχιακής διατριβής  η Συντονιστική Επιτροπή επικυρώνει την κατανομή  
θεμάτων ανά επιβλέποντα. Ο κατάλογος με τα θέματα και τους επιβλέποντες 
αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δ.Π.Μ.Σ και στην ιστοσελίδα του.  Όταν 
ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση με τον μεταπτυχιακό φοιτητή, θεωρεί ότι η  
μεταπτυχιακή διατριβή έχει ολοκληρωθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στη 
Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με την οποία ζητά να καθοριστεί η ακριβής 
ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασής της. Η μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους κανόνες επιστημονικής τεχνογραφίας, όπως αυτοί θα 
περιγράφονται στον «Οδηγό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διατριβών» που θα 
επιμεληθούν οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του 
Δ.Π.Μ.Σ. 

Η εξέταση των μεταπτυχιακών διατριβών είναι δυνατόν να γίνεται είτε σε 
συγκεκριμένες περιόδους παρουσιάσεών τους, που καθορίζονται στην αρχή του 
ακαδημαϊκού έτους από τη Συντονιστική Επιτροπή, είτε σε έκτακτες περιόδους, που 
επίσης καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Συντονιστική Επιτροπή. 

Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει τα υπόλοιπα δυο μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής, των οποίων τα διδακτικά ή ερευνητικά ενδιαφέροντα εντάσσονται στο 
ευρύτερο γνωστικό πεδίο της μεταπτυχιακής διατριβής. Η σύνθεση της εξεταστικής 
επιτροπής οριστικοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του επιβλέποντα τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την παρουσίαση της 
μεταπτυχιακής διατριβής. Είναι δυνατόν στην επιτροπή να συμμετέχει και ένας 
εξωτερικός εξεταστής (Καθηγητής άλλου Τμήματος, άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας ή της 
αλλοδαπής), εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση 



 
της μεταπτυχιακής διατριβής. Δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν την 
καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει τη 
μεταπτυχιακή διατριβή ηλεκτρονικά στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στην 
οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 

Βαθμός και Απονομή ΜΔΕ 

Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται από την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή. Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής είναι προφορική 
ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανόν ενδιαφερόμενων 
παρατηρητών (μελών Δ.Ε.Π, φοιτητών κλπ). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει 
να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για τον τρόπο 
παρουσίασης της διατριβής. Τη συζήτηση με αφορμή την υποστήριξη της 
μεταπτυχιακής διατριβής συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά την 
ολοκλήρωση της παρουσίασης, τις ερωταποκρίσεις κλπ, η εξεταστική επιτροπή 
συνεδριάζει για τη βαθμολόγηση της διατριβής, η οποία κατατίθεται εγγράφως στη 
Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο, εφόσον πληρούνται όλες οι 
προηγούμενες προϋποθέσεις. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμούνται αφενός η 
ποιότητα της μεταπτυχιακής διατριβής και αφετέρου ο βαθμός πληρότητας της 
παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διατριβής 
υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της εξεταστικής 
επιτροπής. Ως ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός μιας μεταπτυχιακής διατριβής 
ορίζεται το έξι (6). Στην αντίθεση περίπτωση, της αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας του και επανάληψης της 
εξέτασής της μετά από αίτησή του, αφού έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση με 
τον επιβλέποντα καθηγητή. Η παρουσίαση της βελτιωμένης μεταπτυχιακής 
διατριβής δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο (2) μηνών 
από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτηση στη Γραμματεία ζητά νέο θέμα στην ίδια 
κατεύθυνση, με τον ίδιο ή άλλον επιβλέποντα. 

Μετά την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής, ο φοιτητής ενσωματώνει 
διορθώσεις και σχόλια, που τυχόν του έχουν γίνει από τα μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής, και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών υποβάλλει ένα πλήρες 
αντίγραφο της τελικής εργασίας (με παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, 
συνοδευτικό υλικό κ.τ.λ.) σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σε cd-rom στη 
βιβλιοθήκη του ΠΔΜ στη Φλώρινα. Το τελικό κείμενο αποστέλλεται  ηλεκτρονικά 
στα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Την ενσωμάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί 
εγγράφως στη Γραμματεία και ο επιβλέπων καθηγητής. Αν η μεταπτυχιακή διατριβή 
δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του Δ΄ εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί και κατά το 
επόμενο έτος. 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
προϋποθέσεις: 



 
 παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία 

είναι υποχρεωτικά και αυτά που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στο Δ.Π.Μ.Σ.· 

 ενεργός συμμετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του προγράμματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
πρόγραμμα και στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών· 

 συγγραφή και επιτυχής εξέταση στην μεταπτυχιακή διατριβή. 

Σε κάθε περίπτωση, για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο προβιβάσιμος βαθμός 
στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διατριβή. Αν τούτο δεν 
επιτευχθεί εντός της τετραετίας από την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ., ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής παίρνει μόνο απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων 
μαθημάτων και διαγράφεται. 

Ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών 
των εννέα υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων και της 
μεταπτυχιακής διατριβής, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) διδακτικές μονάδες (9 επί 10 + 30= 120 ΕCTS). Μια φορά το χρόνο καταρτίζεται 
από τη Γραμματεία πίνακας αποφοιτησάντων, ο οποίος περιλαμβάνει όσους 
ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις συνολικές υποχρεώσεις 
του Δ.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε., στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος 
σπουδών. 

Τύπος Πτυχίου ΜΔΕ 

Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται ενώπιον εκπροσώπου της 
Κοσμητείας ή των προέδρων των Τμημάτων ή των Πρυτανικών Αρχών, παρουσία και 
του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 

Επιπρόσθετα, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί στις 
παρακάτω υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ανά εξάμηνο – οι οποίες συνιστούν προαπαιτούμενο 
για να προχωρήσει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, με την οποία 
ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών του. 

α. Η π ρ ώ τ η κατηγορία υποχρεώσεων τού μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται στην 
παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρει το Δ.Π.Μ.Σ. στα 
τρία εξάμηνα των σπουδών. 

β. Η δ ε ύ τ ε ρ η κατηγορία υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται 
στην συμμετοχή του στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Π.Τ.Ν. και Π.Τ.Δ.Ε. 
(στο πλαίσιο της επικουρίας του σε έναν από τους διδάσκοντες καθηγητές). 

γ. Η τ ρ ί τ η κατηγορία υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται: 

α) στην παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή του στις επιστημονικές ημερίδες, τα 
σεμινάρια, τα colloquia και τα συνέδρια που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ. 



 
β) στη γραμματειακή υποστήριξη συνεδρίων, 

γ) στην ενεργή συμμετοχή του σε εκδοτικές εργασίες, δραστηριότητες και 
συνεργασίες με τα εργαστήρια του Π.Τ.Ν. και Π.Τ.Δ.Ε., 

δ) στην προσφορά επικουρικής εργασίας του στη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής 
Σχολής. 

Το είδος των υποχρεώσεών τους θα αποφασίζεται σε συνεργασία με τον επόπτη 
Καθηγητή, στην επικουρία του οποίου υποχρεούνται να μετέχουν. 

Άρθρο 8 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες, 
διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και αντιστοιχούν σε δέκα (10) μονάδες 
ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής διαρκεί ένα (1) εξάμηνο και 
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS. Συνολικά απαιτούνται 120 μονάδες ΕCTS.  
Στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου ή το αργότερο με την ολοκλήρωση του όγδοου εξαμήνου 
από την εγγραφή του φοιτητή στο Δ.Π.Μ.Σ. παραδίδεται και υποστηρίζεται η 
μεταπτυχιακή διατριβή. 

Είναι δυνατόν τα μαθήματα, κατά την κρίση του διδάσκοντα, να συμπληρώνονται 
από ασκήσεις και εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, για την καλύτερη εμπέδωσή τους. 
Σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να καθορίσει τις 
ειδικότερες απαιτήσεις της άσκησης (ή των ασκήσεων) σε κάθε μάθημα, ή άλλης 
μορφής εργασίες, που θα πρέπει να εκπονήσει ο φοιτητής στα πλαίσια του 
μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι διδάσκοντες οφείλουν στο 1ο μάθημα να 
καταθέσουν αναλυτικό διάγραμμα με το περιεχόμενο των μαθημάτων, περιγραφή 
των εργασιών, του τρόπου αξιολόγησης και ενδεικτική βιβλιογραφία.  Είναι δυνατόν 
ακόμα, σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων, να δίδονται κοινές ασκήσεις και 
εργασίες, που να αντιστοιχούν σε ομάδες συναφών μαθημάτων. Τέλος, υπάρχει η 
δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος  από 
προσκεκλημένους καθηγητές ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς. 

Άρθρο 9 

Πιστωτικές μονάδες, πτυχίο Μ.Δ.Ε. και παράρτημα διπλώματος 

Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε δέκα (10) μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διατριβής διαρκεί ένα (1) εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
μονάδες ECTS. Συνολικά απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) μονάδες ΕCTS. 

Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και τη διοικητική φροντίδα της 
Γραμματείας, εκδίδονται έγκαιρα τα πτυχία Μ.Δ.Ε. στους αποφοίτους του 
προγράμματος. Επίσης, επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος, κατά το υπόδειγμα 
που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η 
UNESCO/CEPES, στο οποίο περιγράφονται η φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το 



 
περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 
από τον/την απόφοιτο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου 
στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. 

Άρθρο 10 

Οδηγός Σπουδών και περιεχόμενό του 

Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 
ιστοσελίδες των συμμετεχόντων Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην ιστοσελίδα του 
Δ.Π.Μ.Σ. αναρτάται ο οδηγός σπουδών. Ο οδηγός σπουδών κάθε ακαδημαϊκού 
έτους  είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Στον Οδηγό Σπουδών 
του Προγράμματος  παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
ονομασία του τίτλου Σπουδών, το επίπεδο του τίτλου, τις απαιτήσεις εισαγωγής, τις 
απαιτήσεις και την περιγραφή του προγράμματος, τα κύρια μαθησιακά 
αποτελέσματα, τη δυνατότητα πρόσβασης σε περαιτέρω σπουδές, το σύστημα 
βαθμολογίας, την επίσημη διάρκεια του Προγράμματος, τον τρόπο σπουδών, τον 
Κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος, όπως επίσης και αναλυτικές 
πληροφορίες για κάθε μάθημα (τίτλος, κωδικός, κατεύθυνση, τύπος, διδάσκοντες, 
τρόπος παράδοσης, ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος, αν προσφέρεται σε φοιτητές 
προγραμμάτων ανταλλαγής, η γλώσσα διδασκαλίας, το περιεχόμενο, οι λέξεις- 
κλειδιά, τα μαθησιακά αποτελέσματα, η βιβλιογραφία, οι τύποι εκπαιδευτικού 
υλικού, η χρήση ΤΠΕ, η οργάνωση, η περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των 
φοιτητών και οι μέθοδοι αξιολόγησης). 

Άρθρο 11 

Αξιολόγηση ΔΠΜΣ 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες 
της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» υπόκειται 
σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως 
αυτές ορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο 
πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Αρχής Διασφάλισης της 
Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Άρθρο 12 

Υλικοτεχνική  υποδομή – Προϋπολογισμός – Κόστος λειτουργίας 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τις πάγιες παροχές του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που παρέχει την υλικοτεχνική υποδομή, τη 
γραμματειακή υποστήριξη, τον επιστημονικό εξοπλισμό (Η/Υ, εργαστήρια) και τη 
βιβλιοθήκη.  Εφόσον οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες είναι Καθηγητές των δύο 
τμημάτων, δεν έχουν έξοδα μετακίνησης ή ανάγκες πρόσθετης αμοιβής. Άρα το 



 
κόστος του Δ.Π.Μ.Σ καλύπτεται από την υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό και 
το ανθρώπινο δυναμικό που ήδη έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Ωστόσο, η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να ενισχυθεί από επιχορηγήσεις, 
δωρεές, παροχές και ερευνητικά προγράμματα ή και από χορηγίες φορέων. 

Άρθρο 13 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Σε κάθε εξάμηνο προβλέπονται 13 τρίωρα μαθήματα και 2 εβδομάδες για κάθε 
εξεταστική περίοδο στο τέλος του εξαμήνου. Τηρούνται οι αργίες που 
προβλέπονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που προβλέπονται από τη διοίκηση 
του πανεπιστημίου. 

Χρόνος εγγραφής στα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε μαθήματα των εξαμήνων γίνεται μία εβδομάδα πριν ή/και την πρώτη 
εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων. Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη 
των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει κατάλογο 
εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους 
διδάσκοντες. Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποβάλει σχετική δήλωση 
εγγραφής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, τότε ξεκινά η διαδικασία 
διαγραφής του από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Χρόνος αλλαγής δηλωθέντων μαθημάτων. Μέχρι τέλους της δεύτερης εβδομάδας 
των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός μόνο επιλεγόμενου μαθήματος. 

Χρόνος ανάληψης της μεταπτυχιακής εργασίας. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
έχει εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα  (9) μαθήματα του Α΄ και Β΄ και Γ΄ εξαμήνου (5 
υποχρεωτικά και 4 επιλογής μαθήματα), η ανάληψη της μεταπτυχιακής διατριβής 
γίνεται με δήλωσή του κατά την εγγραφή στο Δ΄ εξάμηνο. 
 

  



 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Α/Α 

μαθήματος 
Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 

Κατηγορία 
μαθήματος 

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS) 

1 
Ποιοτική Έρευνα στην 
Εκπαίδευση Α’ Υποχρεωτικό 10 

2 
Διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας και μάθησης Α’ Υποχρεωτικό 10 

3 
Ανάπτυξη παιδιού και 
εφήβου Α’ Επιλογής 10 

4 
Θέματα Γνωστικής 
Ψυχολογίας Α’ Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ 
εξαμήνου   30 

1 
Ποσοτική έρευνα στην 
εκπαίδευση Β’ Υποχρεωτικό 10 

2 
Ο εκπαιδευτικός ως 
ερευνητής και στοχαζόμενος 
επαγγελματίας 

Β’ Υποχρεωτικό 10 

3 

Ταυτότητες στην 
εκπαίδευση: Οπτικές στην 
κοινωνική ψυχολογία του 
λόγου* 

Β’ Επιλογής 10 

4 
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: 
Πολυπολιτισμικότητα και 
Διεθνής Εμπειρία 

Β’ Επιλογής 10 

5 
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: 
Ζητήματα, διαστάσεις, 
παράμετροι 

Β’ Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ 
εξαμήνου   30 

1 
Εισαγωγή και Διαχείριση 
αλλαγής και καινοτομίας Γ’ Υποχρεωτικό 10 

                                                           
* Το μάθημα δε θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 



 
στην εκπαίδευση 

2 

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και διεθνής 
εκπαιδευτική διακυβέρνηση 

Γ’ Επιλογής 10 

3 
Η βιογραφική μέθοδος και η 
έρευνα ιστοριών ζωής στην 
εκπαίδευση 

Γ’ Επιλογής 10 

4 
Ολοήμερη εκπαίδευση: 
Καινοτόμοι θεσμοί Γ’ Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ’ εξαμήνου 
  30 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δ’  30 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 
  120 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

  



 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος: Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ1 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ποιοτική έρευνα στην 
εκπαίδευση 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

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

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

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 

- Να αποκτήσουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση περί του επιστημολογικού, μεθοδολογικού και 
ηθικού πλαισίου της ποιοτικής έρευνας  

- Να επιδείξουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και ερευνητικών πρακτικών 
του ποιοτικού παραδείγματος και να μπορούν να το αντιδιαστείλουν με αυτό της ποσοτικής 
έρευνας. 

- Να κατανοήσουν τις σύγχρονες συζητήσεις για το ρόλο της θεωρίας στον ερευνητικό σχεδιασμό, το 
ρόλο του ερευνητή / της ερευνήτριας και το ρόλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, τις διαδικασίες 
ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων, τη γενικευσιμότητα και την αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων. 

- Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση για τις ποικίλες ποιοτικές προσεγγίσεις/μεθόδους 
(εθνογραφική, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, ανάλυση λόγου, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις) 
και τις μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. 

- Να είναι σε θέση να συνθέτουν διαφορετικές μεθόδους και να αξιολογούν τις δυνατότητές τους για 
τη διερεύνηση εκπαιδευτικών θεμάτων. 

- Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας. Να 
κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιοτικής έρευνας και τις δυνατότητες μεικτών 
ερευνητικών σχεδίων. 

- Να είναι αυτόνομοι στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μιας ποιοτικής έρευνας σε 
μικρή κλίμακα. 

- Να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν με  σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια  μία ερευνητική 
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  
 

Αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών . 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Φιλοσοφικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της ποιοτικής έρευνας.   
Ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική έρευνα. Δυσκολίες και όρια στην ερευνητική διαδικασία.  



 
Ποσοτική και ποιοτική έρευνα: μύθοι και πραγματικότητα στη διπολική και αντιθετική τους σχέση.  Το 
ζήτημα της αξιοπιστίας στην έρευνα. Κριτική στις ποιοτικές έρευνες. 
Η έννοια της θεωρίας και ο ρόλος της στην ποιοτική έρευνα.  
Σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας.   
Μορφές ποιοτικής έρευνας (εθνογραφική, μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, ανάλυση λόγου). 
Τεχνικές έρευνας (παρατήρηση, συνέντευξη, ανάλυση κειμένων). 
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. 
Κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικής έρευνας. 
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση μικρών ερευνητικών εργασιών. 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις 25 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Έρευνα – άσκηση πεδίου 30 

Έρευνα – ανάλυση και 
παρουσίαση δεδομένων 

35 

Συγγραφή εργασιών 60 

Συνεργασία με τους 
διδάσκοντες 

30 

Παρουσιάσεις και συζήτηση 
εργασιών 

15 

  

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. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Συμμετοχή στο μάθημα 10%, 
Επεξεργασία και παρουσίαση αρθρογραφίας 15%,  
Επεξεργασία και παρουσίαση μικρής ερευνητικής 
εργασίας 35%,  
Γραπτές εξετάσεις 40%. 

 



 
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. 
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Τίτλος: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας και 

μάθησης 

  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

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 

 
Με το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει μια σειρά από γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:  

- Να έχουν κατακτήσει εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο πεδίο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
και να έχουν φτάσει στην κριτική κατανόησή της, ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζουν για τους 
μαθητές μαθησιακές ευκαιρίες που θα αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητές τους και δεν θα ενοχοποιούν το 
διαφορετικό.  

- Να έχουν εξοικειωθεί με προωθημένες στρατηγικές διαφοροποίησης, ώστε να μπορούν να 
σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πράξη με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο, προωθώντας την ισότητα 
ευκαιριών και αξιοποιώντας τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα στυλ μάθησης, τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις των μαθητών, αλλά και τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης που διαθέτουν.  

- Να μπορούν να εφαρμόζουν αναλυτικές διαδικασίες έρευνας επάνω στις πρακτικές διαφοροποίησης 
που θα αναπτύσσουν, ενεργοποιώντας αναστοχαστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες που 
προωθούν την επαγγελματική τους αυτονομία και χειραφέτηση.  

- Να μπορούν να εφαρμόζουν διαθεματικές δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
συνεργαζόμενοι με άλλους συναδέλφους τους σε επίπεδο πρακτικό και ερευνητικό· να μπορούν 
δηλαδή, για παράδειγμα, να εντάξουν την αυθεντική μάθηση στην προοπτική της γλωσσικής 
ενδυνάμωσης, της κριτικής σκέψης, της ηθικής ανάπτυξης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών εστιάζοντας 
σε διδακτικά σενάρια που αντλούν τη θεματολογία τους από την πραγματική ζωή.  

- Να μπορούν να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία με σαφή, επαρκή και ακριβή τρόπο 
σχετικά με τις επιλογές των πρακτικών τους στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

- Να μπορούν να διαχειρίζονται και να μετασχηματίζουν περιβάλλοντα μάθησης που είναι σύνθετα, 
απρόβλεπτα και απαιτούν ποικίλες στρατηγικές προσεγγίσεις. 

- Να μπορούν να ανταποκριθούν στη διαχείριση κρίσεων στο περιβάλλον της τάξης και του σχολείου, 
εφαρμόζοντας τις αρχές της διαφοροποίησης.  

- Τέλος, να μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για διάχυση της γνώσης τους σε άλλες ομάδες και να 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της γνώσης αυτής σε περιβάλλοντα όπου η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι η πλέον ενδεδειγμένη.    

Συνολικότερα, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα 
τους κάνουν αυτοδύναμους, ευέλικτους και ευφάνταστους στην εφαρμογή στρατηγικών για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας, αλλά και πρόθυμους και ικανούς να ερευνούν το έργο τους, να 
αναστοχάζονται και να βελτιώνουν τις πρακτικές 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  

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  



 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης  
 

 
Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν, να αναλύσουν και να συνθέσουν πληροφορίες από τη 
βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, καθώς και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης και 
επεξεργασίας σε περιστάσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης. Δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά, 
αξιοποιώντας διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως ταιριάζει σε έναν σύγχρονο, πολυδύναμο 
εκπαιδευτικό. Καλούνται να διατυπώσουν ιδέες για τη μελέτη της διδακτικής διαδικασίας με σύγχρονους 
όρους, αλλά και να ασκήσουν κριτική και αυτοκριτική για τις εργασίες που εκπονούν στο μάθημα. Σε ό,τι 
αφορά το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και τις μεθόδους προσέγγισής του, επιδιώκεται πάντα ο 
σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα των εκπαιδευομένων, κάτι που είναι 
σύμφυτο με την ίδια τη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα του μαθήματος. Επίσης επιδιώκεται 
ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και η επίδειξη κοινωνικής και ηθικής ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης προς την κατεύθυνση της δημιουργικότητας, 
υπό το πρίσμα πάντα των αξιώσεων εγκυρότητας που απαιτεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Σημειώνεται 
ότι το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά σε θέματα που υπερβαίνουν τα όρια του σχολείου, καθώς 
αναφέρεται και σε διαδικασίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα χαρακτηριστικά της μετανεωτερικότητας στα Αναλυτικά Προγράμματα. Η διαφοροποίηση ως διάσταση 
της μετανεωτερικής αντίληψης για τη διδασκαλία. Θεωρητικές παραδοχές, αρχές και χαρακτηριστικά της 
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.  Συνιστώσες της διαφοροποίησης. Διαφοροποιήσεις στο σχολικό 
περιβάλλον. Διαστάσεις της διαφοροποίησης (οργανωτική – παιδαγωγική). Τα επίπεδα ετοιμότητας των 
μαθητών και οι διαδικασίες εποικοδόμησης της γνώσης. Η πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης και τα 
γνωστικά/μαθησιακά στυλ των μαθητών. Κανάλια μάθησης και είδη διαφοροποίησης της διδασκαλίας. 
Διαφοροποίηση και αυθεντική μάθηση. Διαφοροποίηση και ΤΠΕ. Διαδικασίες για την οργάνωση και 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαφοροποίησης. Στρατηγικές ανάδειξης των 
νοητικών παραστάσεων των μαθητών. Παιδαγωγικοί και διδακτικοί χειρισμοί για τη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας: μοντέλα 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, εννοιολογική χαρτογράφηση, δημιουργία διδακτικών σεναρίων, αξιοποίηση 
των πολυγραμματισμών, παιχνίδι ρόλων, αξιοποίηση της δημιουργικής σκέψης, ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης, ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας, στρατηγικές αξιοποίησης του 
ιστορικού χώρου. Προετοιμασία του εκπαιδευτικού για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Διαδικασίες 
αναστοχασμού και μεταγνωστικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού και των μαθητών.  

 
 

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 

Χρησιμοποιείται προβολικό σύστημα για την 
παρουσίαση διαφανειών (είτε στις διαλέξεις της 
διδάσκουσας είτε στις εργασίες των φοιτητών). 
Επίσης, γίνεται σύνδεση με το διαδίκτυο όταν 
χρειάζεται. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται 



 
δια ζώσης (σε ώρες συνεργασίας στο γραφείο) και 
ηλεκτρονικά· στην περίπτωση αυτή διευκολύνεται και 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις 18 

Σεμινάριο    3 

Προετοιμασία για εκπόνηση 
εργασιών. Μελέτη της 

βιβλιογραφίας. 

80 

Συνεργασία με την 
διδάσκουσα και  

μεταξύ των μελών των 
ομάδων. 

40 

Παρουσιάσεις εργασιών-
συζήτηση 

18 

Προετοιμασία για γραπτή 
εξέταση 

88 

Γραπτή εξέταση 3 

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. 

  

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 250 ώρες 

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 γίνεται με βάση τη 10βαθμη κλίμακα 
και είναι διαδοχικά διαμορφωτική και τελική, καθώς 
οι επιδόσεις των φοιτητών αθροίζονται για την 
εξαγωγή του τελικού βαθμού. Συγκεκριμένα 
αξιολογούνται:  
1. Η ποιότητα των ομαδικών εργασιών που 
εκπονούνται με καθοδήγηση κατ’ οίκον, 
παρουσιάζονται στα μαθήματα και παραδίδονται στο 
τέλος του εξαμήνου (διαμορφωτική αξιολόγηση, 30% 
της συνολικής βαθμολογίας).  
2. Η προφορική παρουσίαση των εργασιών στη 
διάρκεια των σεμιναρίων, με μορφή debate 
(διαμορφωτική αξιολόγηση, 10% της βαθμολογίας). 
3. Ατομική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
(τελική αξιολόγηση, 60% της βαθμολογίας). 
Οι φοιτητές λαμβάνουν συστηματικά σχόλια πάνω 
στις εργασίες τους στη διάρκεια του εξαμήνου, πριν 
την παρουσίαση και μετά από αυτήν. Η διαφάνεια 
στο σύνολο της αξιολόγησης διασφαλίζεται με τον 
σαφή καθορισμό των αξιολογικών κριτηρίων, τη 
συζήτηση κατ’ ιδίαν και στην αίθουσα –στη διάρκεια 



 
της παρουσίασης– και τον σχολιασμό των εργασιών 
των φοιτητών.  
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Τίτλος: Ανάπτυξη παιδιού και εφήβου 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε7  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη παιδιού και 
εφήβου 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

 Περιγράφονται στον 
Πίνακα 4 

 

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

Περιγράφονται στον 
Πίνακα 4 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι(Αγγλική Γλώσσα) 

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 θα είναι ικανοί να κινούνται με συνέπεια μεταξύ των βασικών αρχών των ψυχολογικών 
θεωριών για την παιδική και εφηβική ηλικία και να τις συνδέουν με την έρευνα στην εκπαίδευση. 
Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να θέτουν ερευνητικά ερωτήματα με βάση διαφορετικά θεωρητικά 
πλαίσια, να αναγνωρίζουν τις θεωρητικές προϋποθέσεις των ερευνών στην εκπαίδευση, να 
διατυπώνουν υποθέσεις στη βάση διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων, να σχεδιάζουν πειράματα 
προκειμένου να ελέγχουν τις υποθέσεις τους, να συλλέγουν ερευνητικά δεδομένα και να τα 
καταλογογραφούν. Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται τη διάκριση μεταξύ της 
ψυχολογικής έρευνας (συνέπεια στην χρήση μιας θεωρητικής προσέγγισης) και της εκπαιδευτικής 
πράξης (χρήση πολλών θεωριών) και θα είναι ικανοί να συνθέτουν κριτικά και αναστοχαστικά τη 
σύγχρονη αναπτυξιακή έρευνα και να προτείνουν εφαρμογές στην εκπαίδευση. Τέλος, θα έχουν  
αποκτήσει εμπειρία συλλογής δεδομένων και της ηθικής δεοντολογίας στην έρευνα.  

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

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης  
 

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

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

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 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα παρουσιάζει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα νεώτερα ευρήματα της ψυχολογικής 

έρευνας για την περίοδο της παιδικής ηλικίας και κυρίως να τους εξοικειώσει με τη μεθοδολογία 

και τα πειράματα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές προκειμένου να οδηγηθούν στα συμπεράσματα 

αυτά. 

Ειδικότερα το μάθημα διαπραγματεύεται τα παρακάτω θέματα: 

1. Η επιστήμη, οι μέθοδοι και η δεοντολογία της Ψυχολογίας. 
2. Σχολές – θεωρίες της Ψυχολογίας Ι. 
3. Σχολές – θεωρίες της Ψυχολογίας ΙΙ. Ένα θέμα, πολλές προσεγγίσεις. 
4. Η συμβολή της μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων σπουδών. 
5. Η συμβολή της μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης στη διδασκαλία και στη μάθηση 
6. Γένεση ερευνητικών ερωτημάτων: Από τον εγωκεντρισμό του Piaget στη Θεωρία του νου.  
7. Σύγχρονες θεωρίες για τη γνωστική ανάπτυξη και αλλαγές στην εκπαιδευτική πράξη. 
8 Η μελέτη της ανάπτυξης εντός εξειδικευμένων τομέων γνώσης: Εφαρμογές που απορρέουν για 
την εκπαιδευτική πράξη. 
9. Μια έννοια πολλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις  
10. Ο ρόλος του πολιτισμικού πλαισίου στην ανάπτυξη.  
11. Νους και πολιτισμός: Οι σχέσεις γονέων παιδιών, οικογένειας – σχολείου και συνομηλίκων σε 
διαφορετικές κοινωνίες. 
12. Από την θεωρία στην πράξη. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, σεμιναριακή μορφή, 
σύντομη διάλεξη, εργασία σε ομάδες, 

παρουσίαση και συζήτηση ερευνητικών άρθρων,  
διεξαγωγή μικρής ομαδικής εργασίας, και μικρής 

κλίμακας έρευνα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος: 



 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία  
με τους φοιτητές 

ΝΑΙ 
 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: 
ΝΑΙ, ηλεκτρονική επικοινωνία, eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις  39 

Παρουσίαση ερευνητικού 
εργαλείου 

50 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας για κάθε 

μάθημα 

41 

Ομαδική εργασία 32 

Συμμετοχή σε έρευνα 50 

Επιπρόσθετη αυτόνομη 
μελέτη για συμμετοχή 

στις εξετάσεις 

35 

Εξετάσεις 3 

  

  

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 ωρών  250 

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. 

Αξιολόγηση των φοιτητών / τριών   
 
Συγγραφή ομαδικής εργασίας ενός θέματος για 

την παιδική ή εφηβική ηλικία (40%) 

Παρουσίαση ενός εργαλείου μέτρησης της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς (20%)  

Γραπτές Εξετάσεις (40%) 

 
 Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση των 
φοιτητών: 
(α) Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στους 
φοιτητές μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, 
κοινοποιούνται και διανέμονται σε ηλεκτρονική 



 
και έντυπη μορφή από τον διδάσκοντα πριν το 
πρώτο εισαγωγικό μάθημα.  Οι εργασίες 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο eclass σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης υποβολής 
(πέναλτυ για τυχόν καθυστερήσεις υποβολής). Οι 
φοιτητές έχουν ανατροφοδότηση, εφόσον το 
ζητήσουν, για την πορεία της προόδου τους και 
την βαθμολογία τους.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν κυρίως επιστημονικά δημοσιευμένα άρθρα σε ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων, όπως heallink και scopus, σε Επιστημονικές Επετηρίδες και Επιστημονικά 
Περιοδικά,  όπως: 
 Ψυχολογία, Child Development, Cognitive Development, Developmental Psychology,  
Εducational Review, Learning and Instruction.  
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Τίτλος: Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε8  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέματα Γνωστικής 
Ψυχολογίας  

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

 Περιγράφονται στον 
Πίνακα 4 

 

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

Περιγράφονται στον 
Πίνακα 4 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι(Αγγλική Γλώσσα) 

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 φοιτήτριες και φοιτητές θα αποκτήσουν εξοικείωση και γνώσεις σε σύγχρονα θέματα θεωρίας 
και έρευνας από το χώρο της Γνωστικής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για τη μάθηση, την 
ανάπτυξη της σκέψης, και τη διδασκαλία, με έμφαση στη σύνδεση της βασικής έρευνας στην 
Ψυχολογία με την εκπαιδευτική πράξη.  
 
Να συνθέτουν κριτικά, αναστοχαστικά και δημιουργικά τη σύχρονη με το θέμα βιβλιογραφία και να 
προγραμματίζουν αντίστοιχη έρευνα με εφαρμογές στην εκπαίδευση. 
 
Ικανότητα υλοποίησης έρευνας με θέματα από την ύλη του μαθήματος. 
 

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

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης  
 

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

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

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 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Θεωρητικό πλαίσιο: Ατομικές διαφορές και οι σύγχρονες προκλήσεις έρευνας  

2. Γνωστική ανάπτυξη 

3. Αναπαράσταση και οργάνωση των γνώσεων  

4. Σκέψη: Η σκέψη ως αναπαράσταση, λύση προβλημάτων και διαλογιστική  

5. Σκέψη και δημιουργικότητα. Γνωστικές παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης  

6. Μεταγνώση (έννοια, μορφές και ανάπτυξη). Μεταγνωστικές διεργασίες  

7. Μεταγνωστικές εμπειρίες. Μεταγιγνώσκειν και μάθηση  

8. Αυτο-ρύθμιση και αυτο-ρυθμιζόμεη μάθηση  

9. Κίνητρα και κοινωνικο-γνωστικοί παράγοντες μάθησης και ακαδημαϊκής επίτευξης  

10. Συναισθήματα και διαπροσωπικό (σχέσεις, επικοινωνία) επίπεδο ερμηνείας στην ψυχολογία και 

εφαρμογές στην εκπαίδευση  

11. Γλώσσα και γλωσσική κατάρτιση 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωποΠρόσωπο με πρόσωπο, 
Σεμιναριακή μορφή, σύντομη διάλεξη, εργασία 

σε ομάδες, παρουσίαση και συζήτηση 
ερευνητικών άρθρων,  διεξαγωγή μικρής 

ομαδικής εργασίας 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τους φοιτητές 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος: 
ΝΑΙ 
 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: 



 
ΝΑΙ, ηλεκτρονική επικοινωνία, εφόσον είναι 
ανάγκη 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διάλεξη   5 

Διαδραστική διδασκαλία 10 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Άσκηση Πεδίου, Ατομική 
εργασία  

30 

Ομαδική ερευνητική 
εργασία 

20 

Ατομική εργασία και 
παρουσίαση (Σύγκριση 

τριών πρόσφατων 
ερευνητικών άρθρων με 

το ίδιο θέμα  με θέμα από 
το      

περιεχόμενο του 
μαθήματος-ένα 

ελληνόγλωσσο και δύο 
ξενόγλωσσα-) 

40 

Σεμινάρια 30 

Αυτόνομη μελέτη 35 

Συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων 

30 

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 ωρών  250 

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, 

Αξιολόγηση των φοιτητών / τριών   
 
Παρουσίαση και συγγραφή σύγκρισης τριών  

ερευνητικών άρθρων με το ίδιο θέμα   (ένα 

ελληνόγλωσσο και δύο ξενόγλωσσα),   30% 

Γραπτή ατομική ερευνητική εργασία, μονάδες 

50%  



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

Ομαδική ερευνητική εργασία, μονάδες 20% 

 
 Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση των 
φοιτητών: 
(α) Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στους 
φοιτητές μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, 
κοινοποιούνται και διανέμονται σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή από τη διδάσκουσα πριν το 
πρώτο εισαγωγικό μάθημα, αναρτώνται στο 
Φοιτητικό σύλλογο, και  
 
(β) κοινή για τους συμμετέχοντες οι ημερομηνίες 
παράδοσης των εργασιών, και η κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Κυρίως επιστημονικά δημοσιευμένα άρθρα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως heallink 
καιscopus, σε Επιστημονικές Επετηρίδες και Επιστημονικά Περιοδικά,  όπως: 
 Ψυχολογία, Cognitive Psychology, Emotion and Cognition, Learning and Instruction, Εducational 
Review, Individual Differences και Developmental Psychology.  

 
Calota, D. A., & Marsh, E. J. (2005). Cognitive psychology. New York: Psychology press.  
Esgate, A., Groome, D., Heathcote, D, Kemp, R., Maguire, M. & Read, C. (2004). An introduction to 

applied cognitive psychology. London: Psychology press.  
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2005). Cognitive psychology: A students’ handbook. London: 

Psychologypress.  
Hayes. N. (1998). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Τόμ. 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική ψυχολογία: Από την αναπαράσταση της γνώσης στο 

θυμικό και στη δράση. Αθήνα: Πεδίο. 
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 

ΕλληνικάΓράμματα.  
Pickering, S. J. (2005).Working memory and education. Oxford: Elsevier. 
 

 

  



 
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος: Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ποσοτική έρευνα 
στην εκπαίδευση 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

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 

 
Απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης περί του επιστημολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου της 
ποσοτικής έρευνας  
Κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και ερευνητικών πρακτικών του ποσοτικού 
παραδείγματος  
Κατανόηση Στοιχείων Περιγραφικής Στατιστικής 
Κατανόηση των Ενοιών Συχνότητας και Σχετικής Συχνότητας 
Κατανόηση Μέτρων Θέσης και Διασποράς 
Κατανόηση της έννοιας της Παλινδρόμησης 
Κατανόηση της έννοιας της Συσχέτισης 
Εξαγωγή Στατιστικών Συμπερασμάτων 

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

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης  
 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
 



 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Φιλοσοφικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της ποσοτικής έρευνας.   
Ερευνητική διαδικασία στην ποσοτική έρευνα.  
Μέθοδοι Ποσοτικής Έρευνας. 
Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. 
Πίνακες Συχνοτήτων και Σχετικών Συχνοτήτων 
Μέτρα θέσης-Κεντρικής Τάσης 
Μέτρα διασποράς-Διακύμανσης 
Παλινδρόμηση 
Συσχέτιση 

 

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 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία  
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω 
του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις 26 ώρες 

Εργαστηριακές ασκήσεις 20 ώρες 

Ατομική έρευνα και 
μελέτη (ανεύρεση 
βιβλιογραφίας, έρευνα 
στο Διαδίκτυο) 

60 ώρες 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις  

30 ώρες 

Τελική εργασία 70 ώρες 

Παρουσίαση – συζήτηση 
εργασιών 

14 ώρες 

Συνεργασία με τους 
διδάσκοντες 

30 ώρες 

  

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  
(28.8 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

250 

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, Αγγλικά, Γαλλικά 
 
Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής  

 Διαμορφωτική  και 
ΣυμπερασματικήΔοκιμασία 

 Επίλυση στατιστικών προβλημάτων 

 Επίλυση προβλημάτων θεωρίας Στατιστικής 

 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση 
διαγραμμάτων 

 Αυτόνομη εργασία  (20%) που περιλαμβάνει 
παραδείγματα  στατιστικής 
συμπερασματολογίας 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Γιαλαμάς, Βασίλης. 2005. Στατιστικές τεχνικές και εφαρμογές στις επιστήμες της αγωγής 
Εκδόσεις Πατάκη. 
Αγγελής Βασίλης    Δημάκη Αικατερίνη.Στατιστική τόμος Α΄. Περιγραφική Στατιστική -Πιθανότητες- 
Στατιστική Συμπερασματολογία. Εκδόσεις Σοφία. 
Εφαρμοσμένες πιθανότητες και στατιστική. Ιωάννης Α. Κουτρουβέλη Εκδόσεις: Συμμετρία (2011) 
Εφαρμοσμένη ανάλυση παλινδρόμησης, Norman R. Drape, Εκδόσεις Παπαζήση 
Στατιστική συμπερασματολογία, Γ. Γ. Ρούσσας, Εκδόσεις, Ζήτη 
 

 

  



 
 

Τίτλος: Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος επαγγελματίας 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο εκπαιδευτικός ως 
ερευνητής και ως 
στοχαζόμενος 
επαγγελματίας 

 
 

 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

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 (α) η εισαγωγή στο επιστημολογικό, μεθοδολογικό και ηθικό 
υπόβαθρο της έρευνας-δράσης (β) η μελέτη και ανάλυση των αρχών και τεχνικών που διέπουν την 
έρευνα-δράση στην εκπαιδευτική έρευνα, (γ) η κριτική θεώρηση των διαφόρων μορφών και πτυχών 
της έρευνας δράσης και (δ) η εμπλοκή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διάφορες φάσεις της 
έρευνας δράσης (σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης και 
της δράσης). Έμφαση θα δοθεί σε διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και  αναστοχαστικής ερμηνείας 
δεδομένων από την εκπαιδευτική πρακτική των ίδιων των φοιτητριών ή των συμφοιτητριών τους 
και στην τεκμηριωμένη ανάλυση και κριτική τους. 
Συγκεκριμένα αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες: 

 
- Να αποκτήσουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση για την έρευνα – δράση και να 

τεκμηριώνουν τη χρήση της ως μια μορφή εκπαιδευτικής έρευνας, επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών και ανάπτυξης προγραμμάτων 

- Να επιδείξουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και ερευνητικών 
πρακτικών της έρευνας-δράσης και να μπορούν να την αντιδιαστείλουν με άλλα ερευνητικά 
παραδείγματα και ερευνητικές προσεγγίσεις. 

- Να κατανοήσουν τις σύγχρονες συζητήσεις για θέματα ηθικής και εγκυρότητας στη 
διεξαγωγή μιας έρευνας δράσης 

- Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση για τις ποικίλες μεθόδους που μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας-δράσης  

- Να είναι σε θέση να συνθέτουν ένα σχέδιο οργάνωσης και διεξαγωγής μιας έρευνας-δράσης 
και να αξιολογούν τις δυνατότητές του για τη διερεύνηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών. 

- Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού μιας έρευνας-δράσης 
για να διερευνήσουν μια πτυχή της δικής τους ή άλλης εκπαιδευτικής πρακτικής που 
εντόπισαν μέσα από μια διαδικασία συστηματικής παρατήρησης, συλλογής, ανάλυσης και 
αναστοχαστικής ερμηνείας δεδομένων 

- Να συμβάλλουν στην προσπάθεια τρίτων να διεξάγουν έρευνας δράσης 
- Να μπορούν να συζητούν με ένα κριτικό πνεύμα την ίδια τους την έρευνα και τα 

αποτελέσματα των δράσεων που σχεδίασαν και εφάρμοσαν 
- Να κατανοήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας-δράσης. 
- Να περιγράφουν  γραπτώς και προφορικά μέσα από παρουσιάσεις και να επικοινωνούν σε 

τρίτους με επάρκεια τη δική τους προσωπική εμπλοκή σε έρευνα δράσης  
- Να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν γραπτώς με  σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια  το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας έρευνας-δράσης. 
 
 



 
 

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, συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών . 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Επιστημολογικές, μεθοδολογικές και ηθικές αρχές και προϋποθέσεις της έρευνας-δράσης. 
Ο ρόλος της επιστημονικής και της προσωπικής θεωρίας στον ορισμό του προβλήματος στην 
έρευνα-δράση.  Παραδείγματα. 
Ερευνητικές τεχνικές για τη συλλογή δεδομένων στην έρευνα-δράση.  Ο ρόλος των ημερολογίων 
στην έρευνα-δράση. Παραδείγματα. 
Διαμορφώνοντας τις επιλεγμένες πρακτικές και αξιολογώντας διαμορφωτικά και τελικά τα 
αποτελέσματά τους. 
 Ο στοχασμός στην έρευνα-δράση 
Κριτήρια αξιολόγησης έρευνας-δράσης. 
Σχεδιασμός επί χάρτου μιας έρευνας-δράσης. Συστηματοποίηση της μεθοδολογίας. Ασκήσεις. 
Παρουσίαση παραδειγμάτων σχεδιασμού μιας έρευνας-δράσης επί χάρτου – ανατροφοδότηση 
Τεχνικές έρευνας (παρατήρηση, συνέντευξη, ανάλυση κειμένων). 
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. 
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση μικρών ερευνητικών εργασιών. 
 



 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

1. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται 

ΤΠΕ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις-σεμινάρια 25 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

60 

Έρευνα – δράση: άσκηση 
πεδίου 

30 

Έρευνα – δράση: ανάλυση 
και παρουσίαση 

δεδομένων 

50 

Συνεργασία με τη 
διδάσκουσα 

10 

Συνεργασία μεταξύ των 
μελών της ομάδας 

20 

Συγγραφή εργασιών 50 

Παρουσιάσεις και 
συζήτηση εργασιών 

15 

  

  

  

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. 

  

  

  

  

  

 260 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Συμμετοχή στο μάθημα 10%, 
Επεξεργασία και παρουσίαση αρθρογραφίας 
20%,  
Επεξεργασία και παρουσίαση έρευνας-δράσης 
40%,  
Γραπτές εξετάσεις 30%. 



 
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. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Altricher, H., Posch, P. &Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή 

στις μεθόδους της έρευνας δράσης. (Μετ. Μ. Δεληγιάννη). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Αυγητίδου, Σ. (2005). Η έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ένα 

παράδειγμα.Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 39-56. 
Κατσαρού, Ε. &Τσάφος, Β. (2004). Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. 

Αθήνα: Σαββάλας. 
Κατσαρού, Ε. (2010). Έρευνα Δράσης: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Στο Μ. 

Πούρκος& Μ. Δαφέρμος (επιμ.). Ποιοτικές Μέθοδοι έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: 
Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: Τόπος. 

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας-Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο 
στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. 

Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2002). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): 
 
ActionResearch 
Educational Action Research 
Educational Action researcher 
 
 
 
 

 

  



 
 

Τίτλος: Ταυτότητες στην εκπαίδευση: Οπτικές στην κοινωνική ψυχολογία του 

λόγου† 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή 
Φλώρινας 

  

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών   

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ταυτότητες στην 
εκπαίδευση: Οπτικές 

στην κοινωνική 
ψυχολογία του λόγου 

Β  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

                                                           
†Το μάθημα δε θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 



 
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 

1. Οι φοιτητές/τήτριες θα αποχτήσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο στη μελέτη της ταυτότητας 
στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου (π.χ. αντιπαραβολή με τις παραδοσιακές, 
συμπεριφορικές και γνωστικές κυρίως, θεωρίες ταυτότητας, την κατανόηση της ταυτότητας 
ως κοινωνικής κατασκευής κ.ά.). 

2. Οι φοιτητές/τήτριες θα αποχτήσουν ένα υπόβαθρο δεξιοτήτων στην ποιοτική 
κοινωνικοψυχολογική έρευνα και την κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου σε σχέση με τη 
μελέτη της ταυτότητας στην εκπαίδευση (π.χ. συλλογή ερευνητικών δεδομένων, ανάλυση 
δεδομένων, διαχείριση του ζητήματος της εγκυρότητας κ.ά). 

 

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  
 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας για την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
για τη μελέτη της ταυτότητας στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας του λόγου. 
Επιπλέον, αποσκοπεί στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής 
αυτο-επίγνωσης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πρώτα παρουσιάζεται το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας του 
λόγου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι μελέτης της ταυτότητας στην κοινωνική ψυχολογία 
του λόγου με τη χρήση ερευνητικών παραδειγμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Τέλος, 
επιχειρείται η αποτίμηση της συμβολής της συγκεκριμένης ερευνητικής οπτικής στην ανάπτυξη 



 
επαγγελματικής αυτο-επίγνωσης. 
 

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 

Power-point, e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Σεμινάρια 13μαθήματαΧ3ώρες
=39 ώρες 

  

  

  

  

  

  

  

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. 

Βιβλιογραφική έρευνα & 
μελέτη της βιβλιογραφίας 

111 ώρες 

Συγγραφή & παρουσίαση 
εργασίας 

100 ώρες 

 Σύνολο 250 ώρες 

  

  

  

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. 

Γραπτή εργασία 5.000 λέξεων. Κριτήρια 
αξιολόγησης: σαφής, ακριβής και συνεκτικός 

ακαδημαϊκός λόγος. 



 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία : 
McKinlay, A. &McVittie, C. (2008) Socialpsychologyanddiscourse. Chichester, WestSussex: Wiley-
Blackwell. 
McKinlay, A. &McVittie, C. (2011) Identities in context. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 
Finlay, L. & Gough, B. (επιμ.) Reflexivity: A practical guide for researchers in health and social 
sciences. Oxford: Blackwell. 
 
-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 
Journal of Community & Applied Social Psychology 
The Social Psychology of Education 
Teachers & Teaching 
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 
International Journal of Qualitative Studies in Education 
 

 

  



 
 

Τίτλος: Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυπολιτισμικότητα και Διεθνής Εμπειρία 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ E5 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ B’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση: 

Πολυπολιτισμικότητα 
και Διεθνής Εμπειρία 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Θα ανακοινωθεί  

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 αναμένεται να έχουν αναπτύξει μια σειρά από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 
θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:  

- Να έχουν αποκτήσειθεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
και να κατανοούν τις ομοιότητες και διαφορές με το πεδίο της Πολυπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

- Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για την εφαρμογή της Διαπολιτισμικότητας σε διεθνή 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα(με έμφαση σε εκπαιδευτικές μονάδες και σχολεία). 

- Να έχουν αποκτήσει μια κριτική κατανόηση της ΔΕ, ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζουν 
για όλους τους διαφορετικούς μαθητές μαθησιακές ευκαιρίες που θα αξιοποιούν τις όποιες 
ιδιαιτερότητές τους  (ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές). 

- Να έχουν εξοικειωθεί με στρατηγικές διαφοροποίησης σε μια διαπολιτισμική προσέγγιση, 
ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν τη μαθησιακή πράξη και διδασκαλία με πρωτότυπο και 
δημιουργικό τρόπο, προωθώντας την ισότητα ευκαιριών και αξιοποιώντας τη μαθησιακή 
ετοιμότητα, τα διαφορετικά στυλ μάθησης, ενδιαφέροντα και κλίσεις των διαφορετικών 
μαθητών. 

- Να μπορούν να σχεδιάζουν κσι να εφαρμόζουν διαθεματικές δραστηριότητες 
διαπολιτισμικής προσέγγισης στη διδασκαλία.  

- Να μπορούν να διαχειρίζονται την όποια διαφορετικότητα σε επίπεδο σχολικής τάξης με 
τρόπο που να προάγεται η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών 
μαθητών. 

 

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  

 

 
Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το 



 
διαδίκτυο για τη ΔΕ και ΠΕ. και μέσα από το διάλογο να ανταλλάξουν απόψεις και να εμβαθύνουν 
τον τρόπο σκέψης τους όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της ΔΕ σε μια διεθνή προοπτική. 
Οι φοιτητές δουλεύουν ατομικά ή ομαδικά, αξιοποιώντας διαθεματικές/διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις, σε μια διαπολιτισμική διάσταση με έμφαση στη διαφορετικότητα και την 
πολυπολιτισμικότητα των μαθητών τους.  
Επιδιώκεται η ανάπτυξη προσωπικής ευαισθησίας, η άρση των όποιων προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετικό και η καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών για όλους τους 
μαθητές, ανεξάρτητα από την όποια προσωπική, πολιτισμική και κοινωνική διαφορετικότητά τους. 
Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη της ανοχής και ικανότητας προσαρμογής σε διαφορετικά 
κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλοντα. 
Η εξοικείωση με τις εκπαιδευτικές και γλωσσικές πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες του 
εξωτερικού για τους μετανάστες μαθητές  αποτελούν χρήσιμο εφόδιο και γνώση για τις επιλογές 
που υπάρχουν σε επίπεδο εκπαίδευσης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες:  
Διαπολιτισμική (ΔΕ) και Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΕ): θεωρητικές απαρχές και 
εννοιολογήσεις. 
Διαπολιτισμική (ΔΕ) και Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (ΠΕ): ομοιότητες και διαφορές. 
Διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσειςγια τη ΔΕ (Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Συγκριτική Εκπαίδευση). 
Διεθνής Εκπαίδευση. 
Ρατσισμός, ξενοφοβία, στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις στην εκπαίδευση.  
Παρουσίαση εκπαιδευτικών πολιτικών για μετανάστες μαθητές.  
Μέθοδοι διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.  
Εκπαιδευτικές πολιτικές για τη ΔΕ  στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. 

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 

Χρησιμοποιείται προτζέκτορας για την 
παρουσίαση διαφανειών  

Επίσης, χρήση του διαδικτύου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Διαλέξεις 18 

Σεμινάριο    3 

Προετοιμασία για 
εκπόνηση εργασιών. 

Μελέτη βιβλιογραφίας 

80 



 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Συνεργασία  
μεταξύ των μελών των 

ομάδων  
και με την καθηγήτρια 

40 

  

Παρουσιάσεις εργασιών-
συζήτηση 

18 

Διαλέξεις 18 

Σεμινάριο    3 

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. 

Προετοιμασία για 
εκπόνηση εργασιών. 

Μελέτη βιβλιογραφίας 

80 

Συνεργασία  
μεταξύ των μελών της 

ομάδας 
και με την καθηγήτρια 

40 

Προετοιμασία για γραπτή 
εξέταση 

88 

Γραπτή εξέταση 3 

  

ΣΥΝΟΛΟ 250 ώρες 

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. 

1. Εκπόνηση ομαδικών εργασιών κατ΄οίκον, 
ομαδικές παρουσιάσεις (20%). 
2. Προφορική παρουσίαση των εργασιών στη 
διάρκεια των μαθημάτων (20%).  

3. Ατομική γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου (60%). 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Banks J. (2010), Diversity and Citizenship Education, ed. WilleySons. Ελληνική Έκδοση 
Διαφορετικότητα και Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη (2012), ΠΕΔΙΟ. 

GundaraJ., Jacobs, S. (2001), InterculturalEurope. DiversityandSocialPolicy, ed. Ashgate/Arena. 
Ελληνική Έκδοση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διαφορετικότητα και Κοινωνική 



 
Πολιτική(2012), ΠΕΔΙΟ. 

Palaiologou, N. (2014) InterculturalEducation. Conceptual and Empirical Challenges, edited volume, 
Routledge.  

Palaiologou, N., Dietz, G. (2012)Mapping the field of Multicultural and Intercultural Education, edited 
volume, Cambridge Scholars Publishing. 

 
Journal of Intercultural Education,Published By: Routledge, Taylor & Francis Group. 
 
Journal of Multilingual and Multicultural Development, Published By: Routledge, Taylor & Francis 

Group. 

International Journal of Multicultural Education (IJME). 

Multicultural Education Review, KAME Publications. 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Τίτλος: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: ζητήματα, διαστάσεις, παράμετροι 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε6 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών: 
ζητήματα, διαστάσεις, 
παράμετροι 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

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 α) η χαρτογράφηση της βασικής θεματικής της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών και β) η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα ζητήματα, διαστάσεις και παραμέτρους της εν 
λόγω θεματικής σε επίπεδο συστηματικό, ιστορικό και συγκριτικό. 
Συγκεκριμένα αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες σε επίπεδο συστηματικής 
προσέγγισης : 
 

1. Να κατανοήσουν πως η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συναρτάται άμεσα με τον 
επαγγελματικό  του  ρόλο του στο σημερινό σχολείο και στη σημερινή κοινωνία. 

2. Να ορίζουν τις διαστάσεις αυτού του επαγγελματικού ρόλου-παιδαγωγικός, διδακτικός, 
δημοσιουπαλληλικός- σε συνάρτηση με τις λειτουργίες των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
συστημάτων και των χαρακτηριστικών των σύγχρονων μετανεωτερικών κοινωνιών. 

3. Να αναφέρουν, να συγκρίνουν και να αποτιμούν τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης  
εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ερευνητική βιβλιογραφία. 

4. Να αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε μοντέλου και να το 
συσχετίζουν με τις εκάστοτε ακαδημαϊκές εξελίξεις αλλά και τις εξελίξεις στο χώρο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής.  

5. Να συσχετίζουν τα μοντέλα αυτά με τα νέα προτάγματα για τον ιδεότυπο του σημερινού 
εκπαιδευτικού.(π.χ. ο εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος επαγγελματίας, ο εκπαιδευτικός 
ως ερευνητής )    

6. Να γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές αλλά και τις διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών  όπως εφαρμόζονται   

7. Να γνωρίζουν τους βασικούς σταθμούς της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα σε συνάρτηση με την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.  

8. Να γνωρίζουν τις αρχές οργάνωσης αλλά και τα περιεχόμενα των σύγχρονων προγραμμάτων 
σπουδών για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

9. Να κατανοήσουν τη λειτουργία και τη σημασία της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

10. Να γνωρίσουν τα μοντέλα Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και να 
σταθμίζουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματά τους 

11. Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές , τα μοντέλα και τους φορείς της επιμόρφωσης.  
12. Να γνωρίσουν την προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού ως μια σημαντική και πρωταρχική 

διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 
 
 
 

 

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, συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη και ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ο  εκπαιδευτικός στο σημερινό σχολείο: διαστάσεις αυτού του επαγγελματικού του ρόλου-
παιδαγωγικός, διδακτικός, δημοσιοϋπαλληλικός  σε συνάρτηση με τις λειτουργίες των 
σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και των χαρακτηριστικών των σύγχρονων 
μετανεωτερικών κοινωνιών. 
Βασικά μοντέλα εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών, μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε 
μοντέλου και αντίστοιχες ακαδημαϊκές εξελίξεις αλλά και  εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής.  
Μοντέλα και τα νέα προτάγματα για τον ιδεότυπο του σημερινού εκπαιδευτικού( ο 
εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος επαγγελματίας, ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής )    
Ευρωπαϊκές αλλά και  διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 
Βασικούς σταθμοί της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε 
συνάρτηση με την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.  
Αρχές οργάνωσης αλλά και περιεχόμενα των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών για την 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 



 
Λειτουργία και  σημασία και μοντέλα Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματά τους. 
Βασικές αρχές , μοντέλα και  φορείς  επιμόρφωσης  
Η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού ως μια σημαντική και πρωταρχική διάσταση στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

2. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται 

ΤΠΕ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις-σεμινάρια 30 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

70 

Συνεργασία με τη 
διδάσκουσα 

20 

Προετοιμασία  και 
παρουσίαση μικρών 

εργασιών  

40 

Συνεργασία μεταξύ των 
μελών της ομάδας 

20 

Παρουσιάσεις και 
συζήτηση εργασιών 

20 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας 

50 

  

  

  

  

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. 

  

  

  

  

  

 250 



 
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. 

Συμμετοχή στο μάθημα 20%, 
Επεξεργασία και παρουσίαση σύντομης εργασίας 
αρθρογραφίας 20%,  
Τελική εργασία 60% 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

 

  



 
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος: Εισαγωγή και διαχείριση αλλαγής και καινοτομίας στην εκπαίδευση 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΠΤΝ - ΠΤΔΕ   

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ4 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

3 
 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

10 
 

   

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

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 

 
Γνώσεις 
Οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι 
γνώσεις αιχμής σε σχέση με την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση και τη σχολική βελτίωση 
και αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη. Αναμένεται να διαθέτουν κριτική επίγνωση των 
ζητημάτων γνώσης σε σχέση με τις καινοτομίες και τη σχολική βελτίωση και στη διασύνδεσή τους 
με διαφορετικά πεδία. 
 
Δεξιότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες 
απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και 
διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
 
Ικανότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να μετασχηματίζουν περιβάλλοντα 
εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. 
Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για 
την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 

 

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 σχετικών με την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτομιών στην 



 
εκπαίδευση 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Σχεδιασμός και διαχείριση καινοτόμων δράσεων   
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στην έννοια της καινοτομίας – Χαρακτηριστικά και τύποι καινοτομιών – Καινοτομία 
στην εκπαίδευση 

 Αναγκαιότητα καινοτομιών – παράγοντες και συνθήκες εισαγωγής καινοτομιών 

 Παράγοντες επιτυχούς και ανεπιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών – σχεδιασμός και εφαρμογή 
καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικό σύστημα και εισαγωγή καινοτομιών – Αρχές και αντιστάσεις  

 Ηγεσία, διεύθυνση σχολικής μονάδας και εισαγωγή καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικός και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Μαθητές και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Αναλυτικά προγράμματα και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Παραδείγματα εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση διεθνώς 

 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ως παράδειγμα καινοτομίας 

 Ανακεφαλαίωση – προοπτικές – αξιολόγηση 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

3. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται 
ΤΠΕ.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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, 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις πεδίου 50 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

60 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

60 

Συγγραφή εργασίας / 90 



 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. εργασιών 

  

  

  

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. 

  

  

  

  

  

  

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 θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο 
και με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Συμμετοχή----------10% 
2. Ανάλυση και παρουσίαση άρθρου---------
20% 
3. Έρευνα θέματος και παρουσίαση – 
εργασία----------70% 
 
Η γλώσσα εξέτασης είναι τα ελληνικά ή τα 
αγγλικά (κατά περίπτωση) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Ο νέος ηγέτης. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. 
Αγγελίδης, Π. &Μαυροειδής, Γ. (επιμ). (2004) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του 

μέλλοντος. Τόμος Α’, Αθήνα : Gutenberg.  
Αγγελίδης, Π. &Μαυροειδής, Γ. (επιμ). (2004) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του 

μέλλοντος. Τόμος Β’, Αθήνα : Gutenberg.  
Μπουραντάς, Δ. (2005) Ηγεσία. Αθήνα : Κριτική. 
Πασιαρδής, Π. (2004) Εκπαιδευτική ηγεσία. Αθήνα : Μεταίχμιο. 
Day, C. (2000). Leading Schools in Time of Change. London : Open University Press (ISBN : 

9780335205820). 
Durrant, J. and Holden, G. (2005). Teachers Leading Change. London : Paul Chapman Educational 

Publishing (ISBN : 9781412900676). 
Fullan, M. (1997). The Challenge of School Change. London : Corwin Press (ISBN : 9781575170398). 
Hall, E.G. and Hord, M. S. (2002). Implementing Change : Principals, Patterns and Potholes. London : 

Allyn & Bacon (ISBN : 9780205162222). 
James, C. and Connolly, U. (2000). Effective Change in School. London : Routledge Falmer (ISBN : 



 
9780415221917). 

Johnson, D. (2005). Sustaining Change in Schools : How to overcome differences and focus on quality. 
London : Association for Supervision & Curriculum Deve (ISBN : 9781416601470). 

Morrison, K. (1998). Management theories for educational change. London : Paul Chapman 
Educational Publishing (ISBN : 9781853964046). 

Williams, B. (1997). Twelve Roles of Facilitators for School Change. London : Corwin Press (ISBN : 
9781575170275). 

 
-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 
Management of change 
JournalofEducationalChange 
SchoolEffectivenessandSchoolImprovement 
 

 

  



 
 

Τίτλος: Ευρωπαϊκές πολιτικές για την  εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και διεθνής 

εκπαιδευτική διακυβέρνηση 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκές πολιτικές 
για την  εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών 
και διεθνής 
εκπαιδευτική 
διακυβέρνηση 

Γ’  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

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 

 
 
Αναμένεται οι φοιτητές/τριες να καταστούν ικανοί/νες να αξιοποιήσουν ως εργαλείο ανάλυσης την 
νέο-θεσμική θεωρία και επίσηςτην έννοια «διεθνής εκπαιδευτική διακυβέρνηση»,  ώστε αφενός να 
κατανοούν και να αναλύουν τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, συμβάλλοντας στην 
αναθεώρησή τους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και αφετέρου να έχουν ενεργό και γόνιμη 
συμμετοχή στη χάραξη νέων εκπαιδευτικών πολιτικών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.        
 

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

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης  
 

 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Στο μάθημα αυτό γίνεται μια κριτική ανάλυση της σχέσης μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών για 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (βλ. Bachelor, Μaster, Tuning) από τη μια πλευρά και της 
διεθνούς εκπαιδευτικής διακυβέρνησης (InternationalEducationalGovernance) από την άλλη. Ο 
όρος «διεθνής εκπαιδευτική διακυβέρνηση» εισήχθη τα τελευταία χρόνια στην επιστημονική 
συζήτηση για να περιγραφούν και να αναλυθούν συστήματα πολιτικής διακυβέρνησης που 
διαμορφώνονται σήμερα σε περισσότερα επίπεδα (“ΜultiLevelGovernance”) από τις σχέσεις 



 
κρατών, περιοχών ή και άλλων πολιτικο-διοικητικών μονάδων. 
 
  Η ανάλυση της εν λόγω σχέσης γίνεται στο πλαίσιο της νέο-θεσμικής θεωρίας (Neo-
institutionalTheory) η οποία αναλύει το πολιτικο-διοικητικό σύστημα της ΕΕ ως ένα τέτοιο 
υπερσύγχρονο σύστημα περισσότερων επιπέδων, στο οποίο οι αρμοδιότητες μετατίθενται από τα 
κράτη-μέλη στα ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο), όπου όμως τα κράτη-μέλη διατηρούν σημαντικό μέρος των εξουσιών και της 
αυτονομίας τους (sovereignty). Έτσι ο τρόπος διακυβέρνησης είναι πολύ πιο σύνθετος και οδηγεί 
συχνά σε προβλήματα και συγκρούσεις ανάμεσα στα επίπεδα και ανάμεσα και στις πολιτικές 
μονάδες (κράτη, περιοχές κλπ.)  
 
Ενότητες μαθημάτων 

 Διεθνής εκπαιδευτική διακυβέρνηση-εννοιολογικός προσδιορισμός 

 Εκπαιδευτική πολιτική- αντικείμενο 

 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική- Εθνική εκπαίδευση 

 Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης – Εναρμόνιση 
προγραμμάτων σπουδών (Tuning)  

 Ενδεικτικές ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ( Bachelor-master) 

 Η νέο-θεσμική θεωρία 
 

 

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 

Powerpoint για τη διδασκαλία, e-mail  ή και 
skype για την επικοινωνία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις 15 

                   Σεμινάρια 10 

Αναζήτηση, μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας 

95 

Συγγραφή εργασίας 100 

Παρουσίαση και συζήτηση 
εργασιών 

15 

Συνεργασία με τους/τις 
διδάσκοντες/σες 

15 

  



 
  

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. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή τους 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 / Τους. 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

1) Διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία προκύπτει 
από την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριων 
στο μάθημα (διαλέξεις-σεμινάρια) 
2) Γραπτή εργασία και παρουσίαση αυτής στην 
ομάδα των συμφοιτητών ή σε ευρύτερο πλαίσιο. 
 
 
Συμμετοχή στο μάθημα (διαλέξεις-σεμινάρια) 
30% 
Γραπτή εργασία 70% 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Amos, S. K. (2010) (Ed.) International Education Governance. U.K.- N. America –Japan-India-

Malaysia-China: Emerald 
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Main: Peter Lang,   111-132. 
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ΣυναφήΠεριοδικά (Ενδεικτικά) 
 
American Political Science Review 
 
British Journal of Political Science 
 
Comparative Education 
 
Comparative Education Review 
 
European Educational Research Journal  
 
Journal of Education Policy 
 
Journal of European Public Policy 
 
The American Journal of Sociology 
 
Higher Education Management and Policy 
 
International Social Science Journal 
 
Teacher Development 
Journal of Science Teacher Education 
 
ΕπιθεώρησηΚοινωνικώνΕρευνών 
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης  
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 

 

  



 
 

Τίτλος: Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην εκπαίδευση 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ B’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

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 

Επίπεδο 7 (2ος κύκλος σπουδών) 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: 

 να αναδεικνύουν τα βασικά επιχειρήματα της φιλοσοφίας (επιστημολογίας και οντολογίας) 
στην πρακτική της βιογραφικής έρευνας 

 να συζητούν τη φύση της βιογραφικής έρευνας στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών 

 να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ της βιογραφικής έρευνας και άλλων ερευνητικών 
στρατηγικών και μεθόδων 

 να διακρίνουν μεταξύ των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και να εκτιμούν τις συνέπειές τους 
για την πρακτική της βιογραφικής έρευνας 

 να περιγράφουν τους πνευματικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διεξαγωγή της βιογραφικής έρευνας 

 να εφαρμόζουν τη διαδικασία κωδικοποίησης ως έναν τρόπο ταξινόμησης των δεδομένων 
και δημιουργίας γενικών κατηγοριώνστοπλαίσιοενός θεωρητικού σχήματος 

 να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη συνέντευξη σε βάθος ως διαδικασία συλλογής 
στοιχείων ποιοτικής έρευνας 

 να σχεδιάζουν σενάρια βιογραφικής έρευνας και να τα εντάσσουν στο πλαίσιο ενός 
θεωρητικού σχήματος 

 να συζητούν και να ερμηνεύουν δεδομένα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή μιας 
βιογραφικής έρευνας ως κατασκευή του ατόμου μέσα σε ένα πλέγμα κοινωνικών δεσμών, 
ιστορικών γεγονότων και εμπειριών ζωής 

 

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 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 



 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετάται και αναλύεται η βιογραφική μέθοδος, ως μέθοδος ανάλυσης 
μιας ολόκληρης ζωής ή ενός τμήματοςτης ζωής, συνήθως μέσω μιας σε βάθος μη δομημένης 
συνέντευξης και συμπληρωματικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Η βιογραφική προσέγγιση 
αποδίδει έμφαση στην τοποθέτηση του ατόμου μέσα σε ένα πλέγμα κοινωνικών δεσμών, ιστορικών 
γεγονότων και εμπειριών ζωής (ιστορίες ζωής)εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίουςτο 
υποκείμενο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,κατασκευάζει ενεργά μια αφήγηση της ζωής του ως 
απάντηση στο κοινωνικό του πλαίσιο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν τα 
ακόλουθα: 
Επιστημολογικές καταβολές της βιογραφικής έρευνας 
Επισκόπηση ιστοριών ζωής στην κοινωνική έρευνα 
Η αξιοποίηση των ιστοριών ζωής στην εκπαιδευτική έρευνα 
Μεθοδολογικά ζητήματα (πρακτικές σχετικές με την έρευνα ιστοριών ζωής, προϋποθέσεις επιλογής 
της βιογραφικής έρευνας, χαρακτηριστικά δείγματος, μέγεθος του δείγματος, επιλογή του 
δείγματος) 
Στρατηγικές για τη συλλογή δεδομένων (συνέντευξη-συζητήσεις, ομάδες εργασίας, 
χρονοδιαγράμματα, περιοδικά, ημερολόγια, προσωπικά έγγραφα) 
Η αξιοποίηση των δεδομένων (καταγραφή, μετεγγραφή, ανάλυση) 
Παρουσίαση δεδομένων 
Ηθικοί προβληματισμοί στη βιογραφική έρευνα 

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 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Διαλέξεις 18 

Ασκήσεις πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης ανά 
φοιτητή-τρια 

58 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης 

70 
 

Μελέτη & ανάλυση 60 



 
βιβλιογραφίας 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

40 

  

  

  

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  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

250 

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. Προφορική τελική εξέταση (40%) στις 
θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στη 
διάρκεια του μαθήματος και προσδιορίζονται σε 
τρία επίπεδα δυσκολίας (γνώσεων, δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων) όπως περιγράφονται στην ενότητα 
«μαθησιακά αποτελέσματα».  
ΙΙ. Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας (40%). 
Αναφέρεται στο περιεχόμενό τους, την 
οργάνωση και τη διαδικασία της παρουσίασής 
τους και στο γραπτό κείμενο, έκτασης έως 6000 
λέξεις, που καλείται να ανταποκριθεί στις 
προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας 
και θα παραδοθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή 
των προφορικών εξετάσεων. 
III. Αξιολόγηση των επιδόσεων στις ασκήσεις 
πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης 
(20%). 
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Τίτλος: Ολοήμερη εκπαίδευση: Καινοτόμοι θεσμοί 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ Παιδαγωγική Σχολή   

ΤΜΗΜΑ Νηπιαγωγών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε4 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ολοήμερη 
εκπαίδευση: 
Καινοτόμοι θεσμοί 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

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

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

μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 10 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά (προαιρετικά αγγλικά για μελέτη 
και παρουσίαση ξενόγλωσσων άρθρων) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.uowm.gr 

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 

 
Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η κριτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου (αρχές, σκοπός, 
φιλοσοφία) της ολοήμερης εκπαίδευσης και του ολοήμερου σχολείου και η αποτίμηση της 
πρακτικής τους εφαρμογής όπως αυτή προκύπτει μέσα από σχετικές μελέτες και έρευνες. 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:  
 
•να γνωρίζει βασικές έννοιες και προβληματισμούς της ολοήμερης εκπαίδευσης, 
•να εντοπίζει, να διερευνά και να συζητά επιμέρους πτυχές και προβλήματα της ολοήμερης 
εκπαίδευσης και του ολοήμερου σχολείου, 
•να διαθέτει δεξιότητες συνεργασίας και δικτύωσης στο πλαίσιο της ολοήμερης εκπαίδευσης, 
•να μπορεί να προσεγγίζει και να διερευνά με επιστημονική μεθοδολογία επιμέρους διαστάσεις 
της ολοήμερης εκπαίδευσης. 
 

 

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  
 

 
Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν να αναλύσουν και να συνθέσουν πληροφορίες 
από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο.  
 
Εργάζονται ατομικά και ομαδικά, αξιοποιώντας διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως 
ταιριάζει σε έναν σύγχρονο ερευνητή.  
 
Καλούνται να διατυπώσουν ιδέες για κοινωνικοπαιδαγωγική δράση με σύγχρονους όρους, αλλά και 



 
να ασκήσουν κριτική και αυτοκριτική για τις εργασίες που εκπονούν στο μάθημα. 
 
 Επιδιώκεται πάντα ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα των μαθητών, ο 
σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και η επίδειξη κοινωνικής και ηθικής ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου.  
 
Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 
 
Στο μάθημα δίνεται έμφαση στην αυτόνομη, αλλά και στην ομαδική εργασία.  
 
Στο πλαίσιο των εργασιών επιδιώκεται η ανάλυση, η σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, η 
αξιοποίηση των απαραίτητων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή  νέων ερευνητικών ιδεών. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενα: 

Α. Σύγχρονα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα 

 Νέο παράδειγμα για την μάθηση  

 κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας  

 δια βίου μάθηση 

 Δυναμικοποίηση των χώρων και των μορφών μάθησης, ευελιξία των χρόνων μάθησης  

 άτυπη μάθηση,  

 μάθηση στον ελεύθερο χρόνο 

 Εξατομίκευση των διαδικασιών μάθησης  

 αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

 Ενδυνάμωση των διαδικασιών μάθησης  

 εμψύχωση - διδακτικές διαστάσεις της εμψύχωσης 

 

Β. Σύνδεση τυπικής και άτυπης, σχολικής και εξωσχολικής μάθησης 

 Ολοήμερη εκπαίδευση 

 Άνοιγμα του σχολείου 

 Κοινοτική εκπαίδευση 

 Σχολικά κοινωνικά δίκτυα 

 Ολοήμερο σχολείο 



 
Γ. Ολοήμερο σχολείο 

 Ιστορική επισκόπηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

 Παιδαγωγική και κοινωνιολογική θεμελίωση 

 Τύποι και μοντέλα ολοήμερης εκπαίδευσης και ολοήμερων σχολείων στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα 

 Διδακτικές και παιδαγωγικές καινοτομίες – χωρικές διευθετήσεις 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 Η εισαγωγή και διαχείριση του ολοήμερου σχολείου ως καινοτομία στο πλαίσιο της 

ολοήμερης εκπαίδευσης 

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 

Παρουσιάσεις (ppt), ανάρτηση εκπαιδευτικού 
υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail, 
sms 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

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. 

Σεμινάρια 25 

Μελέτη ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

60 

Συγγραφή εργασίας 45 

Έρευνα πεδίου 60 

Παρουσίαση και συζήτηση 
εργασίας 

15 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

30 

Γραπτή εξέταση 5 

  

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. 

  

  

  

  

  

 250 



 
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. 

 
Συμμετοχή στο μάθημα 10%, 
κατ΄οίκον εργασία  25%, 
προφορική παρουσίαση εργασίας 15%, 
συμμετοχή σε έρευνα πεδίου 20%, 
εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 30%. 
 
Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της 
επιδοσης των φοιτητών: 
Τα κριτήρια της αξιολόγησης που αφορούν την 
συμμετοχή σε εργασίες, την παρουσίαση των 
εργασιών και την τελική γραπτή εξέταση 
διευκρινίζονται και γίνονται αντικείμενο 
συζήτησης στην αρχή του εξαμήνου. Επίσης 
τηρούνται παρουσιολόγια για τις θεωρητικές 
εισηγήσεις και δίνεται η ευκαιρία στους 
φοιτητές/ήτριες να συζητήσουν με τον 
διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν τα 
σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά. 
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