ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»
προσφέρει ειδίκευση σε πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις (Εκπαιδευτικός
Σχεδιασµός και ∆ιδασκαλία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Σύγχρονες Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση), οι οποίες έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του
εκπαιδευτικού έργου. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι δύο ακαδηµαϊκά έτη
(τρία εξάµηνα φοίτησης και ένα εξάµηνο για τη σύνθεση της διπλωµατικής
εργασίας) και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών
ειδίκευσης. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική (10-14 ώρες
την εβδοµάδα).
Τα µαθήµατα διακρίνονται σε τρεις οµάδες, µε διαφορετική βαρύτητα η
καθεµία: Μαθήµατα γενικού χαρακτήρα (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις),
µαθήµατα ειδίκευσης (διαφορετικά ανά κατεύθυνση) και πρακτικές ασκήσεις
κατεύθυνσης. Υπάρχει επίσης η διπλωµατική εργασία του δ΄ εξαµήνου, η οποία
συνεισφέρει σε ποσοστό 25% επί του συνολικού βαθµού πτυχίου. Έτσι το
πρόγραµµα µαθηµάτων έχει την ακόλουθη δοµή (σε παρένθεση οι διδακτικές
µονάδες που αναλογούν σε κάθε µάθηµα):
1ο Εξάµηνο (Γενικά µαθήµατα)
α. Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας – Εφαρµογές (2 δ.µ.)
β. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες (2 δ.µ.)
γ. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραµµάτων (2 δ.µ.)
δ. Μάθηση και ∆ιδασκαλία (2 δ.µ.)
ε. Εισαγωγή στη Θεωρία και Πράξη της Αξιολόγησης (2 δ.µ.)
2ο Εξάµηνο
(Γενικά µαθήµατα)
α. Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας (2 δ.µ.)
β. Εισαγωγή στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (2 δ.µ.)
γ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (2 δ.µ.)
Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός και ∆ιδασκαλία
(2ο Εξάµηνο)
α. Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας Ειδικών Μαθηµάτων (3 δ.µ.)
β. Παρατήρηση και Αξιολόγηση ∆ιδασκαλιών (4 δ.µ.)

(3ο Εξάµηνο)
γ. Αναλυτικό Πρόγραµµα και Σχολικό Εγχειρίδιο (3 δ.µ.)
δ. Μοντέλα ∆ιδασκαλίας και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (3 δ.µ.)
ε. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών (3 δ.µ.)
ς. Η Σχολική Τάξη και ο Εκπαιδευτικός (3 δ.µ.)
ζ. Πρακτική Άσκηση στην Ειδική ∆ιδακτική (4 δ.µ.)
Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
(2ο Εξάµηνο)
α. Θεωρία και Μεθοδολογία της Αξιολόγησης (3 δ.µ.)
β. Αξιολόγηση Προγραµµάτων και ∆ιδακτικών Μέσων (3 δ.µ.)
(3ο Εξάµηνο)
γ. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών (3 δ.µ.)
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(3 δ.µ.)
ε. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστηµάτων (3 δ.µ.)
ς. Πρακτική Άσκηση στην Εκπόνηση Μέσων Αξιολόγησης (4 δ.µ.)
ζ. Πρακτική Άσκηση στην Εφαρµογή Μέσων Αξιολόγησης (4 δ.µ.)
Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(2ο Εξάµηνο)
α. Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (3 δ.µ.)
β. Αρχές ∆ιδακτικού Σχεδιασµού και Αξιολόγησης στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (3 δ.µ.)
(3ο Εξάµηνο)
γ. Κοινωνιολογική
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της Σχέσης «Άνθρωπος – Περιβάλλον» (3 δ.µ.)
δ. Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήµατα και Τρόποι ∆ιαχείρισης και
Επίλυσής
τους (3 δ.µ.)
ε. Μορφές και Εφαρµογές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της
∆ιαβίου Εκπαίδευσης και της (Συνεχιζόµενης) Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(3
δ.µ.)
ς. Πρακτική Άσκηση στο Σχεδιασµό και την Αξιολόγηση Προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (4 δ.µ.)
ζ. Πρακτικές Εφαρµογές στη ∆ιδασκαλία και Έρευνα στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (4 δ.µ.)
Κατεύθυνση: ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
(2ο Εξάµηνο)
α. Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση (3 δ.µ.)
β. Μεθοδολογία και Πράξη της ∆ιαπολιτισµικής Έρευνας (4 δ.µ.)
(3ο Εξάµηνο)
γ. Θεωρητικές Προσεγγίσεις του Πολυπολιτισµικού Φαινοµένου (3 δ.µ.)
δ. Ευρωπαϊκή – Οικουµενική ∆ιάσταση της ∆ιαπολιτισµικότητας (3 δ.µ.)
ε. ∆ιαπολιτισµική Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική (3 δ.µ.)
ς. ∆ιαπολιτισµική Σχολική Ψυχολογία (3 δ.µ.)
ζ. ∆ιαπολιτισµικές Παρεµβάσεις στην Εκπαίδευση (4 δ.µ.)
Κατεύθυνση: Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
(2ο Εξάµηνο)
α. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μάθηση (3 δ.µ.)
β. ∆ιδακτική Αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών (3 δ.µ.)

(3ο Εξάµηνο)
γ. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικό Σύστηµα (3 δ.µ.)
δ. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Σχολική Τάξη (3 δ.µ.)
ε. Αξιολόγηση,
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στις Σύγχρονες Τεχνολογίες (3 δ.µ.)
ς. Πρακτική Άσκηση: Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες ως Μέσα και Πηγές (4
δ.µ.)
ζ. Πρακτική Άσκηση: Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες ως Νοητικά Εργαλεία (4
δ.µ.)
4ο Εξάµηνο
Σχεδιασµός, Εποπτεία και Σύνθεση ∆ιπλωµατικής Εργασίας

