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1. Ειςαγωγικά
Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ (ΡΡΔΕ) Αγγλικισ που
περιγράφεται ςε αυτό το τευχίδιο ςχεδιάςτθκε ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του
νόμου 3848/2010, άρκρο 2, περίπτωςθ β’ (ΦΕΚ Αϋ 71), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και
τροποποιικθκε από τον νόμο 4186/2013, άρκρο 36, παράγραφοσ 22, περιπτϊςεισ β’ και ε’
(ΦΕΚ Α’ 193).
Το ΡΡΔΕ είναι ζνα πρόγραμμα εξειδίκευςθσ ςτθν «Ραιδαγωγικι και Διδακτικι τθσ
Αγγλικισ», το οποίο εντάςςεται ςτο Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΡΣ) του
Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ (ΤΑΓΦ). Ρροςφζρεται κατ’ επιλογιν ςτουσ
φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που φοιτοφν ςτο ΤΑΓΦ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 και
οδθγεί ςτθν χοριγθςθ «Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ» μετά από
επιτυχι ςυμμετοχι ςε αυτό και εξαςφάλιςθ τουλάχιςτον 36 πιςτωτικϊν μονάδων ECTS (οι
οποίεσ κατανζμονται ςτα 7 μακιματα του προγράμματοσ, ανάλογα με το φόρτο εργαςίασ
που ςυνεπάγεται το κακζνα) και 325 ϊρεσ εξ επαφισ διδαςκαλία. Σθμείωνεται ότι για τουσ
ειςαχκζντεσ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013/14 και 2014/15 το ΡΡΔΕ δεν αποτελεί προυπόκεςθ
για ςυμμετοχι τουσ ςε εξετάςεισ ΑΣΕΡ ενϊ για τουσ ειςαχκζντεσ ςτα ΑΕΙ μετά το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016, το Πιςτοποιθτικό αποτελεί προυπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι
τουσ ςε εξετάςεισ του ΑΣΕΠ και θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ και διδακτικισ
επάρκειασ κα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των παρ.2-4 του άρκρου
2 του ν.3849/2010.
Οι εκπαιδευόμενοι που κα ζχουν ειδικευτεί ςτο ΡΡΔΕ Αγγλικισ κα πρζπει να εξαςφαλίςουν
τον αρικμό των διδακτικϊν μονάδων (ECTS) που προβλζπονται από το Τμιμα για τθν
απόκτθςθ του πτυχίου «Ελλθνικισ και Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ» ολοκλθρϊνοντασ
επιτυχϊσ μακιματα που προςφζρουν οι δφο Τομείσ του Τμιματοσ, δθλ. ο Τομζασ ΓλϊςςασΓλωςςολογίασ και ο Τομζασ Λογοτεχνίασ-Ρολιτιςμοφ, όπωσ και μακιματα που προςφζρουν
άλλα Τμιματα τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ και ζχουν περιλθφκεί ςτο ΡΡΣ του ΤΑΓΦ.
Τθν λειτουργία του ΡΡΔΕ ανακζτει το Τμιμα ςε Επιςτθμονικι Επιτροπι θ οποία απαρτίηεται
από τρία μζλθ ΔΕΡ:


Μάρω Γερμανοφ, Κακθγιτρια ΤΑΓΦ



Ευδοκία Καραβά, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΤΑΓΦ



Βαςιλικι Μθτςικοποφλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΤΑΓΦ

2. κοπόσ και ειδικότεροι ςτόχοι του ΠΠΔΕ
Σκοπόσ του ΡΡΔΕ είναι θ αρχικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των φοιτθτϊν/τριϊν του
Τμιματοσ ωσ εκπαιδευτικϊν αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ για
 όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ
 τθν απαςχόλθςθ ςτουσ χϊρουσ τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ
 τισ διάφορεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων
 τθν απαςχόλθςθ ςε προγράμματα αυτοεκπαίδευςθσ, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ
και άλλων μορφϊν μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ που προβλζπονται για το μζλλον με
τθν ανάπτυξθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ.
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Το ΡΡΔΕ Αγγλικισ ζχει ςχεδιαςτεί με τρόπο που να υπθρετεί τθν ανάπτυξθ γνϊςεων,
ικανοτιτων και δεξιοτιτων που απαιτοφνται για να ανταποκρικοφν οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί ςτο ζργο τουσ.
Ειδικότερα, το ΡΡΔΕ Αγγλικισ επιδιϊκει τα εξισ για τουσ εκπαιδευόμενουσ:
1.

Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ γλϊςςασ, όπωσ αυτζσ
ζχουν αναπτυχκεί με βάςθ τον Στρουκτουραλιςμό, Σθμειωτικζσ κεωρίεσ και τον
Κονςτρουκτιβιςμό και πϊσ αυτζσ επθρεάηουν τθν οργάνωςθ του μακιματοσ τθσ
ξζνθσ γλϊςςασ τα εκπαιδευτικά υλικά, τισ κυρίαρχεσ γλωςςοπαιδαγωγικζσ
πρακτικζσ και τθ διδακτικι πράξθ ςτο Ελλθνικό ςχολείο.

2.

Απόκτθςθ γνϊςεων δεξιοτιτων και ςτάςεων ςχετικά με τθ γλωςςικι μάκθςθ, όπωσ
προβάλλεται μζςα από κεωρίεσ τθσ Συμπεριφοράσ, τθσ Γνωςτικισ κεωρίασ, τθσ
Ουμανιςτικισ, Κονςτρουκτιβιςτικισ, Διαδραςτικισ, κτλ. και τισ προεκτάςεισ των
κεωριϊν τθσ μάκθςθσ ςτθ διδακτικι πρακτικι τθσ αγγλικισ ςτθν Ελλάδα.Ενθμζρωςθ
ωσ προσ τισ εξελίξεισ τθσ παιδαγωγικισ και γλωςςοπαιδαγωγικισ ςκζψθσ, των
κεωριϊν εκπαίδευςθσ, τον ρόλο του ςχολείου και τθσ εξωςχολικισ (άτυπθσ) γνϊςθσ
ςτθν ςφγχρονθ εποχι.

3.

Απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτάςεων και προβλθματιςμοφ ςχετικά με τουσ
κυριότερουσ παράγοντεσ και τισ ςθμαντικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και μεκόδουσ
διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ και ειδικά τθσ αγγλικισ ςε παιδιά, εφιβουσ και
ενιλικεσ.

4.

Κατανόθςθ του ότι διαφορετικζσ γλωςςικζσ κεωρίεσ οδθγοφν ςε διαφορετικζσ
προςεγγίςεισ τθσ γραμματικισ τθσ αγγλικισ και τθσ περιγραφισ τθσ γλϊςςασ.

5.

Εκμάκθςθ τθσ μεταγλϊςςασ που κα τουσ επιτρζπει να αναλφουν και να ςυηθτοφν τισ
προςωπικζσ τουσ κεωρίεσ διδαςκαλίασ και να αιτιολογοφν τισ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ τουσ.

6.

Κατανόθςθ των γλωςςικϊν κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων, κακϊσ και των
δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τον ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και οργάνωςθ των
μακθμάτων τθσ αγγλικισ για παιδιά, εφιβουσ και ενιλικεσ.

7.

Ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ τθν ςχζςθ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ κακϊσ και τισ
αναςτοχαςτικζσ πρακτικζσ ωσ προσ τθ μεκόδευςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου.

8.

Απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων ςχετικά με τισ ποικίλεσ γλωςςοπαιδαγωγικζσ κεωρίεσ ςχεδιαςμοφ πλαιςίων προγραμμάτων ςπουδϊν
[frameworks], τθν «αρχιτεκτονικι» ανάπτυξθσ προγραμμάτων ςπουδϊν [curricula]
των ξζνων γλωςςϊν και αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν [syllabuses].

9.

Ευαιςκθτοποίθςθ ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν ςχζςθ εκπαίδευςθσ και κοινωνίασ
κακϊσ και ςε ηθτιματα εκπαιδευτικισ πολιτικισ (ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)
και πωσ αυτά επθρεάηουν τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, τθν ςτοχοκεςία, τθν
εκπόνθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και παιδαγωγικϊν πρακτικϊν που αφοροφν ειδικά
τθν ξζνθ γλϊςςα.

10. Απόκτθςθ γνϊςεων που αφοροφν τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ και τα
χαρακτθριςτικά των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων για τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ με
τθ χριςθ εργαλείων ψθφιακισ τεχνολογίασ.
11. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων εκπόνθςθσ και προςαρμογισ διδακτικοφ υλικοφ και
ςχεδιαςμοφ μακθμάτων με τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων.
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12. Εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τισ αρχζσ, το ρόλο και τισ κεωρθτικζσ
προςεγγίςεισ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ γλωςςομάκειασ και με ποικίλεσ μορφζσ
αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, του εκπαιδευτικοφ αγγλικισ γλϊςςασ και
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
13. Τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ κριτικοφ αναςτοχαςμοφ των προςωπικϊν κεωριϊν και
πρακτικϊν που αναπτφςςουν οι εκπαιδευόμενοι, κατανόθςθσ, ερμθνείασ και
κριτικισ ανάλυςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και καταλλθλότθτασ μεκόδων,
διδακτικϊν αρχϊν και πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνα μακθςιακά περιβάλλοντα και τα
χαρακτθριςτικά των μακθτϊν.
14. Ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυμορφία,
κακϊσ και δεξιοτιτων για διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, ϊςτε να ανταποκρικοφν
ςτισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςτα ςθμερινά δθμόςια
ςχολεία τθσ χϊρασ. Δεξιότθτεσ.
15. Βακμιαία και ςυςτθματικι ειςαγωγι και εκπαίδευςθ των εκπαιδευόμενων
φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν άςκθςθ των βαςικϊν τομζων τθσ κακθμερινισ επαγγελματικισ
τουσ δραςτθριότθτασ (τον ςχεδιαςμό, τθν διεξαγωγι και τθν αξιολόγθςθ τθσ
διδακτικισ/μακθςιακισ διαδικαςίασ).
16. Καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ των αςκοφμενων εκπαιδευτικϊν να κζτουν ερωτιματα,
να δομοφν επιχειριματα και να αναςτοχάηονται κριτικά τισ κρατοφςεσ πρακτικζσ
διδαςκαλίασ.
17. Ευαιςκθτοποίθςθ και κατανόθςθ των αναγκϊν τθσ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ
πολυγλωςςίασ, τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν ςτθν ενωμζνθ Ευρϊπθ του παρόντοσ και
του μζλλοντοσ.
18. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων διαχείριςθσ τάξεων τθσ πρϊιμθσ παιδικισ θλικίασ (θλικίασ 6-8
ετϊν), τθσ παιδικισ θλικίασ (9-11 ετϊν), τθσ πρϊτθσ εφθβικισ θλικίασ (12-15) και τθσ
φςτερθσ εφθβικισ (16-18) και τάξεων ενθλίκων που πικανϊσ μακαίνουν αγγλικά για
ειδικοφσ επαγγελματικοφσ ςκοποφσ (ESP).
19. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων αξιοποίθςθσ ςτοιχείων του αγγλόφωνου πολιτιςμοφ ςτθν
κακθμερινι διδακτικι πράξθ.
20. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων μετάδοςθσ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςε λογοτεχνικά κείμενα
και άλλα είδθ «υψθλισ» και λαϊκισ τζχνθσ του αγγλόφωνου πολιτιςμοφ και
αξιοποίθςισ τουσ ςε εκπαιδευτικό υλικό για γλωςςικι εκμάκθςθ.
Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, τα μακιματα που προςφζρονται ςτο πλαίςιο του
ΡΡΔΕ Αγγλικισ αποςκοποφν ςυςτθματικά ςτθν ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ και ςτθν
εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με ηθτιματα που αφοροφν τισ διδακτικζσ και μακθςιακζσ
πρακτικζσ ςτο δθμόςιο ςχολείο, ΤΕΙ και ΑΕΙ, κακϊσ και άλλουσ χϊρουσ τυπικισ και άτυπθσ
μάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν Ελλάδα.
Η αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτα περιςςότερα μακιματα του ΡΡΔΕ
Αγγλικισ δεν περιορίηεται ςε τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ. Ππωσ φαίνεται και από τισ
ενδεικτικζσ περιγραφζσ περιεχομζνου ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ, ςτα μακιματα που
προςφζρει το ΤΑΓΦ, θ αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων γίνεται και με
αςκιςεισ και εργαςίεσ που αποςκοποφν ςτθν ςφνδεςθ γλωςςοπαιδαγωγικισ κεωρίασ και
πράξθσ.
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3. Προώποθέςεισ για την ειςαγωγή ςτο ΠΠΔΕ Αγγλικήσ
Τα μακιματα που προςφζρει το ΤΑΓΦ (5 από τα 7 μακιματα) διενεργοφνται μζςω τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ και εξετάηονται ςτθν αγγλικι με ςτόχο τον παράλλθλο ζλεγχο τθσ
γλωςςομάκειασ των εκπαιδευομζνων που αναμζνεται με τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ να είναι επιπζδου Γ2, ϊςτε να είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να
διδάξουν τθν γλϊςςα. Είναι δεδομζνο ότι το κράτοσ απαιτεί «Άριςτθ γνϊςθ» τθσ γλϊςςασ
(αντίςτοιχθ με το επίπεδο Γ2 ςτθν 6βακμθ κλίμακα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ) για τθν
χοριγθςθ επάρκειασ διδαςκαλίασ.

4. Διάρθρωςη του ΠΠΔΚ και προδιαγραφέσ
Το ΡΡΔΚ Αγγλικισ περιλαμβάνει επτά (7) μακιματα, τα οποία κατανζμονται ςτισ τρεισ
κεματικζσ περιοχζσ που προβλζπονται από τον νόμο.

4.1 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Θζματα εκπαίδευςθσ και αγωγισ
Οι ειδικευόμενοι ςτο ΡΡΔΕ Αγγλικισ υποχρεοφνται να επιλζξουν δφο (2) μακιματα από
μια «τράπεηα μακθμάτων» που προςφζρει ςτο ΤΑΓΦ το Τμιμα ΦιλοςοφίασΡαιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ (ΦΡΨ) του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Τα μακιματα αυτά
περιλαμβάνονται ςτο ΡΡΣ του Τμιματοσ μετά από απόφαςθ ΓΣ ανάλογα με τθν
ανταπόκριςι τουσ ςτουσ ςτόχουσ του ΡΡΔΕ.
Ραράδειγμα μακθμάτων που περιλαμβάνουν τα ΡΡΣ του ΦΡΨ το 2017-18 και κεωροφνται
κατάλλθλα για να καλφψουν ανάγκεσ του ΡΡΔΕ Αγγλικισ είναι τα εξισ προςφερόμενα από
τον Τομζα Ραιδαγωγικισ και τον Τομζα Ψυχολογίασ του ΦΡΨ:
1) Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι
2) Ραιδαγωγικι Ψυχολογία
3) Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ
4) Εξελικτικι Ψυχολογία
5) Σχολικι Ψυχολογία: Σφνδεςθ Θεωρίασ και Ρράξθσ
6) Ψυχολογία Ρροςωπικότθτασ
7) Ψυχολογία των κινιτρων
8) Σχολικι Ψυχολογία
Κάκε ζνα από τα πιο πάνω μακιματα διδάςκεται 3 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (x 13 εβδομάδεσ =
39 ϊρεσ το εξάμθνο). Συνεπϊσ, με δφο (2) μακιματα «υποχρεωτικά επιλογισ», οι
εκπαιδευόμενοι του ΡΡΔΕ Αγγλικισ καλφπτουν ςυνολικά 78 ϊρεσ διδαςκαλίασ ςτθν 1θ
Θεματικι περιοχι.
Σθμειϊνεται ότι τα μακιματα που προςφζρονται από το ΦΡΨ και αποτελοφν μακιματα
του ΡΡΔΕ αναρτϊνται κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο πεδίο «Ανακοινϊςεισ» ςτον ιςτότοπου
του Τμιματοσ.

4.2 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Θζματα μάκθςθσ και διδαςκαλίασ
Οι ειδικευόμενοι ςτο ΡΡΔΕ Αγγλικισ υποχρεοφνται να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ:
Α. Δφο (2) μακιματα «κορμοφ» του ΡΡΔΕ Αγγλικισ, τα οποία προςφζρονται ςτουσ
ειδικευόμενουσ ςτο 5ο και 6ο εξάμθνο των ςπουδϊν τουσ από τον Τομζα ΓλϊςςασΓλωςςολογίασ του ΤΑΓΦ. Τα μακιματα αυτά είναι:
1) Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία ςτθ Διδαςκαλία και Εκμάκθςθ Ξζνων Γλωςςϊν
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2) Μζκοδοι και Ρρακτικζσ Διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ

Κάκε ζνα από τα πιο πάνω μακιματα διδάςκεται ςτθν αγγλικι 3 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ
και ςυνεπάγεται αςκιςεισ και εργαςίεσ. Το δεφτερο όμωσ μάκθμα προβλζπει και μία
(1) επιπλζον ϊρα τθν εβδομάδα για αςκιςεισ βάςει παρακολοφκθςθσ
βιντεοςκοπθμζνων διαλζξεων και μακθμάτων ςτθν ςχολικι τάξθ, κακϊσ επίςθσ και
κατ’ οίκον εργαςίεσ. Συνεπϊσ, το ςφνολο ωρϊν του πρϊτου μακιματοσ από τα
παραπάνω μακιματα είναι 39 ϊρεσ (3 Χ 13 = 39). Το δεφτερο υπολογίηεται ςε 4
εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ (x 13 εβδομάδεσ = 52 ϊρεσ το εξάμθνο).
Σθμειϊνεται ότι το μάκθμα «Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία» (5ου εξ) και «Μζκοδοι και
Ρρακτικζσ Διδαςκαλίασ» (6ου εξ) είναι προαπαιτοφμενα για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ των
εκπαιδευομζνων ςτο ςχολείο (του μακιματοσ «Ρρακτικι Άςκθςθ 2: Διδακτικι ςτα
ςχολεία» 8ο εξ).
Β.

Ζνα (1) μάκθμα από «τράπεηα μακθμάτων» του ΡΡΣ του ΤΑΓΦ που ορίηει θ Γενικι
Συνζλευςθ του Τμιματοσ κάκε 3-5 χρόνια, με βάςθ τθν ανταπόκριςι τουσ ςτουσ
ςτόχουσ του ΡΡΔΕ. Το μάκθμα αυτό μπορεί να το επιλζξει ο εκπαιδευόμενοσ ςτο 5ο,
6ο ,7ο και 8ο εξάμθνο των ςπουδϊν του.
Ραράδειγμα μακθμάτων που προςφζρονται ςτο ΤΑΓΦ ανάλογα, με τθ διακεςιμότθτα
του προςωπικοφ του Τμιματοσ, και κεωροφνται κατάλλθλα για να καλφψουν ανάγκεσ
του ΡΡΔΕ Αγγλικισ είναι:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Αγγλικι γλϊςςα και ψθφιακόσ γραμματιςμόσ
Λειτουργικι γραμματικι και αγγλικι γλϊςςα
Ραιδαγωγικζσ γραμματικζσ
Ο παιδαγωγικόσ λόγοσ τθσ αγγλικισ
Σχεδιαςμόσ και αξιολόγθςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
Ρρακτικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία
Η λογοτεχνία ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ
Εκμάκθςθ λογοτεχνικϊν εννοιϊν μζςω χριςθσ δθμοφιλϊν μζςων
Ευρωπαϊκζσ προοπτικζσ ςτθ διδαςκαλία, μάκθςθ και αξιολόγθςθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ
Διγλωςςία και εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ

Κάκε ζνα από τα πιο πάνω μακιματα διδάςκεται 3 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (x 13 εβδομάδεσ =
39 ϊρεσ ςε ζνα εξάμθνο). Συνεπϊσ, με δφο (2) μακιματα κορμοφ και ζνα μάκθμα
«υποχρεωτικό επιλογισ», οι εκπαιδευόμενοι του ΡΡΔΕ Αγγλικισ καλφπτουν ςυνολικά 130
ϊρεσ διδαςκαλίασ ςτθν 2θ Θεματικι περιοχι.
Σθμειϊνεται ότι κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο του Τμιματοσ τα
μακιματα επιλογισ που προςφζρονται από το Τμιμα και εμπίπτουν ςτο ΡΡΔΕ.

4.3 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3: Ειδικι Διδακτικι και Πρακτικι Άςκθςθ
Οι ειδικευόμενοι ςτο ΡΡΔΕ Αγγλικισ υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν ςτα εξισ δφο (2)
μακιματα που περιλαμβάνονται ςτο ΡΡΣ του Τμιματοσ, αλλά προςφζρονται
αποκλειςτικά ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθσ ειδίκευςθσ κατά το 7ο και το 8ο εξάμθνο των
ςπουδϊν τουσ. Τα υποχρεωτικά αυτά μακιματα είναι τα εξισ:
1) Ρρακτικι Άςκθςθ 1: Ρροπαιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ τθσ Διδακτικισ τθσ Αγγλικισ
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2) Ρρακτικι Άςκθςθ 2: Διδακτικι Άςκθςθ ςτο Σχολείο
Σθμειϊνεται ότι το μάκθμα «Ρρακτικι Άςκθςθ 2: Διδακτικι ςτο Σχολείο» μποροφν να το
επιλζξουν οι φοιτθτζσ εφόςον ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα δφο μακιματα κορμοφ που
αναφζρονται πιο πάνω και τα οποία είναι προαπαιτοφμενα.

Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, ςτον ςυγκεντρωτικό πίνακα πιο κάτω βλζπουμε πωσ
κατανζμονται οι 36 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) που προβλζπονται για το ΡΡΔΕ Αγγλικισ και
πόςα μακιματα ανά κεματικι περιοχι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Εβδομαδιαίεσ
Ϊρεσ Εκ/ςθσ

Εξάμθνο

ΜΑΘΗΜΑ

A-Δ’

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ – υποχρεωτικό επιλογισ (από
τράπεηα μακθμάτων προςφερόμενα από το ΦΡΨ)

3

Α-Δ’

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ – υποχρεωτικό επιλογισ (από
τράπεηα μακθμάτων προςφερόμενα από το ΦΡΨ)

3

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – μάκθμα κορμοφ:
Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία ςτθ Διδαςκαλία και Εκμάκθςθ
Γλωςςϊν

4

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – υποχρεωτικό επιλογισ
(από τράπεηα μακθμάτων προςφερόμενα από το ΤΑΓΦ)

3

Σ’

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – μάκθμα κορμοφ: Μζκοδοι
και Ρρακτικζσ Διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ

4

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ – υποχρεωτικό μάκθμα: Ρρακτικι
Άςκθςθ 1 (Ρροπαιδαγωγικζσ Εφαρμογζσ τθσ Διδακτικισ τθσ
Αγγλικισ)

3

Ζ’

Η’

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ – υποχρεωτικό μάκθμα: Ρρακτικι
Άςκθςθ 2 (Διδακτικι Άςκθςθ ςτο Σχολείο)
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Ε’

5. Ευθυγράμμιςη του ΠΠΔΕ Αγγλικήσ με Ευρωπαΰκούσ ςτόχουσ
Το ΡΡΔΕ Αγγλικισ ζχει ευκυγραμμίςει τουσ μακθςιακοφσ του ςτόχουσ με εκείνουσ που
προδιαγράφονται ςτον «Ευρωπαϊκό Φάκελο Εκπαιδευόμενων Κακθγθτϊν Γλωςςϊν»
[European Portfolio for Student Teachers of Languages1], το οποίο αποτελεί ζνα εργαλείο
αναςτοχαςµοφ για τθν εκπαίδευςθ των κακθγθτϊν ξζνων γλωςςϊν.
Ο Ευρωπαϊκόσ Φάκελοσ Εκπαιδευομζνων (ΕΦΕ) είναι ζνα εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ και
αυτό-αξιολόγθςθ των κακθγθτϊν ξζνων γλωςςϊν που εκπονικθκε από το Ευρωπαϊκό
Κζντρο Σφγχρονων Γλωςςϊν European Centre of Modern Languages του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ και υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ οποία προτείνει τθν αξιοποίθςι
του για τθν ςτοχοκεςία ςχετικά με τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που κα πρζπει να
αναπτφξει ο εκπαιδευόμενοσ να διδάξει ξζνεσ γλϊςςεσ. Χρθςιμοποιείται και ζχει
1

Το European Portfolio for Student Teachers of Languages, εκδόκθκε από το Εuropean Centre for
Modern Languages Centre του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και μεταφράςτθκε ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα
με τον προαναφερόμενο τίτλο από τθν Αν. Κακθγιτρια του ΑΡΘ Μαρίνα Ματκαιουδάκθ.
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ενςωματωκεί ςτθν αρχικι εκπαίδευςθ εκπαιδευόμενων κακθγθτϊν ξζνων γλωςςϊν ςτα
περιςςότερα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ επίςθσ και ςε τμιματα ξζνων
γλωςςϊν και φιλολογιϊν των ΑΕΙ τθσ χϊρασ μασ που προετοιμάηουν ξενόγλωςςουσ
εκπαιδευτικοφσ. Οι περιγραφθτζσ χωρίηονται ςε επτά (7) κατθγορίεσ οι οποίεσ
απεικονίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα και αντιπροςωπεφουν περιοχζσ που απαιτοφν ζνα
φάςμα γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων που πρζπει να ζχουν αποκτιςει οι
εκπαιδευόμενοι προκειμζνου να επιτελζςουν αποτελεςματικά το εκπαιδευτικό τουσ ζργο.

9

Η λογικι του ΕΦΕ ςυνάδει με τθν λογικι του Ευρωπαϊκοφ Ρορτφόλιο Γλωςςϊν (European
Language Portfolio), αλλά το περιεχόμενό του αντλείται από τα πορίςματα τθσ
πανευρωπαϊκισ ζρευνασ που περιλαμβάνονται και ςτο «Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο για
ξενόγλωςςουσ εκπαιδευτικοφσ» [European Profile for Language Teacher Education: A Frame
of Reference],2 με το οποίο το ΡΡΔΕ Αγγλικισ επίςθσ ευκυγραμμίηεται, αφοφ και αυτό
περιλαμβάνει περιγραφικοφσ δείκτεσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που κεωρείται ςκόπιμο να
αναπτφξουν οι εκπαιδευόμενοι κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δθλαδι,
και τα δφο αυτά ζντυπα περιγράφουν το προφίλ του εκπαιδευτικοφ ξζνων γλωςςϊν.
Σκοπόσ του ΕΦΕ ειδικότερα είναι να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ ξζνων γλωςςϊν να
μάκουν να αναςτοχάηονται και να αξιολογοφν οι ίδιοι τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που
χρειάηονται για το διδακτικό τουσ ζργο, κακϊσ επίςθσ να καταγράφουν τισ εμπειρίεσ τουσ
ςτθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ τουσ. Ζτςι, περιλαμβάνει 193 περιγραφθτζσ ικανοτιτων που
ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία και μποροφν να κεωρθκοφν ωσ το ςφνολο των γνϊςεων,
ικανοτιτων και δεξιοτιτων που οι εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν οφείλουν να ζχουν. Οι
περιγραφθτζσ αυτοί αποτελοφν τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων ςπουδϊν
αρχικισ κατάρτιςθσ και προγραμμάτων ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ με ςτόχο τισ απαιτιςεισ
και τισ ανάγκεσ του ξενόγλωςςου εκπαιδευτικοφ ςιμερα ςτθν Ευρϊπθ.
Το Ρορτφόλιο ενςωματωκεί ςτο ΡΡΔΕ του ΤΑΓΦ και να χρθςιμοποιθκεί με δφο τρόπουσ α)
ωσ εφαλτιριο για το κακοριςμό των μακθςιακϊν ςτόχων του προγράμματοσ και β) ωσ
εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ και διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων.
Στθ διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΡΡΔΕ Αγγλικισ, οι εκπαιδευόμενοι επιμορφϊνονται ςχετικά με
τθ ςυμπλιρωςθ του Ρορτφόλιο και το αξιοποιοφν ςτα μακιματα, ςυμπεριλαμβάνουν ςε
αυτόν τισ αςκιςεισ τουσ και ςυλλζγουν δείγματα των διδακτικϊν τουσ εμπειριϊν.
Οι περιγραφιτζσ του Ρορτφόλιο ςυνδζονται με τα προςφερόμενα μακιματα και
αποτελοφν τουσ γενικοφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ (learning outcomes) των μακθμάτων
αυτϊν. Για το μάκθμα «Ρρακτικι Αςκθςθ 2: Διδακτικι ςτο Σχολείο» οι εκπαιδευόμενοι
καλοφνται να αναπτφξουν το δικό τουσ Ευρωπαϊκό Ρορτφόλιο και να αυτοαξιολογθκοφν με
βάςθ ςυγκεκριμζνουσ περιγραφθτζσ παρζχοντασ δείγματα δουλειάσ τουσ που
τεκμθριϊνουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και «επιβεβαιϊνουν» τθν αυτο-αξιολόγθςθ τουσ.
Τα είδθ αποδεικτικϊν ι τεκμθρίων (π.χ. μελζτεσ περίπτωςθσ, αναςτοχαςμοφ, ςχεδιαςμοφ
δραςτθριοτιτων, ςχζδια μακθμάτων κλπ.) που μποροφν να ςυλλζγουν οι εκπαιδευόμενοι
τα γνωρίηουν εκ των προτζρων. Με αυτόν τον τρόπο εμπλζκονται ςυςτθματικά ςτθ
διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ, που αποτελοφν βαςικζσ μακθςιακζσ
διαδικαςίεσ που προωκοφνται με τα μακιματα του ΡΡΔΕ. Ραράλλθλα, τα ςτοιχεία και οι
πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊνουν οι εκπαιδευόμενοι ωσ απόδειξθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ
τουσ αξιολογοφνται και από τουσ διδάςκοντεσ των μακθμάτων ειδικισ διδακτικισ. Ζτςι θ
ςυμπλιρωςθ του Ρορτφόλιο αποτελεί ζνα εργαλείο που εξυπθρετεί και τθ μακθςιακι
διαδικαςία και τθν αξιολόγθςθ.
Με τθν ολοκλιρωςθ του ΡΡΔΕ Αγγλικισ, και προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να
αποκτιςουν το Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ υποχρεοφνται να
κατακζςουν ολοκλθρωμζνο το Ρορτφόλιο τουσ. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι κα
2

Το βιβλίο ςυνζγραψαν οι Michael Kelly and Michael Grenfell του Ρανεπιςτθμίου του Southampton
και κυκλοφόρθςε ωσ ζκδοςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθ και
Ρολιτιςμοφ (DG Education and Culture).

10

ζχουν τθ δυνατότθτα όχι μόνο να λάβουν μζροσ ςε διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΡ για
εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, αλλά και να αποκτιςουν
«διαπιςτευμζνα» προςόντα ιςότιμα με τουσ εκπαιδευτικοφσ ξζνων γλωςςϊν όλων των
άλλων των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, ϊςτε να μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα
ανταλλαγισ εκπαιδευτικϊν, και να εργαςτοφν ςτο εξωτερικό.
Παραδείγματα περιγραφητών και τρόποσ ςύνδεςήσ τουσ με τα μαθήματα
Παράδειγμα 1 ο
Μπορώ να καταλάβω το περιεχόμενο ευρωπαϊκών εγγράφων (Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίςιο Αναφοράσ, Ευρωπαϊκόσ Φάκελοσ Γλωςςομάκειασ)
Αυτόσ ο περιγραφθτισ καλφπτεται από το Μάκθμα τθσ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ και
αποτελεί ζναν από τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Μπορεί να
αξιολογθκεί από τον διδάςκοντα με διάφορουσ τρόπουσ (μζςω ερευνθτικισ εργαςίασ,
μζςω τεςτ, μζςα από διαδικαςία ανάλυςθσ μακθςιακοφ υλικοφ κλπ.).
Παράδειγμα 2 ο
Μπορώ να ςυμπεριλάβω τα επίπεδα γλωςςομάκειασ όπωσ αυτά ορίηονται από τα
αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα (αυτά που προζρχονται από το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλώςςεσ (υμβοφλιο τθσ Ευρώπθσ, 2001) ςτθ
διδαςκαλία μου
Αυτόσ ο περιγραφθτισ καλφπτεται από το μάκθμα «Μζκοδοι και Ρρακτικζσ Διδαςκλίασ τθσ
Αγγλικισ» και τθν «Ρρακτικι Άςκθςθ2». Μπορεί να αξιολογθκεί μζςα από δραςτθριότθτεσ
που ςχεδιάηει ο εκπαιδευόμενοσ, μζςα από ςχζδια μακθμάτων, μζςα από τθν αξιολόγθςθ
τθσ διδαςκαλίασ του από τον μζντορα/κακθγθτι.

6. Υποδομή τοσ ΤΑΓΦ για την λειτοσργία τοσ ΠΠΔΕ Αγγλικής
Το ΤΑΓΦ ζχει μακρόχρονθ εμπειρία και ςθμαντικι επιςτθμονικι υποδομι για το ΡΡΔΕ,
αφοφ λειτουργεί Ρρόγραμμα Αρχικισ Κατάρτιςθσ και Εκπαίδευςθσ ςτθ Διδακτικι τθσ
Αγγλικισ από τθ δεκαετία του 1980. Τθν τελευταία δεκαετία (2003-2013) θ υποδομι που
είχε αναπτυχκεί ςτο ΤΑΓΦ και το διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό επζτρεψε ςτο ΤΑΓΦ να
οργανϊςει το πρόγραμμα αυτό ακόμθ καλφτερα.
Με τθν υλοποίθςθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου (ςτο πλαίςιο του ΕΡΕΑΕΚ) ζργου με το
ακρϊνυμο Ρ.Ε.ΔΥ.Α.Σ. (2003-2008)3 διαμορφϊκθκε το αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα Αρχικισ
Κατάρτιςθσ ςτθ Διδακτικι τθσ Αγγλικισ, λαμβάνοντασ ςοβαρά υπόψθ τισ ανάγκεσ των
φοιτθτϊν/τριϊν του ΤΑΓΦ, τισ νζεσ προκλιςεισ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ που επιτελοφνται
ςτο ελλθνικό και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο και τισ νζεσ τάςεισ ςτο χϊρο τθσ αρχικισ
κατάρτιςθσ για τθ διδαςκαλία ξζνθσ γλϊςςασ. Σε δεφτερθ φάςθ, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ
για τθν «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν» που επζτρεψε τθν γραμματειακι υποςτιριξθ του
ζργου, και πζρα από αυτιν (2008-2013), οι υπεφκυνεσ του Ρρογράμματοσ Αρχικισ
Κατάρτιςθσ ολοκλιρωςαν τον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ με τθν αποτφπωςθ
επικαιροποιθμζνων ςτόχων, αναςχεδιαςμό του περιεχομζνου μακθμάτων, των τρόπων
μετάδοςθσ των γνϊςεων και αξιολόγθςθσ των δεξιοτιτων των εκπαιδευόμενων.

3

http://www.enl.uoa.gr/ereynhtika-erga/arxeio-ergwn/pedyas-2003-2008.html
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6.1 Σο Πρόγραμμα «Αρχικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ Φοιτθτών του ΣΑΓΦ»
Ρεριγραφι του «Ρρογράμματοσ Αρχικισ Κατάρτιςθσ και Εκπαίδευςθσ ςτθ Διδακτικι τθσ
Αγγλικισ» περιλαμβάνεται ςτον ιςτότοπο του ΤΑΓΦ.4 Στον ίδιο ιςτότοπο περιγράφεται και το
Ρρόγραμμα «Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν»,5 το οποίο όπωσ αναφζρεται ςυνδυάηει τισ
πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ με τθν πρακτικι άςκθςθ ςτθ διδαςκαλία, ςτοχεφοντασ ςτθν
ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν και των δεξιοτιτων που
απαιτοφνται για αποτελεςματικι διδαςκαλία ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ αλλά
και ςτθν Ευρϊπθ. Στόχο ζχει να αναπτφξει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το γνωςτικό υπόβακρο
τθσ διδακτικισ και τισ δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για να ανταποκρικοφν ςτο
μελλοντικό διδακτικό τουσ ζργο.
Το ΡΡΔΕ Αγγλικισ αντλεί από τθν εμπειρία του με το «Ρρόγραμμα Αρχικισ Κατάρτιςθσ» και
τθν «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν» που προςφζρονταν ςτο πλαίςιο του ΡΡΣ τα δφο
τελευταία ζτθ ςπουδϊν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ του ΤΑΓΦ, αλλά δεν ςυνεπάγονταν τθν
υποχρεωτικι ςυμμετοχι, με ςτόχο τθν απονομι Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ και
Διδακτικισ Επάρκειασ. Εκτόσ από τα δφο μακιματα κορμοφ ςτα οποία ιταν υποχρεωτικό
να ςυμμετάςχουν επιτυχϊσ οι εκπαιδευόμενοι του Τμιματοσ για τθν απονομι του πτυχίου
τουσ, τα υπόλοιπα προςφερόμενα μακιματα του Ρρογράμματοσ και θ Ρρακτικι Άςκθςθ
ιταν μακιματα επιλογισ.
Τόςο ςτο πλαίςιο των υποχρεωτικϊν όςο και των επιλογισ μακθμάτων ζχουν ςχεδιαςτεί και
υλοποιοφνται ςεμινάρια, εργαςτιρια, ομιλίεσ από πανεπιςτθμιακοφσ και επαγγελματίεσ ςτο
χϊρο τθσ Διδακτικισ τθσ Αγγλικισ, εποπτευόμενεσ μικροδιδαςκαλίεσ, παρατιρθςθ και ανάλυςθ
βιντεοςκοπθμζνων μακθμάτων, πρακτικζσ εργαςίεσ για τον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ
μακθμάτων, δραςτθριοτιτων και υλικοφ, παρακολοφκθςθ βιντεοδιαλζξεων με αςκιςεισ και
«θλεκτρονικά εργαςτιρια».

6.2 Σο Πρόγραμμα «Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών»
Στο πλαίςιο του μακιματοσ «Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ» υλοποιικθκε το
Ρρόγραμμα «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν», το οποίο ςυγχρθματοδοτικθκε από το ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ τα
ακαδθμαϊκά ζτθ 2000-1, 2005-6 και 2007-8. Τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2010-11 και 2011-12
ςυχρθματοδοτικθκε και πάλι από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ 2007-2013», μζςω ΕΣΡΑ. Σιμερα το Ρρόγραμμα ζχει πλζον κακιερωκεί και διακζτει
μάλιςτα δικι του ιςτοςελίδα ςτον ιςτότοπο του ΤΑΓΦ: http://pre-ed.enl.uoa.gr/
Με τθν χρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν» το 2006-2007
δόκθκε θ ευκαιρία ςτο ΤΑΓΦ να εκπαιδεφςει 60 ςυνεργαηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ μζςω
μιασ ολοκλθρωμζνθσ δράςθσ για τθν «Εκπαίδευςθ Μεντόρων», που λειτοφργθςαν κατόπιν
και ωσ πολλαπλαςιατζσ. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ πραγματοποιικθκε ζρευνα αναγκϊν των
αςκουμζνων και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςυνεργαςίασ ΤΑΓΦ και ςχολείων, τα
οποία ανακοινϊκθκαν ςε διθμερίδα που πραγματοποιικθκε τον Φεβρουάριο του 2007
ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ Μεντόρων» και καταγράφτθκαν ςε ειδικι
ςχετικι δθμοςίευςθ.6 Στθ διθμερίδα αυτι, που επικεντρϊκθκε ςτο ρόλο και τθν ςυμβολι
του μζντορα ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ αςκοφμενων, ςυμμετείχαν γνωςτοί
4
5

6

http://www.enl.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ekpaideytika-programmata/arxiki-katartish.html
http://www.enl.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ekpaideytika-programmata/praktiki-askhsh-foithton.html
http://www.rcel.enl.uoa.gr/publications/mentoring-student-teachers-of-english.html
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επιςτιμονεσ-ερευνθτζσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ κακθγθτϊν από τθν Ελλάδα και το
εξωτερικό και τθν παρακολοφκθςαν οι κακθγθτζσ/τριεσ /μζντορεσ του Ρρογράμματοσ.
Ακόμα, το Ρρόγραμμα «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν – Εκπαίδευςθ Μεντόρων» βραβεφκθκε
με το Ευρωπαϊκό Σιμα Γλωςςϊν του 2006 και το 2008 εκδόκθκε το επιμορφωτικό εγχειρίδιο
Karavas E. Mentoring Student Teachers of English: A Handbook, National and Kapodistrian
University of Athens, Faculty of English Studies, RCEL Publication Series 1 (RCEL publication
series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas) το οποίο και μοιράςτθκε ςε όλουσ τουσ/τισ
ςυνεργαηόμενουσ/εσ κακθγθτζσ/τριεσ /μζντορεσ του Ρρογράμματοσ.
Η ιςτοςελίδα του Ρρογράμματοσ «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν» του ΤΑΓΦ αποςκοπεί ςτθν
ενθμζρωςθ, αυτό-επιμόρφωςθ και αμφίδρομθ επικοινωνία εκπαιδευόμενων,
εκπαιδευτικϊν-μεντόρων και μελϊν ΔΕΡ.
Το γραφείο του Ρρογράμματοσ (Γρ. 906 ςτον 9ο όροφο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ), το οποίο
λειτουργεί από το 2010 περιζχει μικρι ςυλλογι άρκρων ςτο χϊρο τθσ διδακτικισ και
επιμόρφωςθσ αςκουμζνων, όλα τα ζντυπα που αφοροφν τθν Ρρόγραμμα, επιμορφωτικό
υλικό για τουσ εκπαιδευόμενουσ και βιντεοςκοπθμζνα μακιματα φοιτθτϊν/τριϊν του
ΤΑΓΦ ςε ςχολεία ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιμόρφωςθ πρόςκετων
εκπαιδευτικϊν-μεντόρων και φοιτθτϊν/τριϊν ςτα μακιματα διδακτικισ αλλά και για τθ
διάγνωςθ/εντοπιςμό των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των φοιτθτϊν/τριϊν μασ και τον
εντοπιςμό δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθ ςφνδεςθ κεωρίασ –
πράξθσ) .
Ρροκείμενου να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ και τθσ εκπαίδευςθσ
των ςυνεργαηόμενων μεντόρων εκπονικθκαν ζρευνεσ μζςω ερωτθματολογίων που
ςυμπλθρϊκθκαν από εκπαιδευόμενουσ και μζντορεσ. Οι ζρευνεσ είχαν ωσ ςτόχο να
εντοπιςτοφν τυχόν διάφορεσ ςτισ προςωπικζσ κεωρίεσ διδακτικισ των αςκοφμενων, και να
ερευνθκοφν οι αντιλιψεισ τουσ ςχετικά με τθν επάρκεια τουσ ωσ εκπαιδευτικοί πριν και μετά τθ
πρακτικι άςκθςθ. Στόχοσ επίςθσ των ερευνϊν ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ από τθ πλευρά των αςκοφμενων και των μεντόρων προκείμενου να εντοπιςτοφν
προβλιματα και παραλείψεισ που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν περαιτζρω διαμόρφωςθ και
αναβάκμιςθ του Ρρογράμματοσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ανακοινϊκθκαν ςε ςυνζδρια
του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ και δθμοςιεφτθκαν ςε ελλθνικά και ξζνα επιςτθμονικά
περιοδικά (Karavas and Drossou 2009, Karavas and Drossou 2010).
Τζλοσ, το Ρρόγραμμα «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν» κατά τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2010-2012
αξιολογθκικαν ςυςτθματικά για τθν αποτελεςματικοτθτά τουσ από εκπαιδευόμενουσ και
εκπαιδευτικοφσ Μζντορεσ. Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ δθμοςιεφκθκαν ςε
ζκκεςθ/τόμο που μοιράςτθκε ςε όλουσ τουσ ςυνεργαηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ.
Το 2009 κακιερϊκθκε και θ ανάπτυξθ Επαγγελματικοφ Χαρτοφυλακίου (Ε.Χ.) από τουσ
εκπαιδευόμενουσ. Πςοι επιλζγουν να εκπαιδευτοφν ςτθ Διδακτικι τθσ Αγγλικισ, ςτο πλαίςιο
του μακιματοσ «Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν» κακοδθγοφνται για τθ δθμιουργία του Ε.Χ,
που ουςιαςτικά καταγράφει τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςι τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν τθσ
Αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ και τεκμθριϊνει τθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ που ζχουν
αποκτιςει ςτθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ τουσ ςτο Ρρόγραμμα Αρχικισ Κατάρτιςθσ του
ΤΑΓΦ. Σκοπόσ του Χ.Ε. είναι να αυξιςει τθν επαγγελματικι ςυνείδθςθ των αςκοφμενων
φοιτθτϊν/τριϊν και να διευκολφνει τθν εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ για μια κζςθ ςε
χϊρο εργαςίασ ι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Οι εκπαιδευόμενοι ςυμπλθρϊνουν και
εμπλουτίηουν τον Χ.Ε. τουσ κατά το τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν τουσ με τθ βοικεια ενόσ
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πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου. Ανεπίςθμα ςχόλια από τουσ αποφοίτουσ μασ δείχνουν ότι το
χαρτοφυλάκιο τουσ ζχει βοθκιςει πάρα πολφ όταν υποβάλλουν αιτιςεισ για μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ ςτο γνωςτικό τουσ πεδίο και για κζςεισ εκπαιδευτικοφ αγγλικισ ςτον ιδιωτικό
τομζα (Karavas 2013).
Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 αναμορφϊκθκε πλιρωσ το μάκθμα «Ρρακτικι Άςκθςθ
ςτθ Διδακτικι τθσ Αγγλικισ» προκειμζνου να ενςωμάτωςει τον Ευρωπαϊκό Φάκελο για
Εκπαιδευόμενουσ Κακθγθτζσ Ξζνων Γλωςςϊν ςτθ δομι του. Αναμορφϊκθκαν οι
δραςτθριότθτεσ που εκτελοφν οι αςκοφμενοι κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ
ςτα ςχολεία και ο τρόποσ αξιολόγθςθσ τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ-μζντορεσ.
Επιλεγμζνοι περιγραφικοί δείκτεσ αξιολόγθςθσ από τον Ευρωπαίκο Φάκελο
χρθςιμποιοφνται πλζον για τθν αξιολόγθςθ των αςκοφμενων από τουσ μζντορεσ και για
αυτοαξιολόγθςθ των ιδίων. Η ςυμπλιρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Φακζλου αποτελεί πλζον
προυπόκεςθ για να περάςει ο αςκοφμενοσ το μάκθμα.
Στο πλαίςιο τθσ παραπάνω αναμόρφωςθσ, εκπονικθκε το εξισ υλικό το οποίο κα
αξιοποιθκεί και ςτο ΡΡΔΕ Αγγλικισ και πραγματοποιικθκε επιμόρφωςθ των
ςυνεργαηόμενων εκπαιδευτικϊν για τον ΕΦΕ :
 «Οδθγόσ Αςκοφμενων Φοιτθτϊν»
 «Οδθγόσ για τουσ Μζντορεσ-Εκπαιδευτικοφσ»
 Νζα φόρμα αξιολόγθςθσ των αςκοφμενων φοιτθτϊν/τριϊν
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Παράρτημα
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1. Περιεχόμενο μαθημάτων ενδεικτικά
Σημείωση: Οι περιγραφζσ που ακολουκοφν είναι ενδεικτικζσ εφόςον διαφοροποιοφνται ςε κάποιον
βακμό ανάλογα με τισ εξελίξεισ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ, νζων κεωριϊν, ερευνθτικϊν δεδομζνων, κλπ.

ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΟΡΜΟΤ
1. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΗ ΓΛΩΩΝ
Στόχοσ αυτοφ του μακιματοσ κορμοφ του ΡΡΔΕ Αγγλικισ είναι να εκκζςει τουσ
εκπαιδευόμενουσ ςε κεωρίεσ τθσ γλϊςςασ και τθσ εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, οι οποίεσ
αποτελοφν τθ βάςθ των προςεγγίςεων που ζχουν αναπτυχκεί ςτο χϊρο τθσ ξενόγλωςςθσ
εκπαίδευςθσ, ειδικότερα για τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ. Η οπτικι που
αναπτφςςεται ςτο μάκθμα προςδιορίηεται από το κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο και το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα εντόσ του οποίου πρόκειται να λειτουργιςουν οι εκπαιδευτικοί αγγλικισ
και από τισ πολιτικζσ γλωςςϊν ςε μια πολυγλωςςικι-πολυπολιτιςμικι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Το μάκθμα εξετάηει πϊσ ζχουν εφαρμοςτεί ςφγχρονεσ γλωςςολογικζσ κεωρίεσ
 ςτο ςχεδιαςμό γλωςςικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν και ςτθν κατάρτιςθ αναλυτικϊν
προγραμμάτων τθσ ξζνθσ γλϊςςασ
 ςτθν ανάπτυξθ διακριτϊν προςεγγίςεων, μεκοδολογιϊν και τεχνικϊν διδαςκαλίασ και
εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ
 ςτθ διαμόρφωςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ γλωςςικισ γνϊςθσ.
Επίςθσ, εξετάηει πϊσ ζχουν εφαρμοςτεί οι αρχζσ τθσ εκπαιδευτικισ γλωςςολογίασ ςτο
ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ςτθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ του παιδαγωγικοφ
λόγου ςτθν τάξθ. Τζλοσ, εξετάηει εφαρμογζσ τθσ επικοινωνιακισ κεωρίασ για τθν ανάλυςθ και
αξιολόγθςθ τθσ επικοινωνίασ ςτον κοινωνικό χϊρο τθσ τάξθσ.
Τα εβδομαδιαία μακιματα ςτθρίηονται ςε ειδικά φυλλάδια εργαςίασ και ςε μια ςειρά
πρόςκετων επίςθμων διαλζξεων. Επιδιϊκεται θ χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων διδαςκαλίασ
και ενκαρρφνεται θ απόκτθςθ διαφοροποιθμζνθσ γνϊςθσ και αυτόνομθσ μάκθςθσ. Η διδακτζα
φλθ περιλαμβάνει ζνα κφριο κεωρθτικό ςφγγραμμα, φάκελο με επιλεγμζνα άρκρα, φυλλάδια
με ςθμειϊςεισ και κατάλογο με προτεινόμενθ ζντυπθ βιβλιογραφία. Το υλικό αυτό είναι ςε
ψθφιακι μορφι και προςβάςιμο μζςω τθσ θ-τάξθσ.
Η αξιολόγθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςτθρίηεται ςε προαιρετικζσ εργαςίεσ, ςε αςκιςεισ ςτθν
τάξθ και ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ.
Το μάκθμα αυτό, το οποίο αξιολογείται με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικοφ ερωτθματολογίου, είναι
προαπαιτοφμενο για το μάκθμα κορμοφ Ρρακτικι Άςκθςθ 2.
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ Ω ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ
Το μάκθμα αυτό προχποκζτει τισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςτο μάκθμα «Εφαρμοςμζνθ
Γλωςςολογία ςτθ Διδαςκαλία και Εκμάκθςθ Ξζνων Γλωςςϊν». Λαμβάνει υπόψθ το Κοινό
Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (ΚΕΡΑ) του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, τα Ελλθνικά
προγράμματα ςπουδϊν για τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο ςχολείο και τισ
κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ εκμάκθςθσ των ξζνων γλωςςϊν γενικότερα, και τθσ αγγλικισ
ειδικότερα, ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να εξοικειϊςει ςυςτθματικά τουσ εκπαιδευόμενουσ με τισ γνωςτότερεσ
πρακτικζσ τθσ διδακτικισ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και να τουσ προςφζρει ευκαιρίεσ να αςκθκοφν
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ςε μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ που αποβλζπουν ςτθν ανάπτυξθ των ποικίλων ικανοτιτων για τθν
κατανόθςθ και παραγωγι γραπτϊν και προφορικϊν κειμζνων. Απϊτεροσ ςκοπόσ του
μακιματοσ είναι να προετοιμάςει εκπαιδευτικοφσ τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ που κα είναι
ςε κζςθ να ςχεδιάςουν ι/και να εφαρμόςουν προγράμματα γλωςςικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ και να διδάξουν μακθτζσ και μακιτριεσ διαφορετικοφ επιπζδου γλωςςομάκειασ
και θλικίασ, άτομα και ομάδεσ που μακαίνουν τθν αγγλικι για διαφορετικοφσ ςκοποφσ και υπό
διαφορετικζσ ςυνκικεσ, εντόσ και εκτόσ του ςυςτιματοσ τθσ επίςθμθσ εκπαίδευςθσ.
Ραράλλθλα, επιδιϊκει τθν κριτικι αντιμετϊπιςθ των πρακτικϊν αυτϊν ςτο βακμό που δεν
ανταποκρίνονται ςτισ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ γλωςςικζσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ
ι/και ςτισ νζεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και το νζο ικοσ επικοινωνίασ, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται
εκτόσ αλλά κυρίωσ εντόσ Ευρϊπθσ.
Το μάκθμα ζχει κατεξοχιν πρακτικό χαρακτιρα και οι εκπαιδευόμενοι εμπλζκονται ςε
ομαδικζσ και ατομικζσ αςκιςεισ και εργαςίεσ, τισ οποίεσ υλοποιοφν μζςα και ζξω από τθν
αίκουςα διδαςκαλίασ. Το εβδομαδιαίο μάκθμα ςτθρίηεται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διευκολφνει τθν κριτικι ςκζψθ, τθν πρακτικι εφαρμογι
κεωρθτικϊν εννοιϊν και τθν αυτονομία ςτθ μάκθςθ. Το μάκθμα γενικότερα προςφζρει τθ
δυνατότθτα να αναπτυχκεί διάλογοσ ςτθν τάξθ και να γίνουν πρακτικζσ αςκιςεισ. Ραράλλθλα,
όταν αυτό είναι εφικτό, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να παρακολουκιςουν
πρόςκετα ςεμινάρια από προςκεκλθμζνουσ ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ και να αναλάβουν ζργο
«ςυν-διδαςκαλίασ».
Η αξιολόγθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςτθρίηεται και ςε υποχρεωτικζσ εργαςίεσ και ςε
αςκιςεισ που ολοκλθρϊνονται εντόσ ι εκτόσ τθσ τάξθσ. Το 70% του μακιματοσ μόνον
αξιολογείται με βάςθ τθν τελικι γραπτι εξζταςθ.
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ (από «ΣΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ» προςφερόμενα από το ΣΑΓΦ)
Η τράπεηα μακθμάτων για το ΠΠΔΕ Αγγλικισ περιλαμβάνει μακιματα όπωσ αυτά που
περιγράφονται πιο κάτω παραδειγματικά. Τα περιςςότερα από αυτά και άλλα ςχετικά
μακιματα ζχουν προςφερκεί ιδθ ςτο πλαίςιο του ΠΠΣ του ΤΑΓΦ. Ο εκπαιδευόμενοσ
επιλζγει ζνα από αυτά που προςφζρονται όταν φοιτά ςτο ΠΠΔΕ.
1. ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Τι είναι θ αξιολόγθςθ ςτθ εκπαίδευςθ, ποιοί οι ςκοποί τθσ, τι και πωσ αξιολογοφμε; Ρωσ
αξιολογοφμε τθ γλωςςικι γνϊςθ των μακθτϊν; Ροιά τα χαρακτθριςτικά μιασ καλισ
γλωςςικισ εξζταςθσ; Τι είναι θ εναλλακτικι αξιολόγθςθ; Ρωσ μπορϊ να επιλζξω ζνα
κατάλλθλο τεςτ για τουσ μακθτζσ μου; Αυτά είναι οριςμζνα από τα ερωτιματα που κα
απαντιςουμε. Ριο ςυγκεκριμζνα το μάκθμα επικεντρϊνεται ςε δφο άξονεσ α) ςτθν
αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (αξιολόγθςθ προγραμμάτων και μακθςιακοφ
υλικοφ) και β) ςτθν αξιολόγθςθ τθσ γλωςςικισ γνϊςθσ των μακθτϊν (τεςτ, εξετάςεισ,
εναλλακτικι αξιολόγθςθ).
Το μάκθμα αυτό, ςτο οποίο προαπαιτοφμενο μάκθμα είναι θ «Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία
ςτθ Διδαςκαλία και Εκμάκθςθ Ξζνων Γλωςςϊν», ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των
εκπαιδευόμενων με τον επιςτθμονικό χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ (φφςθ, ςκοποί,
τφποι και χαρακτθριςτικά αξιολόγθςθσ και ςχεδιαςμόσ αξιολόγθςθσ), κακϊσ και ςτθν
εξοικείωςθ τουσ με προςεγγίςεισ ζγκυρθσ και αξιόπιςτθσ αξιολόγθςθσ τθσ γλωςςικισ
γνϊςθσ των μακθτϊν και πρακτικζσ εφαρμογζσ τουσ ςε διαφορετικοφ τφπου εξετάςεισ. Το
μάκθμα προςφζρεται με τθ μορφι διαλζξεων, αξιοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ βαςίηεται
ςτθν ανάπτυξθ διαλόγου. Ρροβλζπεται θ εξάςκθςθ των εκπαιδευόμενων μζςω ατομικϊν
και ομαδικϊν εργαςιϊν ςτθν τάξθ και ςτο ςπίτι.
Η «φλθ» του μακιματοσ περιλαμβάνει επιλεγμζνα επιςτθμονικά άρκρα και κεφάλαια από
βιβλία που ζχουν αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι τάξθ του μακιματοσ. Η αξιολόγθςθ τθσ
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αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςτθρίηεται ςτθ τελικι γραπτι εξζταςθ και ςε προαιρετικζσ ατομικζσ
εργαςίεσ. Τζλοσ προβλζπεται θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικοφ
ερωτθματολογίου (ανωνφμωσ) από τουσ εκπαιδευόμενουσ, ςτο τζλοσ του εξαμινου.
2. ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΝΩΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ
Ροιοσ ο λόγοσ που, με το πζραςμα του χρόνου, αλλάηουν ριηικά οι αντιλιψεισ για τθ
διδαςκαλία, μάκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ των ξζνων γλωςςϊν; Γιατί επικρατοφν
διαφορετικζσ για τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ ςε διαφορετικζσ κοινωνίεσ; Συνδζονται άραγε οι
ςκοποί των γλωςςικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με κοινωνικζσ διαδικαςίεσ και
πολιτικζσ; Με ποιον τρόπο επθρεάηεται ο γλωςςικόσ εκπαιδευτικόσ προγραμματιςμόσ και
τα ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ από τισ Ευρωπαϊκζσ επιδιϊξεισ για τθ διατιρθςθ
τθσ πολυγλωςςίασ και τθν ανάπτυξθ τθσ πολλαπλογλωςςίασ των πολιτϊν; Ροια θ ςχζςθ
μεταξφ τθσ παιδαγωγικισ και τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ; Ρωσ βοθκά θ γλωςςομάκεια ςτθν
ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ; Ροιεσ είναι οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ και θ
Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ γλωςςικι εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ ςιμερα;
Τα παραπάνω είναι μερικά από τα ερωτιματα που κα απαντθκοφν ςτθ διάρκεια του
μακιματοσ, το οποίο ςυνδζεται άμεςα με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν
αγγλικισ και απαιτεί ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ, ςυμμετοχι ςε διάλογο ςτθν τάξθ και
ςυνεργαςία για τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν. Ρροχποκζτει βεβαίωσ τθ μελζτθ τθσ υποχρεωτικισ
βιβλιογραφίασ και πρόςκετων πθγϊν που είναι ςε ψθφιακι μορφι προςβάςιμων από τθν
θ-τάξθ του μακιματοσ.
Η αξιολόγθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςε αυτό το μάκθμα, το οποίο ζχουν τθν ευκαιρία
να αξιολογιςουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι (ανωνφμωσ), μζςω ερωτθματολογίου, ςτο
τζλοσ του εξαμινου, γίνεται ςταδιακά αλλά και ςτο τζλοσ του εξαμινου με εξζταςθ
«ανοιχτοφ βιβλίου» αφοφ το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και όχι
ςτθν αναπαραγωγι απόψεων τρίτων ι τθν αποςτικιςθ. Εκπαιδευόμενοι με ςθμαντικι
ςυμμετοχι ςτο διάλογο ςτθν τάξθ και εξαιρετικι απόδοςθ ςτισ εργαςίεσ μποροφν να
αναλάβουν απαλλακτικι εργαςία.
3. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ
Στόχοσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτισ αρχζσ τθσ
λειτουργικισ προςζγγιςθσ ςτθ γλϊςςα και ςτθ γραμματικι (όπωσ ζχουν διαμορφωκεί από
τον M.A.K. Halliday και τουσ ςυνεργάτεσ του). Συγκεκριμζνα, το μάκθμα αποτελεί ειςαγωγι
ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Συςτθμικισ Λειτουργικισ Γραμματικισ, όπωσ οι λειτουργίεσ τθσ
γλϊςςασ, θ πλθροφοριακι και θ κεματικι δομι, το κείμενο και θ κειμενικότθτα, κακϊσ και
ςτθ δομι τθσ ονοματικισ ομάδασ, ςτισ εγκιβωτιςμζνεσ και ςτισ ςφνκετεσ προτάςεισ. Το
μάκθμα ςυνδυάηει τθ κεωρία με τθν πρακτικι εφαρμογι και προςφζρει ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ τεχνικζσ για τθ γραμματικι ανάλυςθ αυκεντικϊν παραδειγμάτων από
διάφορα είδθ κειμζνων τθσ αγγλικισ. Τζλοσ, διερευνά τισ εφαρμογζσ τθσ λειτουργικισ
ανάλυςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ, κακϊσ και τθ κζςθ του M.A.K.
Halliday και τθσ ςχολισ του ςτθν ιςτορία τθσ γλωςςολογίασ. Η διδακτζα φλθ περιλαμβάνει
ζνα κφριο ςφγγραμμα κακϊσ και φυλλάδια που αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι τάξθ του
μακιματοσ. Η αξιολόγθςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςτθρίηεται όχι μόνο ςτθν τελικι
γραπτι εξζταςθ αλλά και ςτθ γενικότερθ ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων ςτθ διαδικαςία
του μακιματοσ. Τζλοσ, προβλζπεται αξιολόγθςθ του μακιματοσ με τθ ςυμπλιρωςθ
ειδικοφ ερωτθματολογίου ανωνφμωσ ςτο τζλοσ του εξαμινου.
4. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
Το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα αςχολείται με τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ
Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κι
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αποτελείται από τρία μζρθ. Το πρϊτο μζροσ αςχολείται με λογιςμικά προγράμματα που
ζχουν καταςκευαςτεί ειδικά για τθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Ραρουςιάηεται το
ςκεπτικό, θ φιλοςοφία και θ παιδαγωγικι τουσ χρθςιμότθτα ςτθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ
και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε λογιςμικά που αςχολοφνται με τθν παραγωγι
πολυτροπικϊν κειμζνων, όπωσ θ ψθφιακι αφιγθςθ. Το δεφτερο μζροσ του μακιματοσ
εξετάηει προγράμματα τα οποία δεν ζχουν καταςκευαςτεί ειδικά για τθν εκμάκθςθ τθσ
γλϊςςασ, ζχουν όμωσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. Εδϊ
περιλαμβάνονται προγράμματα και εφαρμογζσ όπωσ οι επεξεργαςτζσ κειμζνων, οι
θλεκτρονικζσ εγκυκλοπαίδειεσ και τα βιντεοπαιχνίδια (ιδιαίτερα οι προςομοιϊςεισ και τα
παιχνίδια ρόλων). Το τρίτο μζροσ του μακιματοσ αςχολείται με τισ εφαρμογζσ του
διαδικτφου και τισ διάφορεσ μορφζσ επικοινωνίασ (όπωσ τα κοινωνικά δίκτυα και οι
διαδικτυακζσ εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ) οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν
ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ. Κατά τθ διάρκεια του εξαμινου εξετάηονται ηθτιματα όπωσ θ
αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και ιςτοςελίδων, οι τρόποι
5. ΕΚΜΑΘΗΗ ΘΕΩΡΗΣΙΚΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕΩ ΧΡΗΗ ΔΗΜΟΦΙΛΩΝ ΜΕΩΝ
Ρϊσ μπορεί θ λογοτεχνικι παράδοςθ και οι κεωρθτικο-φιλοςοφικζσ ζννοιεσ που
χρθςιμεφουν ωσ εργαλεία ανάλυςισ τθσ, αλλά και ευρφτερθσ ανάλυςθσ των πολιτιςμικϊν
φαινομζνων που μασ περιςτοιχίηουν και μασ επθρρεάηουν κακθμερινά, να γίνουν
κατανοθτζσ ςτα ςθμερινά παιδιά με τρόπο εφλθπτο; Κυρίωσ, πϊσ κα γίνει μία τζτοια
εκμάκθςθ εννοιϊν ευχάριςτθ και διαδραςτικι, ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ προςλθψιμότθτά
τθσ και να εντυπωκεί λειτουργικά ςτο μυαλό των διδαςκομζνων; Τθν απάντθςθ φιλοδοξεί
να προςφζρει αυτό το μάκθμα που, αν και ωσ βάςθ υλικοφ κα ζχει τισ κεωρθτικζσ
επιςτιμεσ (διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ, τθσ κεωρίασ και του πολιτιςμοφ), μπορεί να
εφαρμοςτεί ςε οποιοδιποτε πεδίο διδακτικισ, είτε ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, είτε ςτισ
κετικζσ. Η χριςθ υλικοφ τθσ λεγόμενθσ «ποπ κουλτοφρασ», όπωσ δθμοφιλϊν ταινιϊν,
τθλεοπτικϊν ςειρϊν, κινοφμενων ςχεδίων, κόμικσ και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, αν και ςτο
παρελκόν αντιμετωπιηόταν ωσ ανταγωνιςτικι προσ τθν «επίςθμθ» μάκθςθ και ίςωσ και
επιηιμια, ζχει πια αναγνωριςτεί ωσ εργαλείο που μπορεί, ςτα κατάλλθλα χζρια, να ανοίξει
κελκτικοφσ δίαυλουσ επικονωνίασ με τα ςθμερινά παιδιά και τουσ επιτρζπει να
πιςτοποιιςουν τθν άμεςθ και ηωτικι ςχζςθ των όςων κεωρθτικϊν διδάςκονται ςτθν τάξθ
με τθ ηωι τουσ εκτόσ τθσ τάξθσ, αφομοιϊνοντασ τθ διδακτικι τουσ φλθ με τρόπο ευχάριςτο.
Ταυτόχρονα, θ ανάδειξθ των ςχζςεων λογοτεχνίασ/κεωρίασ και ποπ κουλτοφρασ, όπωσ τθν
ζχουν ςυηθτιςει κεωρθτικοί όπωσ οι AndrewRoss,Susan Bordo και Roger Sabin, κα
βοθκιςει ςτθν περαιτζρω εκπαίδευςθ των νεαρϊν αυτϊν πολιτϊν ςε μία οξυδερκζςτερθ
κεϊρθςθ των πολιτιςμικϊν φαινομζνων που τα περιβάλλουν και τα ορίηουν (ςυχνά μζςω
ακζμιτων τεχνικϊν διαφιμιςθσ και «πλφςθσ εγκεφάλου»). Για πρακτικοφσ λόγουσ, το
μάκθμα κα επικεντρωκεί ςτθ λογοτεχνία και ςτα κόμικσ (ςυμβατικά ι διαδικτυακά).
Συγκεκριμζνα, οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι οι εξισ:
• Εξοικείωςθ των αυριανϊν εκπαιδευτικϊν με τισ δυνατότθτεσ χριςθσ ςτθν τάξθ υλικοφ
τθσ ποπ κουλτοφρασ προσ διευκόλυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (επιλογι υλικοφ,
προςαρμογι του, χριςθ, αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων)
• Ειςαγωγι ςτα πολλαπλά οφζλθ τθσ χριςθσ δθμοφιλϊν μζςων ςτθν τάξθ:
o Άνοιγμα δίαυλου επικοινωνίασ με χριςθ όρων και παραδειγμάτων αγαπθτϊν ςτουσ
μακθτζσ
o Πφελοσ από τθν εκμετάλλευςθ τθσ ευρείασ ςαγινθσ που αςκοφν αυτά τα μζςα και
τθν προςαρμογι των μεκόδων προςζλκυςθσ που χρθςιμοποιοφν ςτθν εκπαιδευτικι
πράξθ
o Οξυμζνθ αντίλθψθ του μεγάλου βακμοφ επίδραςθσ που αςκοφν τα μζςα αυτά ςτθ
διαμόρφωςθ των νεανικϊν ςυνειδιςεων, και των μθχανιςμϊν μζςω των οποίων το
επιτυγχάνουν
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Δυνατότθτα ςυγκριτικισ προςζγγιςθσ (κειμζνων ι φαινομζνων) μζςα και από τθν
ποπ τουσ μεταμόρφωςθ (π.χ., ζνα λογοτεχνικό/κεατρικό κείμενο και θ τθλεοπτικι ι
μουςικι του εκδοχι)
• Τζλοσ, εξοικείωςθ ςτθ χριςθ, για μακθςιακοφσ ςκοποφσ, τθσ παρανάλωςθσ
(prosumption), νεοπαγοφσ κεωρθτικοφ όρου που ςυνδυάηει τθν παραγωγι πολιτιςμικοφ
υλικοφ (production) και τθν κατανάλωςι του (consumption): με τθν ςυμμετοχι των
διδαςκόμενων ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ποπ εκδοχϊν των διδαςκόμενων
κειμζνων/εννοιϊν, κα μεγιςτοποιείται διαδραςτικά ο μακθςιακόσ αντίκτυποσ και κα
καλλιεργείται θ δθμιουργικότθτα και θ κριτικι ςκζψθ.
Το μάκθμα κα περιλαμβάνει εβδομαδιαίεσ διαλζξεισ πάνω ςε κείμενα κεωρθτικϊν που
εξερευνοφν τθ ςχζςθ ποπ κουλτοφρασ και διδακτικισ ςτισ πολλαπλζσ τισ εκφάνςεισ, κακϊσ
και πρακτικι άςκθςθ ςε δφο μζρθ: α. τθν διερεφνθςθ παραδειγμάτων εφαρμογισ τθσ
μεκόδου ςτθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν τθσ λογοτεχνίασ/πολιτιςμοφ, και β. τθν
εφαρμογι τθσ παρανάλωςθσ με τθ δθμιουργία ςχετικοφ υλικοφ από τουσ εκπαιδευόμενουσ
ωσ τελικι εργαςία.
6. Η ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ Ω ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ
Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να προετοιμάςει τουσ εκπαιδευόμενουσ ϊςτε να είναι
ςε κζςθ να εντάξουν με ςυςτθματικό τρόπο αγγλόφωνα λογοτεχνικά κείμενα ςτα
προγράμματα γλωςςικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ τα οποία κα κλθκοφν να
εφαρμόςουν ι/και να ςχεδιάςουν ωσ εκπαιδευτικοί τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ γλωςςικισ
εκμάκθςθσ προςδιορίηουν τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν ξενόγλωςςθ λογοτεχνία ωσ
ςθμαντικό επικοινωνιακό εργαλείο. Το μάκθμα εξετάηει τόςο κεωρθτικά όςο και πρακτικά
τθν πολφπλευρθ ζκκεςθ των μακθτϊν ςε κείμενα πεηογραφίασ και παραδείγματα ποίθςθσ
και κεάτρου ωσ μζςο ανάπτυξθσ βαςικϊν δεξιοτιτων (ανάγνωςθ, κατανόθςθ, ομιλία,
γραφι) ςτθν ξζνθ γλϊςςα αλλά και ωσ μοχλό ενίςχυςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ
πολιτιςμικισ αντίλθψθσ, τθσ διαπολιτιςμικισ αφφπνιςθσ και τθσ κριτικισ προςζγγιςθσ.
Στο πλαίςιο του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν ατομικζσ και/ι ομαδικζσ
εργαςίεσ και αςκιςεισ και κακοδθγοφνται κατάλλθλα ϊςτε να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ
γνϊςεισ που ιδθ απζκτθςαν παρακολουκϊντασ μακιματα και των δφο Τομζων (Γλϊςςασ –
Γλωςςολογίασ και Λογοτεχνίασ-Ρολιτιςμοφ) του Τμιματοσ.
ΘΕΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
ΘΕΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ: ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 & 2»
Τα δυο μακιματα που ςυγκαταλζγονται ςε αυτιν τθν κατθγορία αποτελοφν ζνα υποπρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ των εκπαιδευομζνων ςε «τεχνθτζσ» αρχικά και ςε
πραγματικζσ κατόπιν ςυνκικεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.
Στθ διάρκεια τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ 1 και Ρρακτικισ Άςκθςθσ 2, που προςφζρει ςυνολικά
100 εποπτευόμενθσ μικρο- και μακρο-διδαςκαλίασ, οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν ευκαιρία
να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τισ οποίεσ ζχουν ιδθ αποκτιςει ςτα μακιματα «Εφαρμοςμζνθ
Γλωςςολογία ςτθ Διδαςκαλία και Εκμάκθςθ Γλωςςϊν» και «Μζκοδοι και Ρρακτικζσ
Διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ», κακϊσ επίςθσ άλλων μακθμάτων που αποτελοφν μζροσ του
ΡΡΔΕ Αγγλικισ. Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να παρζχει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
τθν απαραίτθτθ γνϊςθ για να παρακολουκιςουν τον επιςτθμονικό λόγο και να
κατανοιςουν τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθν ξενόγλωςςθ τάξθ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν:
 Εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με τθν πραγματικότθτα τθσ ξενόγλωςςθσ
εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα με τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ ςε δθμόςια
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και ιδιωτικά ςχολεία τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ επίςθσ ςε
κζντρα ξζνων γλωςςϊν για παιδιά ι για ενιλικεσ και ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ.
Ουςιαςτικι αφομοίωςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ για τθ διδαςκαλία και μάκθςθ
τθσ ξζνθσ γλϊςςασ
Ανάδειξθ των δεξιοτιτων των εκπαιδευόμενων και ανάπτυξθ επαγγελματικισ
ςυνείδθςθσ
Ομαλι μετάβαςθ των εκπαιδευόμενων από το χϊρο τθσ προετοιμαςίασ ςτο χϊρο
τθσ παραγωγισ
Εξοικείωςθ με το εργαςιακό περιβάλλον και τισ απαιτιςεισ του επαγγελματικοφ
χϊρου
Διδακτικι άςκθςθ των εκπαιδευομζνων με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ
ςτο ςχεδιαςμό αςκιςεων και ςτθ χριςθ τεχνικϊν διδαςκαλίασ
Εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με το
διδακτικό ζργο.

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
1. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ
Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ και εξάςκθςθ των εκπαιδευομζνων ςε
πρακτικά ηθτιματα που αφοροφν τθν εκμάκθςθ και διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για
διαφορετικοφσ ςκοποφσ ςε παιδιά, εφιβουσ και ενιλικεσ ποικίλων επιπζδων γλωςςικισ
γνϊςθσ και επικοινωνιακισ ικανότθτασ. Ρροςφζρεται με τθ μορφι εργαςτθριακϊν και
ςεμιναριακϊν μακθμάτων (20-25 ατόμων) που οργανϊνονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ. Τα
εργαςτιρια ι ςεμινάρια προςφζρονται από επαγγελματίεσ Εκπαιδευτικοφσ Εκπαιδευτικϊν
Αγγλικισ και άλλουσ εξειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυνεργάηονται με το Τμιμα, υπό
τθν εποπτεία τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του ΡΡΔΕ. Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν
περιοριςμζνθ δυνατότθτα επιλογισ των κεμάτων που τουσ ενδιαφζρουν περιςςότερο και
να αποκτιςουν πρακτικι άςκθςθ 50 ωρϊν περίπου.
Σκοπόσ όλων των εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι θ εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν αγγλικισ
ςτθν εφαρμογι ςφγχρονων γλωςςοπαιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και τεχνικϊν
κακοδθγοφμενθσ και αυτόνομθσ μάκθςθσ, μζςω τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςτα εξισ:
 ςχεδιαςμό μακθμάτων αγγλικισ γλϊςςασ για παιδιά του Δθμοτικοφ
 ςχεδιαςμό μακθμάτων αγγλικισ γλϊςςασ για εφιβουσ
 ςχεδιαςμό μακθμάτων αγγλικισ γλϊςςασ για ειδικοφσ ςκοποφσ (ESP) ςε ενιλικεσ
 ανάπτυξθ και προςαρμογι διδακτικοφ/μακθςιακοφ υλικοφ
 ςχεδιαςμό εργαλείων αξιολόγθςθσ τθσ γνϊςθσ
 προςομοιωτικι διδαςκαλία με ςυμβατικά μζςα ι και τθ χριςθ των ΤΡΕ.
Το μάκθμα απαιτεί τθ ςυςτθματικι παρουςία των εκπαιδευόμενων επειδι θ αξιολόγθςθ
τθσ επίδοςισ τουσ δεν ςτθρίηεται μονο ςε τελικι εξζταςθ, με βάςθ ζνα και μοναδικό
ςφγγραμμα, αλλά ςε πρακτικζσ αςκιςεισ και ποικίλθσ φφςεωσ και ςε εργαςίεσ που
εκπονοφνται ςτθ διάρκεια του εξαμινου.
Σθμειϊνεται ότι το μάκθμα κάνει χριςθ πολλαπλϊν βιβλιογραφικϊν πθγϊν ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι και οι εκπαιδευόμενοι ζχουν ευκαιρίεσ να αξιολογιςουν το κάκε
ςεμινάριο ι εργαςτιριο που κάνουν, κακϊσ και το μάκθμα αυτό ςτο ςφνολό του.
2.

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ

Το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με τθν πραγματικότθτα
τθσ ξενόγλωςςθσ τάξθσ ςε δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και θ πρακτικι τουσ εξάςκθςθ μζςω των δυνατοτιτων που
τουσ προςφζρονται για: (α) μεκοδευμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ γλωςςο-παιδαγωγικισ
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διαδικαςίασ ςτθν τάξθ με τελικό ςτόχο τον κριτικό αναςτοχαςμό, και (β) εποπτευόμενθ
διδαςκαλία βάςει εγκεκριμζνων ςχεδίων μακθμάτων.
Το μάκθμα απαιτεί τθν ουςιαςτικι εμπλοκι των εκπαιδευομζνων ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία που ςυντελείται ςε Ρρότυπα-Ρειραματικά Σχολεία για 50 ϊρεσ μινιμουμ, όπου
κα παρακολουκιςουν και κα εκπονιςουν βοθκθτικό διδακτικό ζργο ςε ςυγκεκριμζνθ τάξθ.
Τζλοσ, εκτόσ από τθν φλθ ενόσ βαςικοφ ςυγγράμματοσ κα πρζπει επίςθσ να καλφψουν φλθ
από πολλαπλζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ κυρίωσ ςε θλεκτρονικι μορφι.
Η αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των εκπαιδευομζνων γίνεται κατά ζνα μζροσ από τον
εκπαιδευτικό/μζντορα του οποίου τα μακιματα παρακολουκοφν, με βάςθ το προϊόν τθσ
εργαςίασ τουσ ςτθν τάξθ και κατά ζνα άλλο μζροσ από τθν υπεφκυνο του μακιματοσ ςτο
Τμιμα, με βάςθ το Ευρωπαϊκό Ρορτφόλιο που καλοφνται να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ ςτο
τζλοσ τθσ ΡΑ.
ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (από «ΣΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ» προςφερόμενα από το ΦΠΨ)
Η τράπεηα μακθμάτων για το ΠΠΔΕ Αγγλικισ περιλαμβάνει μακιματα όπωσ αυτά που
περιγράφονται πιο κάτω παραδειγματικά. Τα περιςςότερα από αυτά ζχουν προςφζρονται
ιδθ από τουσ Τομείσ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Τμιματοσ ΦΠΨ. Ο εκπαιδευόμενοσ
επιλζγει δφο από αυτά.
1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Το μάκθμα αποςκοπεί: α) ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθ βαςικι ορολογία και
τθ κεματικι τθσ Ραιδαγωγικισ Επιςτιμθσ, β) ςτθν ενθμζρωςι τουσ ωσ προσ τθν εξζλιξθ τθσ
παιδαγωγικισ ςκζψθσ κατά τουσ τελευταίουσ αιϊνεσ και γ) ςτθν υποβοικθςι τουσ να
κατανοιςουν τισ επιδράςεισ των ςφγχρονων εξελίξεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Το
περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει:
1) Διαςάφθςθ βαςικϊν παιδαγωγικϊν εννοιϊν
2) Σκοποί, μζςα και παράγοντεσ τθσ αγωγισ
3) Η Ραιδαγωγικι ωσ Επιςτιμθ (αντικείμενο, χρθςιμότθτα, επιςτθμονικι κεμελίωςθ)
4) Από τθν Ραιδαγωγικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
5) Κλάδοι και ςφγχρονεσ τάςεισ των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ
6) Επιςκόπθςθ των κυριότερων παιδαγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν ρευμάτων από το 18ο
αιϊνα μζχρι τα μζςα του 20ου αιϊνα
7) Τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεφματα κατά το 2ο μιςό του 20ου αιϊνα:
παρουςίαςθ και κριτικι ανάλυςθ
8) Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ (παγκοςμιοποίθςθ, κοινωνία τθσ γνϊςθσ, πολυπολιτιςμικότθτα, ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ κτλ.) και οι επιδράςεισ τουσ ςτθν Εκπαίδευςθ
9) Ο ρόλοσ του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςφγχρονθ εποχι.
2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
Το μάκθμα αυτό εςτιάηει ςτθν εφαρμογι των ψυχολογικϊν μεκόδων ςτθ μελζτθ τθσ
μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ. Στο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται οι μζκοδοι και
κεωρίεσ τθσ παιδαγωγικισ ψυχολογίασ και ςυγκεκριμζνα θ γνωςτικι, γλωςςικι,
ψυχοκοινωνικι και θκικι ανάπτυξθ των μακθτϊν μζςω των ςυμπεριφοριςτικϊν και
κοινωνικογνωςτικϊν κεωριϊν δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ατομικζσ διαφορζσ, τθ μνιμθ, τθν
κατανόθςθ, τθ μεταγνϊςθ, τθν αυτοαντίλθψθ και τα κίνθτρα των μακθτϊν. Εξίςου
ςθμαντικό μζροσ του μακιματοσ αποτελεί θ εξζταςθ τθσ δυναμικισ και τθσ διαχείριςθσ τθσ
ςχολικισ τάξθσ για το χειριςμό των δυςκολιϊν που παρουςιάηουν οι μακθτζσ ςτθ μάκθςθ.
Στόχοι του μακιματοσ είναι οι εκπαιδευόμενοι: α. να εξοικειωκοφν με κεωρίεσ και
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ερευνθτικά πορίςματα ςτθν περιοχι τθσ μάκθςθσ και β. να κατανοιςουν τον τρόπο
εφαρμογισ των κεωριϊν παιδαγωγικισ ψυχολογίασ ςτθν πράξθ.
3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Το μάκθμα αποτελεί ειςαγωγι ςτο πεδίο τθσ κοινωνιολογίασ τθσ εκπαίδευςθσ και ζχει ωσ
βαςικό ςτόχο τθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ κοινωνίασ και εκπαίδευςθσ. Για το λόγο αυτό
μελετϊνται οι κοινωνικζσ πτυχζσ τθ εκπαίδευςθσ, τα οργανωτικά χαρακτθριςτικά των ςχολείων,
οι ςχζςεισ μεταξφ εκπαίδευςθσ και κοινωνικισ ανιςότθτασ, κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο θ
εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςτθν αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ
δίδεται ςτον τρόπο με τον οποίο οι ςχζςεισ διάδραςθσ ςτο μικρο-επίπεδο των εκπαιδευτικϊν
κεςμϊν ζχουν τον αντίκτυπό τουσ ςε γενικότερεσ κοινωνικζσ διεργαςίεσ. Στουσ ςτόχουσ του
μακιματοσ ςυγκαταλζγονται:
1) H μελζτθ τθσ βαςικισ αποςτολισ τθσ εκπαίδευςθσ
2) Η κατανόθςθ του ρόλου και τθσ ςθμαςίασ τθσ εκπαίδευςθσ για το άτομο και τθν
κοινωνία, κακϊσ και θ κατανόθςθ των λόγων που οδιγθςαν ςτθ κζςπιςθ τθσ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
3) Η εξοικείωςθ με τισ διαφορετικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, αναφορικά με το ρόλο τθσ
εκ/ςθσ.
4. ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
Το μάκθμα εςτιάηει ςτα εξισ ηθτιματα:
1) Βαςικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ ςτθν Εξελικτικι Ψυχολογία
2) Αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ βρεφικισ και τθσ προςχολικισ θλικίασ
3) Βιοςωματικι ανάπτυξθ κατά τθ ςχολικι και τθν εφθβικι θλικία.
4) Ρρϊιμθ και κακυςτερθμζνθ ιβθ
5) Νοθτικι, γλωςςικι και κοινωνικι ανάπτυξθ κατά τθν ςχολικι και τθν εφθβικι θλικία
6) Η προςωπικότθτα ςτθν εφθβεία.
7) Ηκικι ανάπτυξθ
8) Σχολικι εκπαίδευςθ, Οικογζνεια και ςχολείο, Δυςκολίεσ προςαρμογισ ςτο ςχολείο.
5. ΧΟΛΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
Ι. Η Σχολικι Ψυχολογία ωσ επιςτιμθ και επάγγελμα
1) Κακοριςμόσ του ρόλου και τθσ ειδικότθτασ
2) Εκπαίδευςθ - Κατάρτιςθ
3) Θεςμικό - νομοκετικό πλαίςιο, επαγγελματικζσ εταιρίεσ και ςφλλογοι
4) Διεκνισ εμπειρία και ελλθνικι πραγματικότθτα
ΙΙ. Ψυχοδιαγνωςτικι αξιολόγθςθ - Ρρογράμματα παρζμβαςθσ
1) Ψυχοδιαγνωςτικι αξιολόγθςθ παιδιϊν και εφιβων
2) Ραρεμβάςεισ μακθςιακισ υποςτιριξθσ
3) Ρρογράμματα παρζμβαςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
ΙΙΙ. Υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ παιδιϊν και εφιβων
ΙV. Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ και προοπτικζσ
1) Εξζλιξθ τθσ ςχολικισ ψυχολογίασ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ: Ομοιότθτεσ, διαφορζσ, κοινζσ
2) προοπτικζσ/Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ
3) Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ και προοπτικζσ για τθν εξζλιξθ τθσ ςχολικισ ψυχολογίασ
6. ΧΟΛΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ: ΤΝΔΕΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Ι. Η Σχολικι Ψυχολογία ωσ επιςτιμθ και ωσ επάγγελμα
1) Η Σχολικι Ψυχολογία ωσ ανεξάρτθτθ ειδίκευςθ και κλάδοσ τθσ ψυχολογίασ
2) Ο ρόλοσ και θ απαςχόλθςθ του ςχολικοφ ψυχολόγου
3) Διεκνισ εμπειρία και ελλθνικι πραγματικότθτα
ΙΙ. Ρρογράμματα παρζμβαςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Διεκνισ εμπειρία
23

1) Επίπεδα πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ
2) Δομι, ςχεδιαςμόσ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ παρεμβατικϊν προγραμμάτων
3) Ρρογράμματα παρζμβαςθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ πρόλθψθσ ςτθ ςχολικι
4) κοινότθτα
5) Ρρογράμματα παρζμβαςθσ ςε επίπεδο ςυςτιματοσ
6) Ρρογράμματα παρζμβαςθσ για τθν υποςτιριξθ των παιδιϊν ςε μεταβατικά ςτάδια ι
7) κρίςεισ
ΙΙΙ. Ρρογράμματα παρζμβαςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Ελλθνικι εμπειρία
1) Μοντζλο διαςφνδεςθσ κεωρίασ, ζρευνασ και παρεμβάςεων ςτο ελλθνικό
2) εκπαιδευτικό ςφςτθμα: Εννοιολογικό πλαίςιο, φάςεισ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ
3) Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι ςτθ ςχολικι κοινότθτα: Ρρόγραμμα για τθν
4) προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ μάκθςθσ. Δομι, ςχεδιαςμόσ, αξιολόγθςθ.
7. ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ
Στο μάκθμα αυτό εξετάηονται θ φφςθ τθσ κεωρίασ τθσ προςωπικότθτασ, μζκοδοι μελζτθσ τθσ
προςωπικότθτασ, και διάφορεσ διαςτάςεισ βάςει των οποίων μποροφν να ςυγκρικοφν αυτζσ οι
κεωρίεσ. Επίςθσ, εξετάηονται βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ που προκφπτουν από τθν
ψυχαναλυτικι κεωρία του Freud, τισ ςφγχρονεσ ψυχοδυναμικζσ κεωρίεσ, τισ κλαςςικζσ
ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ τθσ προςωπικότθτασ, τθν κοινωνικογνωςτικι κεωρία τθσ
προςωπικότθτασ (Bandura), τθν φαινομενολογικι κεωρία του Carl Rogers, τισ κεωρίεσ των
γνωριςμάτων: Cattell, Allport, Eydenck, και τθ κεωρία των Ρζντε Μεγάλων Ραραγόντων.
Συηθτείται θ διαμάχθ ατόμου – περιςτάςεων.
8. ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΚΙΝΗΣΡΩΝ
Το μάκθμα αυτό εξετάηει τα αίτια τθσ ςυμπεριφοράσ και τα κίνθτρα μζςα από το πρίςμα
διαφόρων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν βιολογικι και φυςιολογικι βάςθ
των κινιτρων και ςτθν θκολογικι ερμθνεία των ενςτίκτων. Επίςθσ επικεντρϊνει ςτθν
ψυχαναλυτικι κεωρία των κινιτρων. Συμπεριφορικζσ κεωρίεσ. Ανκρωπιςτικζσ κεωρίεσ.
Θεωρίεσ τθσ γνωςτικισ ςυνζπειασ. Θεωρίεσ αιτιολογικοφ προςδιοριςμοφ. Κίνθτρα και Βοφλθςθ.
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