ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της
AΣΕΤEΜ)

ΜΑΘΗΜΑ Α1: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα
- Ιστορική Ανασκόπηση. Σχέσεις τους µε τις άλλες Επιστήµες της
Αγωγής. Αντικείµενα των Αρχών ∆ιδασκαλίας.
- Ορισµός και έννοια της διδασκαλίας. Σχέση διδασκαλίας και
µάθησης. Αρχές και συνθήκες µάθησης
- Σκοποί της ∆ιδασκαλίας: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων,
καλλιέργεια ικανοτήτων, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, διαµόρφωση
προσωπικότητας
- Μορφωτικά αγαθά: Θεωρία για την κατάρτιση προγραµµάτων, σκοποί
προγράµµατος, εκλογή των µορφωτικών αγαθών (διδακτέας ύλης),
παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή τους, είδη προγραµµάτων
συγκέντρωση και διάταξη της ύλης
- Η πορεία της διδασκαλίας: Σηµασία και ορισµός, συστήµατα,
διάρθρωση, παράγοντες, στάδια (Προετοιµασία, Παρουσίαση,
Εφαρµογή, ∆οκιµασία)
- Το σχέδιο µαθήµατος: Πλεονεκτήµατα, µορφή, κύκλος εργασιών,
υποδείγµατα, πρακτική εφαρµογή
- ∆ιδακτικές αρχές: Αυτενέργειας, εποπτικότητας,εργασίας,
επικαιρότητας, ενίσχυσης, κοινωνικότητας, βιωµατικότητας,
αξιολογική, οργανώσεως, ενδιαφέροντος, κινήτρων, ανατροφοδότησης,
ελέγχου ερεθισµάτων.
- ∆ιοίκηση τάξεως: Συµπεριφορά διδασκόντων και µαθητών, πρόληψη
ανωµαλιών, χειρισµός απειθαρχίας, ποινές.
- Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού: Έργο, χαρακτηριστικά, σχέσεις
µε µαθητές και λοιπούς παράγοντες σχολείου και κοινώνίας
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΏΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
- Έννοια και σηµασία της µεθόδου διδασκαλίας. Το διδακτικό σύστηµα
- Η διδακτική µέθοδος τορ Ντιούϊ. Το σχολείο εργασίας. Σχέδια
Dalton, Winnetca και άλλα.
- Η Προγραµµατισµένη ∆ιδασκαλία: Ορισµός, κριτική, τύποι
προγραµµάτων.
- Η ∆ιάλεξη: Φύση, µορφές.
- Η Επίδειξη: φύση, τεχνική.
- Η Ερωτηµατική Μέθοδος: φύση, µορφές.
- Η Μέθοδος της συζήτησης: φύση, κριτική, χρήσεις,τεχνική,
τυποποιηµένες µορφές της.
- Η Ατοµική ∆ιδασκαλία και οι Μαθητικές Εργασίες.
- Το πείραµα και η έρευνα.
- Η διδασκαλία των δεξιοτήτων: φύση δεξιότητας, σχηµατισµός
συνηθειών, προπαρασκευαστική εργασία, επίδειξη, πρακτική
εξάσκηση.
- Μέθοδοι διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού: Υπόκριση, µικρό
διδασκαλία, ανάλυση αλληλαντιδράσεων

ΜΑΘΗΜΑ Α2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ
ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα
Σχέση των Τοµέων Παραγωγής και των Επαγγελµάτων µε την Τεχνική
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Έννοια και Σκοποί της Ανάλυσης Επαγγέλµατος
στην Τεχνική καν Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η Ανάλυση Επαγγέλµατος σαν
αφετηρία προσδιορισµού του διδακτικού περιεχοµένου των Μαθηµάτων
Ειδικότητας. Εφαρµογή της µεθόδου των Συστηµάτων (SYSTEM APPROACH)
στην ανάπτυξη Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Αρχές Σύνταξης
Αναλυτικών Προγραµµάτων, µε ειδική αναφορά στα Αναλυτικά Προγράµµατα
της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά Ειδικότητα. Σκοπός
και περιεχόµενο των Γενικών Μαθηµάτων στα Αναλυτικά Προγράµµατα της
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Παράγοντες που επηρεάζουν την
κατάρτιση των Αναλυτικών Προγραµµάτων. Αντιπροσωπευτικές θεωρίες
κατάρτισης Αναλυτικών Προγραµµάτων. Η διαδικασία σύνταξης των
Αναλυτικών Προγραµµάτων και ο ρόλος των Συµβουλευτικών Επιτροπών.
Σύγχρονες τάσεις στα Αναλυτικά Προγράµµατα Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης. Οι διδακτικές ενότητες των Τεχνικών και Επαγγελµατικών
Μαθηµάτων. Η Επαγγελµατική εµπειρία του Καθηγητή σαν παράγοντας
επιλογής του συγκεκριµένου περιεχοµένου καθεµιάς διδακτικής ενότητας.
∆ιάκριση των ενοτήτων µε βάση τους γενικούς σκοπούς σε Πράξεις και
Πληροφορίες. Είδη και χαρακτηριστικά Πράξεων. Εύρεση Πράξεων κατά
ειδικότητα και σειρά διδασκαλίας αυτών. Η αναγκαιότητα διδασκαλίας των
Πληροφοριών. Ταξινόµηση και αξιολόγηση Πληροφοριών σε κατηγορίες κατά
ειδικότητα.

ΜΑΘΗΜΑ A3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ
ΏΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Πηγές περιεχοµένου διδασκαλίας Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων.
Εύρεση και αξιολόγηση Πηγών. Το Πρόβληµα του χρόνου της διδασκαλίας
και ο χρονικός προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης. Οι Ειδικοί
Αντικειµενικοί Σκοποί των Ενοτήτων. ∆ιατύπωση αντικειµενικών σκοπών
και διάκριση αυτών. Το Πρόγραµµα Σπουδής και η σηµασία του στη
διδακτική των Μαθηµάτων Ειδικότητας. ∆ιαµόρφωση Σκελετού Προγράµµατος
Σπουδής µε βάση το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα. Εξεύρεση και
προετοίµασία Βοηθητικών Στοιχείων ∆ιδασκαλίας. Εργασίες Μαθητών:
Κριτήρια επιλογής τους και η ένταξή τους στη διδακτική των Τεχνικών
και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Τα Εκπαιδευτικά Έργα σαν Φορείς
διδασκαλίας Πράξεων και Πληροφοριών. Φύλλο συσχετισµού Εργασιών, ή
Έργων και Ενοτήτων. Οργάνωση Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων µε
Σύστηµα Καρτελλών. Προετοιµασία και χρησιµοποίηση Φύλλων Πράξεων,
Φύλλων Πληροφοριών, Φύλλων Ανάθεσης Εργασιών και Φύλλων Έργων.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη µεταβολή του Προγράµµατος Σπουδής.
Προσαρµογή Προγράµµατος Σπουδής σε ειδικές συνθήκες και διαµόρφωση
Ειδικού Προγράµµατος Σπουδής. Αξιολόγηση του Προγράµµατος Σπουδής µε
βάση τις επιδόσεις στο Σχολείο και την επαγγελµατική απόδοση.

ΜΑΘΗΜΑ Α4: ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε
ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα
Α. ΘΕΩΡΙΑ
- Εισαγωγή. Ορισµός. Η σπουδαιότητα των Ε.Μ.∆. στη
∆ιδασκαλία/Μάθηση.
- Σκοποί των Ε. Μ. ∆ιδασκαλίας. Άλλες ονοµασίες.
- Τα Ε. Μ. ∆ιδασκαλίας - oι αισθήσεις µας — η ∆ιδασκαλία/Μάθηση
- Τα πραγµατικά αντικείµενα — η ∆ιδασκαλία/Μάθηση.
Πλεονεκτήµατα/µειoνεκτήµατα.
Χαρακτηριστικά των καλών Ε.Μ.∆.
∆ιαδικασία προβολής στην Τάξη
Είδη Ε.Μ. ∆ιδασκαλίας (Μηχανήµατα-Συσκευές)
Προγράµµατα-Οθόνες προβολής.
Γραφοσκόπιο: (OVERHEAD PROJECTOR) - Ανακλαστικός Προβολέας. Προβολέας
διαφανιών. ∆ιαφάνειες Ο.Η. Μηχανήµατα παραγωγής διαφανών Ο.Η.
Επισκόπιο: (OPAQUE PROJECTOR) Προβολέας Αδιαφανών εικόνων. Είδη
Αδιαφανών εικόνων Επισκσπίου.
Επιδιασκόπιο: Προβολέας Αδιαφανών Εικόνων και SLIDES.
∆ιασκόπια: Προβολείς SLIDES. Είδη SLIDES.
Προβολέας σταθερών εικόνων (FILM STRIPS)
Ειδη σταθερών εικόνων. Ηχοδιασκόπια. Προβολείς SLIDES/FILM STRIPS µε
ήχο. Μαγνητόφωνα, Ηλεκτρόφωνα.
Κινηµατογραφική Μηχανή Προβολής.
TV για υποστήριξη της ∆ιδασκαλίας/Μάθησης.
Μαγνητοσκόπια (VIDEO), CAMERA. Κλειστό Κύκλωµα TV.
Γαιωστατικοί ∆ορυφόροι - ∆ορυφορική Ζεύξη.
Φωτογραφία για υποστήριξη της ∆ιδασκαλίας/Μάθησης. Φωτογραφικές
Μηχανές. FILMS.
Τα µη προβαλλόµενα: Βιβλία, Πίνακες, ∆ιδακτικοί χάρτες. Γράµµατα.
Μηχανήµατα αναπαραγωγής εντύπου εποπτικού Υλικού. Βιβλιοδεσία.
Το κοινωνικό Περιβάλλον σαν πηγή ∆ιδασκαλίας/Μάθησης
Μεγέθυνση - Σµίκρυνση Μεταφορά Σχεδίων.
Κριτήρια Επιλογής Ε.Μ.∆. για προβολή.
Μελλοντολογία - Κίνητρα.
Ιεράρχηση των Ε.Μ.∆. σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά τους στη
∆ιδασκαλία/Μάθηση.
Για καθένα από τα παραπάνω θα γίνεται διεξοδική ανάλυση - συζήτηση.
Πλεονετκτήµατα — Μειονεκτήµατα - Πηγές προµηθειών - Κόστος - Σηµερινή
εξέλιξη - Σύγκριση µεταξύ τους.
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Ε.Μ.Δ.
Στο Εργαστήριο Ε.Μ.∆. πραγµατοποιούνται ασκήσεις, όπως:
- Εκµάθηση χειρισµού των µηχανηµάτων/συσκευών.
- Κατασκευή ∆ιαφανιών Γραφοσκοπίου (Ο.Η.)
- Κατασκευή Προβαλλαµένων αδιαφανών εικόνων Επισκοπίου. Εγκατάσταση

-

Οθόνης.
Κατασκευή ∆ιδακτικών απεικονίσεων.
Λήψη (φωτογράφηση) µε αρνητικό/θετικό FILM.
Εµφάνιση FILMS αρνητικού/θετικού.
Εκτύπωση Φωτογραφιών. Εµφάνιση φωτογραφιών.
Ηχογράφηση. Παρουσίαση SLIDES/FILMSTRIPS µε ή χωρίς ήχο.
Πολυγράφηση.
Προβολή Κινηµατογραφικής Ταινίας.
TV - Λήψη και εγγραφή VIDEO εκπαιδευτικού θέµατος.
Υπολογισµός και εκτέλεση Ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης.
Συντήρηση των Ε.Μ.∆ιδασκαλίας.

ΜΑΘΗΜΑ A5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Η
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Εισαγωγή-Ιστορική αναδροµή.
Ορισµός της Οργάνωσης. Οργάνωση υπό ευρεία έννοια. Είδη Εργαστηρίων.
Σύγκριση Σχολικού -Βιοµηχανικού Εργαστηρίου. Αντικειµενικοί Σκοποί
Σχολείου-Βιοµηχανίας. Υπάρχοντα και νέα Σχολικά Εργαστήρια. Πώς
γίνεται η µελέτη για τον απαιτούµενο Εργαστηριακό Εξοπλισµό. Συγγραφή
προδιαγραφών. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Χαρακτηρισµός και διαίρεση του εργαστηριακού
εξοπλισµού. θεµελιώδεις αρχές Προµηθειών. ∆ωρεές από Φυσικά ή Νοµικά
Πρόσωπα. Ένταξη του νέου εξοπλισµού στον Υπάρχοντα. Επιλογή Πόλης και
θέσης στην πόλη για ίδρυση Τεχνικού Επαγγελµατικού Σχολείου.
Χωροταξική τοποθέτηση αιθουσών-Εργαστηρίων και λοιπών βοηθητικών
χώρων. Το Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα. Γενική Σχεδίαση Σχολικού
Συγκροτήµατος. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού, του Αρχιτέκτονα και των
άλλων Μηχανικών στη σχεδίαση.
Το Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα στη διαµόρφωση σχολικού
Συγκροτήµατος και Εργαστηριακών αιθουσών. Σχεδίαση των Εργαστηριακών
αιθουσών. Κριτήρια τοποθέτησης του Εργαστηριακού εξοπλισµού στο
Εργαστήριο. Περιβαλλοντολογικές συνθήκες στο Εργαστήριο-θόρυβος.
Φωτισµός. Είδη. µελέτη φωτισµού. Απογραφή-Αρχειοθέτηση του
Εργαστηριακού Εξοπλισµού. Φωτισµός Ασφαλείας.
Υγιεινή στον Εργαστηριακό χώρο. Συνθήκες Υγιεινής. Μεταδοτικές
ασθένειες. Συνέπεια κακής οργάνωσης.
Η πρόληψη Ατυχηµάτων στο Σχολικό Εργαστήριο. Εξοπλισµός Aσφαλείας. Η
ευθύνη του Καθηγητή. Ανάλυση της πυρκαγιάς. Κατηγορίες πυρκαγιάς.
Καταστολή. Ηλεκτρονική πυρανίχνευση/καταστολή Σχεδίαση Ηλεκτρονικής
πυροπροστασίας.
Κώδικας χρωµάτων για πρόληψη ατυχηµάτων στο σχολικό εργαστήριο.
Εξοπλισµός Φαρµακείου.

ΜΑΘΗΜΑ Α6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΏΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε
ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα (Αξιολόγηση επίδοσης µαθητών ώρες 2, Στοιχεία
Περιγραφικής Στατιστικής ώρα 1)
1) Αξιολόγηση Επιδόσεως
- Αξιολόγηση της επιδόσεως και εκπαιδευτικές µετρήσεις (ιστορία,
εξέλιξη, εφαρµογές). Οι αντικεµενικοί σκοποί συµπεριφοράς, και η
σχέση τους µε την Αξιολόγηση. Ιδιότητες οιασδήποτε µεθόδου
µετρήσεως: Κύρος (validity ), Αξιοπιστία (realiability),
αντικειµενικότητα, διακριτικότητα, περιεκτικότητα, πρακτικότητα
και χρησιµότητα.
- Κατασκευή αντικειµενικών τεστ επιδόσεως Πολλαπλής Εκλογής,
Αληθούς-Εσφαλµένου, Συζεύξεως, Συµπληρώσεως, κλπ.
- Κατασκευή και τρόπος διορθώσεως-βαθµολογήσεως εξετάσεως: συντόµου
απαντήσεως, αναπτύξεως θέµατος, λύσεως προβλήµατος κλπ.
- Η προφορική εξέταση (πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα και χρήση)
- Τεστ αντικειµένων. Τεστ εκτελέσεως.
- Αξιολόγηση (1) κατ' οίκον γραπτής εργασίας, (2) έργου (project).
- Η παρατήρηση ως µέσον αξιολογήσεως
- Σχεδίαση και οργάνωση µιας εξετάσεως µε αντικειµενικά τεστ.
- Βασικές Στατιστικές Έννοιες και η εφαρµογή τους στην τάξη.
- Η σηµασία της ερµηνείας των βαθµών για το διδάσκοντα. Κατανοµή
συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις. Μέτρα κεντρικής τάσεως. Μέση
Τιµή, ∆ιάµεσος, Επικρατούσα τιµή. Εκατοστιαία θέση ενός βαθµού.
Μέτρα διασποράς: Εύρος, διακύµανση, τέταρτοµοριακή απόκλιση,
τυπική απόκλιση. Η κανονική κατανοµή. Μέτρηση συσχετίσεως. Βαθµοί
και συστήµατα βαθµολογήσεως. Ανάλυση διακριτικότητας-δυσκολίας
των ερωτήσεων. Στάθµιση τεστ.

ΜΑΘΗΜΑ Α7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
- Σκοπός και περιοχές εκπαιδευτικής έρευνας.
- Βασική έρευνα και εφαρµοσµένη έρευνα.
- Η δοµή της Εκπανδευτνκής Έρευνας (διατύπωση του προβλήµατος,
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µέθοδος της έρευνας, αποτελέσµατα,
ερµηνεία αποτελεσµάτων, συµπεράσµατα).
- Η Έρευνα ∆ηµοσκόπησης (ερωτηµατολόγνο, συνέντευξη, παράγοντες
κόστους, µέθοδοι δειγµατοληψίας, σχεδιασµός των ερωτήσεων,
κλίµακες ερωτηµατολογίων, κωδικοποίηση των απαντήσεων,
ηλεκτρονική επεξεργασία των απαντήσεων, στατιστική επεξεργασία
των απαντήσεων, σειρά εργασιών διεξαγωγής της έρευνας
δηµοσκόπησης).
- Η µέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα (µεταβλητές, κλίµακες
µέτρησης, αξιοπιστία, κύρος).
- Η Πειραµατική Έρευνα, (ατελείς, τέλειες, και σχεδόν πειραµατικές
έρευνες).
- Η έρευνα «εκ των υστέρων» (συγκριτική και συσχετιστική).
- Μέθοδοι παρατήρησης και συλλογής στοιχείων (τεστ, ανάλυση
περιεχοµένου, σηµαντικός διαφορητής, τεχνική Q).
- Η παρουσίαση του κειµένου της έρευνας.
- Εφαρµογές εκπαιδευτικής επαγωγικής στατιστικής που θα ακολουθούν
την παρουσίαση καθεµιάς µεθόδου έρευνας (η µέθοδος χ2, έλεγχος
της διαφοράς µεταξύ µέσων, έλεγχος σηµαντικότητας συντελεστή
συσχέτισης, ανάλυση διακυµάνσεως καί συνδιακυµάνσεως).

ΜΑΘΗΜΑ A8: ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Η
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Μέθοδοι διδασκαλίας µε Η/Y: Η διαδικασία της διδασκαλίας, η παρουσίαση
του µαθήµατος, οι ασκήσεις του µαθήµατος, προσοµοιώσεις, έλεγχος.
Η κατασκευή του διδακτικού προγράµµατος: Ο σχεδιασµός του µαθήµατος,
σχεδιασµός των εικόνων στην οθόνη, διαγράµµατα ροής, πραγραµµατισµός,
αξιολόγηση του διδακτικού προγράµµατος και βελτίωσή του.
Κατασκευή προγραµµάτων για την επεξεργασία στοιχείων:
1) Αξιολόγησης επίδοσης µαθητών (κατασκευή καµπύλης βαθµολογίας,
υπολογισµός βαθµού δυσκολίας, διακριτικότητας ερωτήσεων και
αξιοπιστίας ενός τεστ).
2) Εκπαιδευτικής έρευνας (έλεγχος υποθέσεων εκπαιδευτικής
επαγωγικής στατιστικής).
Κατασκευή προγραµµάτων για τις διοικητικές Υπηρεσίες του σχολείου
(Γραµµατεία, οικονοµική υπηρεσία, βιβλιοθήκη κ.λ.π.).

ΜΑΘΗΜΑ A9: ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Β'
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Η επιστήµη της Ψυχολογίας (ορισµός, σκοπός, κλάδοι Ψυχολογίας)
Ιστορικά στοιχεία της Ψυχολογίας
Σύγχρονες ψυχολογικές Σχολές
Μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας
Το νευρικό σύστηµα: Φυσιολογική βάση της συµπεριφοράς
Αισθήσεις, αναθήµατα, συναισθήµατα
Έννοιες, κρίσεις, συλλογισµοί
Ανάγκες, προσοχή/ διαφέρον
Συνήθειες, έξεις
Η φαντασία
Η αντίληψη
Ψυχοβιολογική θεώρηση (ενότητα σώµατος-ψυχής)
Προσωπικότητα (διάφορες θεωρίες)
∆ιαταραχές προσωπικότητας (ψυχικές ασθένειες, ψυχώσεις,
νευρώσεις), θεραπεία διαταραχών προσωπικότητας.
15) Προσαρµογή (µαταίωση, σύγκρουση, µηχανισµοί άµυνας)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ΜΑΘΗΜΑ Α10: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
- Έννοια και αντικείµενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
- (ορισµός και σκοπός της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, σχέσεις της
Παιδαγωγικής Ψυχολογίας µε άλλες επιστήµες και ιδιαίτερα µε την
Παιδαγωγική, κυριότεροι σταθµοί στην ιστορία της Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας)
- Κληρονοµικότητα και Περιβάλλον
- Η φύση της µάθησης
- Κυριότερες θεωρίες για τη µάθηση (Συνειρµικές θεωρίες Νοησιαρχικές θεωρίες)
- Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση (κίνητρα/ Μέθοδος, µάθησης,
ατοµικές διαφορές κλπ)
- Οι νόµοι της µάθησης
- Μορφές και Τρόποι της µάθησης (η µάθηση µε Παρατήρηση και µίµηση
ενός προτύπου, η µάθηση µε λύση Προβλήµατος)
- Μάθηση δεξιοτήτων
- ∆υσχέρειες µάθησης.
- Μεταβίβαση της µάθησης (θεωρίες για τη µεταβίβαση της µάθησης,
παράγοντες που ευνοούν τη µεταβίβαση της µάθησης)
- Η Κοινωνική µάθηση στην τάξη
- Μνήµη και Λήθη
- Η νοηµοσύνη και η Μέτρησή της
- Η διαδικασία της επικοινωνίας.

ΜΑΘΗΜΑ A11: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TOY ΕΦΗΒΟΥ MΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TOY
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Εισαγωγή στην ψυχολογία του παιδιού (στοιχεία, από τη σωµατική,
πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική του ανάπτυξη)
Ψυχολογία του Εφήβου. Λόγοι σπουδής της εφηβικής ηλικίας. Μέθοδοι
συγκέντρωσης πληροφοριών για τους εφήβους. Η εφηβεία ως περίοδος της
ζωής του ανθρώπου (ήβη και εφηβεία, επιδράσεις συνειδητές και
ασυνείδητες, γενικά χαρακτηριστικά της εφηβείας, η κρίση
της εφηβικής ηλικίας). Εξελικτικές µορφές συµπεριφοράς. Οι ανάγκες των
εφήβων. Σωµατική ανάπτυξη των εφήβων (ανάπτυξη σώµατος, σεξουαλική
ωρίµανση, σχέσεις ανάµεσα στη σωµατική ανάπτυξη και την προσωπικότητα)
και τα προβλήµατα, που απορρέουν από αυτή.
Πνευµατική ανάπτυξη των εφήβων (νοηµοσύνη, φαντασία, ονειροπολήσεις,
καν ενδιαφέροντα) και τα προβλήµατα που απορρέουν απ’ αυτή.
Συναισθηµατική ανάπτυξη των εφήβων (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
επιµέρους συναισθηµάτων) και τα προβλήµατα που απορρέουν απ’ αυτή.
Κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων (σχέσεις µε τους γονείς, µε τους
συνοµηλίκους, µε το άλλο φύλο, µε τους εκπαιδευτικούς, εκλογή
επαγγέλµατος, απροσαρµοστία) και τα προβλήµατα που απορρέουν απ’ αυτή.
Θέση των εφήβων στα θέµατα της ηθικής και της θρησκείας. Οι έφηβοι και
η φιλοσοφία της ζωής. Ψυχοπροφυλακτική ή ψυχική υγιεινή των εφήβων.
Προβλήµατα και κρίσεις των εφήβων. ∆ιαφορές πρώτης και προχωρηµένης
εφηβικής ηλικίας. Ολοκλήρωση της προσωπικότητας του εφήβου και
εκτίµησή της.

ΜΑΘΗΜΑ Α12: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: ∆
ΩΡΕΣ·2/εβδοµάδα
1. Ψυχολογία Σχέσεων εργασίας (έννοια, αποστολή και περιοχές)
a. Ιστορική ανασκόπηση (ιστορία της µηχανής)
b. Εξέλιξη και εφαρµογές της Ψυχολογίας Σχέσεων εργασίας
c. Η Βιοµηχανική πρόοδος στην υπηρεσία του ανθρώπου
d. Οικονοµική και ψυχολογία σχέσεων εργασίας
2. Ανθρώπινη συµπεριφορά
a. Αιτιώδης σχέση της συµπεριφοράς
b. Η ψυχολογία των διαθέσεων
c. Μηχανισµοί άµυνας (µαταίωση)
d. Το ηθικό και οι διαπροσωπικές σχέσεις
e. Τα κίνητρα στην εργασία (παρώθηση)
3. Ατοµικές διαφορές στην ανθρώπινη συµπεριφορά
a. Η θεωρία για τις ανθρώπινες ανάγκες του Maslow
b. Η σηµασία των ατοµικών διαφορών στην εργασία
c. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση
4. Η εργασία
a. Η αναγκαιότητα της εργασίας (σηµασία)
b. Η αµοιβή της εργασίας
c. Το περιβάλλον της εργασίας
d. Εργασία και κόπωση
e. Εργασία και συνεργασία
f. Ελεύθερος χρόνος και εργασία
5. Εργονοµία
a. Εργονοµικά παραδείγµατα
b. Άνθρωπος και µηχανή
6. Οργάνωση των επιχειρήσεων
a. Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού
b. Συνέντευξη επιλογής (tests στην εργασία)
c. ∆ηµοκρατικές διαδικασίες οργάνωσης των επιχειρήσεων
d. Η συµµετοχή των εργαζοµένων (συνδιοίκηση-αυτοδιαχείριση)
e. Η συνοχή της οµάδας εργασίας (ηγεσία και διεύθυνση)
f. Ελαστικά ωράρια εργασίας
7. Τα ατυχήµατα
a. Αίτια των ατυχηµάτων
b. Αλυσιδωτή εργασία (µονοτονία, ανία)
c. Πρόληψη των ατυχηµάτων (έννοια, πρόληψη, επιπτώσεις)
8. Η ψυχολογία του καταναλωτή
a. ∆ηµοσκόπηση
b. Έρευνα της αγοράς
c. ∆ιαφήµιση
9. Στοιχεία Κυβερνητικής

ΜΑΘΗΜΑ Α13: ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Η
ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα
- Εισαγωγή και εξέλιξη της Οδηγητικής και Σχολικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού.
- Σκοπός και έννοια της Οδηγητικής
- Ο Σχολικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός στα πλαίσια της
Οδηγητικής
- Βασικές έννοιες της Οδηγητικής - ΣΕΠ (Αυτογνωσία, αυτοπαραδοχή,
γνώση του γύρω κόσµου, ωριµότητα, ευθύνη κ.τ.λ.)
- Θεραπεία και πρόληψη
- Ψυχολογία της επαγγελµατικής προσαρµογής και ψυχολογία
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας: διάφορες θεωρίες επαγγελµατικής
ανάπτυξης
- Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη
(οικογενειακή — κοινωνικοοικονοµική θέση, οµάδες πίεσης, κ.τ.λ.)
- Παράγοντες, που λαµβάνονται υπόψη για την αντιστοιχία ατόµου και
επαγγέλµατος: Εκπαίδευση, επαγγελµατική καταλληλότητα (απτιτουτ),
ιδιότητες προσωπικότητας, διαφέροντα, σωµατικές ικανότητες,
συνθήκες εργασίας.
- ∆ιαγνωστικά µέσα για την εξακρίβωση των παραγόντων αυτών
(συστηµατική παρατήρηση και χρήση των σχετικών τεστ)
- Επαγγελµατική πληροφόρηση: Ταξινόµηση των επαγγελµάτων, λεξικά
επαγγελµάτων, εγχειρίδια επαγγελµάτων, επαγγελµατικές
µονογραφίες. Άλλα µέσα επαγγελµατικής πληροφόρησης (τέιπς,
σλάιτς, επισκέψεις κ.τ.λ.)
- Εκπαιδευτική πληροφόρηση (σχολεία-επαγγέλµατα).
- Χρήση οδηγού σπουδών κ.τ.λ.
- Οµαλή µετάβαση από το σχολείο στην εργασία και η σηµασία της
µερικής απασχόλησης των νέων.
- Η επαγγελµατική τοποθέτηση και το σχολείο.
- Λήψη απόφασης.
- Ψυχική υγεία και διαπρασωπικές-οµαδικές σχέσεις µαθητών ανθρώπινες σχέσεις.
- Οδηγητική
- Πειθαρχία και σχολείο

ΜΑΘΗΜΑ A14: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
- Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης. Σηµασία
της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης στη σύγχρονη κοινωνική και οικονοµική
ζωή και ιστορική εξέλιξή της.
- Βασικές αρχές Οργάνωσης. Συστήµατα Οργάνωσης. Βασικές αρχές
Οργάνωσης της Εκπαίδευσης. Βασικές παράµετροι στην Οργάνωση της
Εκπαίδευσης: Κοινωνικό, οικονοµικό, τεχνολογικό περιβάλλον.
Βασικές µεταβλητές στην Οργάνωση της Εκπαίδευσης: Σκοποί της
Εκπαίδευσης, Μαθητικό δυναµικό, Πρόγραµµα Εκπαίδευσης,
Υλικοτεχνική υποδοµή.
- Βασικές αρχές ∆ιοίκησης. Σχολές ∆ιοίκησης. Λειτουργίες της
∆ιοίκησης. Συστήµατα ∆ιοίκησης. Γραφειοκρατία και Εκπαίδευση.
- Η άσκηση της διοίκησης στην Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά καλού
Προϊσταµένου ή διευθυντή. Η τεχνική της λήψης αποφάσεων. Ο
χειρισµός του ανθρώπινου δυναµικού στο χώρο της Εκπαίδευσης.
Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση επίδοσης στο χώρο της Εκπαίδευσης.
- Οργανωτική δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και δοµή της
διοίκησής του. ∆οµή του εκπαιδευτικού συστήµατος σε διάφορες
σύγχρονες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΟΚ.
- Οργανα λαϊκής συµµετοχής στην Ο. και ∆. της Εκπαίδευσης.
Εξελίξεις και προοπτικές στο χώρο της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της
Εκπαίδευσης.
- Το πρόβληµα της αγωγής της σχέσεως των δύο φύλων - Εξωδιδακτικές
δραστηριότητες.
- Ο συναισθηµατικά ταραγµένος µαθητής και τα προβλήµατά του.
- Μέθοδοι Ψυχολογικής βοήθειας (Συµβουλευτική)
- Μέθοδοι αποδοτικής µελέτης
- Φάκελος ατοµικότητας του µαθητή (καρτέλλα, δελτίο υγείας)
- Η χρήση των πληροφοριών αυτών, το απόρρητό τους και η
εκπαιδευτική δεοντολογία.
- Η συνέντευξη σαν µέθοδος διαγνώσεως και παροχής βοήθειας για λήψη
αποφάσεων.
- Ο σύµβουλος, τα προσόντα του και το έργο του.
- Οργάνωση υπηρεσίας Οδηγητικής µέσα σε µια σχολική µονάδα
(προσωπικό και µέσα).
- Άσκηση µαθητών: Θα παρουσιάσουν εργασία που θα στηρίζεται σε
έρευνά τους σε συγκεκριµένο άτοµο (κατά περίπτωση µελέτη) (κέιζ
στάντι)
- Σχετικές οδηγίες και η µεθοδολογία της εξέτασης περιπτώσεως θα
αναπτυχθούν από τον Καθηγητή.
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ΜΑΘΗΜΑ A15: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: ∆
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
- Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο της ΤΕΕ.
- Σηµασία της για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
της χώρας.
- Βασικοί σταθµοί στην εξέλιξη της ΤΕΕ.
- Η εξέλιξη της ΤΕΕ στη νεότερη Ελλάδα.
- Σύγχρονες τάσεις στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ΤΕΕ.
- Η ΤΕΕ στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Μεταρρυθµίσεων.
- Οργανωτική δοµή της ΤΕΕ.
- Νόµος 1556/85.
- Οργάνωση Σχολικών Μονάδων της ΤΕΕ.
- Τεχνικό — Επαγγελµατικό - Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο.
- Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές.
- Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα.
- ∆ιάρθρωση του ∆ιδακτικού Προσωπικού, Προσόντα,
διορισµοί, τοποθέτηση.
- Λειτουργία, διοίκηση των σχολικών µονάδων.
- Επιλογή, τοποθέτηση ∆ιευθυντών και υπευθύνων.
- Η άσκηση της διοίκησης.
- Ο ∆ιευθυντής και το ∆ιδακτικό Προσωπικό.
- Ανάθεση διδακτικών και εξωδιδακτικών εργασιών.
- Ο ρόλος του Συλλόγου Καθηγητών στην ανάθεση εργασιών.
- Σχέσεις ∆ιευθυντή και διδακτικού Προσωπικού.
- ∆ιαπροσωπικές σχέσεις Προσωπικού.
- Το ∆ιδακτικό Προσωπικό έναντι του ∆/ντή.
- Ο ∆/ντής και το Μαθητικό δυναµικό.
- Οµαδικές δραστηριότητες των µαθητών.
- Ο Σύλλογος των Καθηγητών.
- Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην οργάνωση, διοίκηση και
λειτουργία των σχολείων της ΤΕΕ.
- Όργανα λαϊκής συµµετοχής.
- ∆ιακίνηση αλληλογραφίας των Σχολείων.
- Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης.
- Ισχύουσα Νοµοθεσία σε θέµατα λειτουργίας των σχολείων
της ΤΕΕ.
- Νεότερες τάσεις στην οργάνωση και λειτουργία των
σχολείων της ΤΕΕ.

ΜΑΘΗΜΑ A16: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
EΞAMHNO: Ζ
ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα
ΜΕΡΟΣ A
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
- Έννοια και περιεχόµενο
- Το φιλοσοφικό πρόβληµα
- Η φιλοσοφική µέθοδος
- Σχέσεις Φιλοσοφίας και επιστήµης.
- ∆ιαίρεση και κλάδοι της Φιλοσοφίας.
- Η σηµασία της Φιλοσοφίας
- Τα βασικά προβλήµατα της Φιλοσοφίας: Γνωσιολογία,
Μεταφυσική, Ηθική, Αισθητική.
ΜΕΡΟΣ Β
Η φιλοσοφία της Παιδείας
- Έννοια. Αγωγή. Εκπαίδευση. Παιδεία.
- Τα βασικά προβλήµατα της αγωγής.
- Οι φιλοσοφικές κατευθύνσεις της Παιδείας.
- Η φιλοσοφική θεµελίωση της παιδείας.
- Η φιλοσοφική µέθοδος και η αγωγή.
- Η φιλοσοφία της παιδείας και η πολιτική.
- Η φιλοσοφία της παιδείας και η κοινωνία.
- Αγωγή και κράτος.
- Αγωγή και εξουσία.
- Σχέσεις γενικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας της παιδείας.
- Η χρησιµότητα της φιλοσοφίας της παιδείας.
- Η διαµόρφωση µιας φιλοσοφίας της παιδείας.
- Η ανάγκη φιλοσοφικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
- Θεµελιώδεις φιλοσοφικές κατευθύνσεις της παιδείας:
Κλασικισµός, Ρεαλισµός, Πραγµατισµός, Ανασυγκροτισµός.
- ∆ευτερεύουσες φιλοσοφικές κατευθύνσεις: Υπαρξισµός,
Σοσιαλισµός (Πολυτεχνική αγωγή).
- Σύγχρονες κινήσεις και τάσεις: κριτική χειραφέτηση,
παιδαγωγική και παιδαγωγική της ειρήνης
- Η αµφισβήτηση του σχολικού θεσµού. Αντισχολικό κίνηµα.

ΜΕΡΟΣ Γ
Σηµαντικότεροι σταθµοί και εκπρόσωποι της Φιλοσοφίας της Παιδείας
- Κλασική αρχαιότητα: Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης
- Ελληνιστική και Ρωµαϊκή περίοδος
- Χριστιανισµός: α. Βυζάντιο, β. Μεσαιωνική Ευρώπη
(Σχολαστικισµός)
- Αναγέννηση (ανθρωπισµός)
- Εκπαιδευτική πραγµατακρατία: Ratke, Komensky
- Ευσεβισµός-Νεότερος ανθρωπισµός: Eranke, Fenelon, Herder,
Wolf.
- ∆ιαφώτιση: John Locke, J.J. Rousseau, E. Kant
- 19ος αιώνας: Pestalozzi, Herbart, Spencer
- 20ος αιώνας: Dewey, Piaget, Sartre, Marx, Engels, Makarenco,
Adorno, Marcuse, Habermas, Ivan Illich, E. Gintis, Bowles.

ΜΑΘΗΜΑ Α17: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ
ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα
ΜΕΡΟΣ Α
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
- Αντικείµενο της Κοινωνιολογίας.
- Κοινωνιολογία και κοινωνικές επιστήµες.
- ∆ιαίρεση της Κοινωνιολογίας.
- Κοινωνιολογικοί κλάδοι.
- Μέθοδοι της Κοινωνιολογίας.
- Ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας.
- Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα.
- Θεµελιώδεις έννοιες και βασικές θεωρίες της Κοινωνιολογίας.
- Έννοια της κοινωνίας και κοινωνική οµάδα.
- Μορφές της κοινωνίας
- Κοινωνικοί σχηµατισµοί
- Κοινωνία και κοινωνικές επιδράσεις
- Πολιτισµός και Κοινωνία
- Κουλτούρα
- Ιδεολογία
- Κοινωνικοποίηση
- Κοινωνικός έλεγχος
- Κοινωνικά σύστηµα και κοινωνική αλλαγή.
- Κοινωνικοί θεσµοί.
- Κοινωνικές δοµές και κοινωνική συµπεριφορά: Κοινωνική θέση,
ρόλοι, κοινωνικοί κανόνες.
- Νοοτροπίες, στερεότυπα, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, κοινωνικές στάσεις, γνώµες - κοινή γνώµη.
- "Ανοµία", αλλοτρίωση.
- Κοινωνία και τεχνολογία.
- Κοινωνία και περιβάλλον.
ΜΕΡΟΣ Β
Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία
- Η παιδεία ως διαδικασία κοινωνικοποίησης και ως κοινωνική
δραστηριότητα.
- Η κοινωνική θεώρηση της παιδείας. Σκοποί. Μέθοδοι.
- Εκπαίδευση και κοινωνία.
- Κοινωνία. Εκπαίδευση. Σχολείο.
- Εκπαιδευτικό σύστηµα και κοινωνία.
- Κοινωνικοφιλοσοφική θεµελίωση της παιδείας.
- Τα προγράµµατα σπουδών.
- Ειδικές κοινωνικές λειτουργίες της παιδείας: Γνώσεις,

-

δεξιότητες, συστήµατα αξιών.
Παιδεία και επιστήµη.
Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη.
Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα.
Εκπαίδευση και οικογένεια.
Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Εκπαίδευση και κοινωνικοποίήση.
Η πολιτική της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις)
Το σχολείο ως κοινότητα και ως σύγχρονος κοινωνικός,
οργανισµός.
Σχέσεις και επικοινωνία.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
Το κοινωνικός κλίµα του µαθητικού σώµατος.
Η κοινωνιολογία της σχολικής τάξης.
Η σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα.
Η αποτελεσµατικότητα του δασκάλου.
Η αποτελεσµατικότητα του µαθητικού σώµατος.
Αποτελεσµατικότητα και µαθητική αυτονοµία.
Σχέσεις και επικοινωνία στην τάξη.

ΜΑΘΗΜΑ A18: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
A/Α ΕΙ∆ΟΣ. ∆Ι∆. & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

H ΕΞΑΜΗΝΟ

1.

Ενηµέρωση µε ΒΙΝΤΕΟ

2 ώρες

--

2.

--

4 ώρες

3.

Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών
Εργαστηρίων
Μικροδιδασκαλίες

2 ώρες

1 ώρα

4.

Προκαταρκτικές

2 ώρες

--

5.

Παρακολουθήσεις Μικροδιδασκαλιών

8 ώρες

4 ώρες

6.
7.

"
Προκαταρκτικών
Παρακολουθήσεις στα ΤΕΛ

10 ώρες
12 ώρες

---

8.

Εποπτευόµενη ∆ιδασκαλία

1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ

36 ώρες

10 ώρες

ΤΕΧΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (θεωρία)
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
- Εκπαιδευτικά προγράµµατα us στόχο τη σύνδεση σχολείου και
πραγµατικής ζωής.
- Σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ιστορικά στοιχεία και
εξέλιξη του µαθήµατος της Τεχνολογίας.
- Αντικειµενικοί στόχοι και περιεχόµενο για το µάθηµα της
τεχνολογίας σε διάφορες χώρες, σε επίπεδο Γυµνασίου, (όπως
ΗΠΑ, ∆υτ.Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, κλπ.) Προσδοκίες
των µαθητών και της κοινωνίας. Ηθικοί και φιλοσοφικοί
κίνδυνοι. Τεχνολογικές εποχές. Υψηλή Τεχνολογία.
Α. Μέθοδος Ατοµικής Εργασίας για µελέτη της Τεχνολογίας
- Μελέτη της εξέλιξης, χρησιµότητα και σπουδαιότητα της
τεχνολογίας. Η τεχνολογία ως στοιχείο πολιτισµού και η
επίδρασή της ατα άλλα στοιχεία του πολιτισµού (π.χ. στις
επιστήµες, στις καλές τέχνες, στην οικονοµία, στην κοινωνία
κλπ.). Η.ελληνική πραγµατικότητα στην έρευνα και στην
Τεχνολογία (παρελθόν, παρών και µέλλον).
- Σύνδεση της εξέλιξης µε πολιτιστικά, οικονοµικά, κοινωνικά,
και κατασκευαστικά στοιχεία.
- Εκλογή θέµατος εργασίας, κριτήρια, κατασκευαστικές
διαδικασίες γραπτές εργασίες, σεµινάρια, εκθέσεις των έργων
των µαθητών, αξιολόγηση των µαθητών.
Β. Μέθοδος Οµαδικής Εργασίας για µελέτη της Βιοµηχανίας
Βιοµηχανία: Κλάδοι, εξέλιξη, έρευνα, σηµασία της Τεχνολογίας στην
ανανέωση και στον εκσυγχρονισµό. Η ελληνική πραγµατικότητα στη
Βιοµηχανία (παρελθόν, παρόν και µέλλον). ∆ηµόσιοι οργανισµοί και
επιχαιρήσεις.
- Μελέτη βιοµηχανιών κατεργασίας πρώτων υλών ή παραγωγής
προϊόντων.
- Στοιχεία που συνθέτουν το πρόγραµµα του µαθήµατος της
Τεχνολογίας (θεωρίες µαθήσεως, ιστορική εξέλιξη, φιλοσοφικές
επιδράσεις, κοινωνικά στοιχεία, περιεχόµενο του µαθήµατος,
οργάνωση προσωπικού, µέθοδοι παραγωγής, υλικά, εργαλεία,
προβλήµατα κλπ.).
- Ρόλοι,καθήκοντα, εκλογή βιοµηχανίας για µελέτη, επεξηγήσεις
εκπαιδευτικών στόχων, οργάνωση, εκτέλεση καθηκόντων από τους
µαθητές, σεµινάρια, γραπτές εργασίες, εργαλεία και εξοπλισµός
για εφαρµογή της µεθόδου, εκθέσεις των έργων των µαθητών,
αξιολόγηση.

ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ (Θεωρία)
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Α. Μέθοδος γραµµής παραγωγής για τη µελέτη της Βιοµηχανίας
- Εισαγωγή, γενική περιγραφή και στόχοι, κριτήρια εκλογής
προϊόντος που θα κατασκευαστεί, διαδικασίες παραγωγής,
οργάνωση, ασφάλεια, εργαλεία και υλικά, σχεδίαση του προς
παραγωγή προϊόντος, κατασκευή σταθµών εργασίας,
χρονοδιαγράµµατα εργασίας, διαµόρφωση της γραµµής παραγωγής
στο Εργαστήριο, παραγωγή του προϊόντος, συσκευασία,
αξιολόγηση.
Β. Μέθοδος έρευνα και πειραµατισµός
- Η µέθοδος της έρευνας και του πειραµατισµού στο µάθηµα της
τεχνολογίας για εξοικείωση των µαθητών µε την επιστηµονική
µέθοδο έρευνας - ο ρόλος του καθηγητή του µαθήµατος της
τεχνολογίας, εκλογή θέµατος έρευνας από τους µαθητές,
οργάνωση της έρευνας (περιγραφή του προβλήµατος, του σκοπού,
των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί, διαµόρφωση της
"υπόθεσης" της έρευνας και σχεδίαση της στατιστικής ανάλυσης,
ανάλυση των παραµέτρων που θεωρήθηκαν αµελητέες, σχετικά µε
την επίδρασή τους στα πειραµατικά αποτελέσµατα, προτάσεις για
συµπληρωµατική έρευνα στο µέλλον), σεµινάρια, αξιολόγηση.
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' (Εργαστήριο)
ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα
Α.· Εργαλεία - Όργανα - Συσκευές — Μηχανήµατα - Υλικά - Τεχνικό
Σχέδιο
- Αναγνώριση των εργαλείων, οργάνων και συσκευών του
Εργαστηρίου. Επίδειξη του τρόπου χειρισµού τους.
- Αναγνώριση των µηχανηµάτων του Εργαστηρίου. Επίδειξη του
τρόπου λειτουργίας του χειρισµού τους.
- Επίδειξη διάφορων υλικών που χρησιµοποιούνται στο Εργαστήριο.
- Γενικά στοιχεία Τεχνικού Σχεδίου.
- Ασφάλεια, κώδικες χρωµάτων ασφάλειας και καθαριότητα στο
Εργαστήριο. Πρώτες βοήθειες.
Β. Η µέθοδος Aτοµικής Εργασίας
- Σκοπός
- Εκλογή θέµατος προς κατασκευή από το χώρο της τεχνολογίας,
(Εργαλεία και Μηχανές, Ενέργεια και Ισχύς, Μεταφορές και
Επικοινωνίες).
- Μελέτη και κατασκευή του θέµατος.
- Σεµινάρια - Γραπτή εργασία. αξιολόγηση
Γ. Μέθοδος της Οµαδικής Εργασίας
- Σκοπός
- Οργάνωση οµάδων εργασίας. Εκλογή βιοµηχανίας προς µελέτη

- Χατασκευή οµοιώµατος, προπλάσµατος, µακέτας ή επινόηση
ιδιοκατασκευής που αντικατοπτρίζει, τη λειτουργία της
πραγµατικής βιοµηχανίας.
- Σεµινάρια - Γραπτή εργασία — Αξιολόγηση
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ (Εργαστήριο)
ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα
Α. Η µέθοδος της Γραµµής Παραγωγής
- Σκοπός
- Οργάνωση Οµάδων εργασίας
- Εκλογή προϊόντος προς κατασκευή
- Οργάνωση
- Σχεδίαση του προϊόντος
- Σταθµοί εργασίας και χρονοδιάγραµµα εργασίας - ασφάλεια.
- Παραγωγή του προϊόντος, συσκευασία και κοστολόγηση
- Σεµινάρια - Γραπτή εργασία - Αξιολόγηση
Β. Η Μέθοδος Έρευνας και Πειραµατισµού
- Σκοπός
- Εκλογή θέµατος έρευνας
- Τίτλος και περιγραφή της έρευνας
- Πειραµατισµός
- Σεµινάρια - Γραπτή εργασία - Αξιολόγηση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
- Την εποπτεία και το συντονισµό των εργαστηριακών ασκήσεων έχει ο
Καθηγητής του µαθήµατος, ο οποίος µπορεί να συµµετέχει σε αυτές,
να κατανέµει και να εγκρίνει την εργασία των σπουδαστών.
- Στα πλαίσια των Εργαστηριακών Ασκήσεων του µαθήµατος Ε και ΣΤ
εξαµήνου οι σπουδαστές ασκούνται στα Εργαστήρια διαφόρων
ειδικοτήτων (πλην της δικής τους) και µαθαίνουν τις βασικές
δεξιότητες, τη χρήση των βασικών εργαλείων, οργάνων, συσκευών
και µηχανηµάτων ως και τις βασικές κατασκευαστικές διαδικασίες.
∆ίδεται ευκαιρία στους σπουδαστές να κατασκευάζουν και να
κατεργάζονται διάφορα υλικά (ξύλο-µέταλλο—πλαστικό κλπ.).

