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σεδιαζμόρ μαθήμαηορ: Διάπθπωζη και καηανομή διδακηέαρ ύληρ 

Επηκεξηζκόο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη θαηαλνκή απηώλ ζε δέθα 

ηξεηο (13) εβδνκάδεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο (βι. πεξίγξακκα 

καζήκαηνο). 

Οπγάνωζη διδαζκαλίαρ: Διδακηικέρ και μαθηζιακέρ μέθοδοι 

Οη δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη είλαη θαηά θαλόλα επέιηθηεο θαη 

εμεηδηθεύνληαη από ηνλ δηδάζθνληα θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ καζήκαηνο. Οη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ: δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, θξνληηζηήξην, 

εξγαζηεξηαθή άζθεζε, άζθεζε πεδίνπ, αζθήζεηο πξάμεο, παξνπζηάζεηο, δηαδξαζηηθή 

δηδαζθαιία, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο, άζθεζε ξόισλ, εθπόλεζε κειέηεο (project), 

πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, πξαθηηθή εμάζθεζε ζε Η/Υ θ.ά.  

Οη δηδάζθνληεο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ησλ καζεκάησλ νθείινπλ λα αζθνύλ ην 

δηδαθηηθό ηνπο έξγν, λα νξγαλώλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη λα εθαξκόδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κεζόδνπο όπσο θαη κεζόδνπο αμηνιόγεζεο 

ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ζε πιήξε ζπλελλόεζε κε ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή 

ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο.  

Άζκηζη διδακηικού έπγος 

Η άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ σο απηνλόεηε βαζηθή ππνρξέσζε νθείιεη λα 

θαιύπηεη ην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δέθα ηξηώλ (13) εβδνκαδηαίσλ 

καζεκάησλ ζηε δηάξθεηα εθάζηνπ αθαδεκατθνύ εμακήλνπ. Η ηπρόλ αθύξσζε 

θάπνηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα αλαπιεξώλεηαη άκεζα είηε εληόο ηεο ηξέρνπζαο είηε 

εληόο ηεο επόκελεο εβδνκάδαο από ηελ αθύξσζε ηνπ καζήκαηνο.  

 Η έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηνπ Δηεπζπληή Τνκέα ΔΜΥΠ 

είλαη ππνρξεσηηθή, αλαθέξνληαο: α) ηνπο ιόγνπο κε δηεμαγσγήο ηπρόλ 
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εβδνκαδηαίνπ καζήκαηνο, β) ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο αλαπιήξσζήο ηνπ θαη γ) 

ηεο δήισζεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ζην ηέινο θάζε κήλα.  

 

Αναμενόμενα μαθηζιακά αποηελέζμαηα 

Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ΔΜΥΠ αθνξνύλ ζην 

ζύλνιν ησλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ νη θνηηεηέο πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ, λα θαηαλννύλ θαη λα εθαξκόδνπλ. Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο ελδεδεηγκέλεο κεζνδνινγίαο ζρεδηαζκνύ 

θαη άζθεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ (δηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα, ζεκηλάξηα, αηνκηθέο θαη 

νκαδηθέο εξγαζίεο, αζθήζεηο πξάμεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, εθπαηδεπηηθό πιηθό 

θαη εθπαηδεπηηθά κέζα).  

Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη κεηξήζηκα, ζπλδένληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο αμηνιόγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώλεηαη όηη επηηπγράλνληαη από ηνπο 

θνηηεηέο, παξέρνπλ δηαθάλεηα ησλ πξνζόλησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαζθάιηζε 

πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ δηδαζθόλησλ ηεο Εηζαγσγηθήο Καηεύζπλζεο 

ΔΜΥΠ. Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πεξηγξάθνπλ όζα ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα 

γλσξίδεη, λα θαηαλνεί θαη λα θάλεη, κεηά ην πέξαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο επηηπρνύο νινθιήξσζεο όισλ ησλ αμηνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 

Μέθοδοι αξιολόγηζηρ μαθηζιακών αποηελεζμάηων 

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ζε γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο βνεζά ζηε ζαθή δόκεζε δεηθηώλ αμηνιόγεζεο. Έλα ζεκαληηθό ζεκείν 

ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ είλαη ν ζρεδηαζκόο ησλ θαηάιιεισλ κνξθώλ 

αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί από ηνπο δηδάζθνληεο θαη ην 

ίδξπκα όηη ηα πξνβιεπόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα έρνπλ επηηεπρζεί. Εηδηθόηεξα, 

γηα θάζε καζεζηαθό απνηέιεζκα πνπ ζρεδηάδεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη είλαη 

απαξαίηεην λα ζρεδηάδνληαη θαη λα δεκνζηνπνηνύληαη θαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζήο 

ηνπ. 

Οη κέζνδνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ αθνξνύλ ελδεηθηηθά: ηε 

ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε, ηε δνθηκαζία πνιιαπιήο επηινγήο, ηηο εξσηήζεηο 

ζύληνκεο απάληεζεο, ηηο εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ηε γξαπηή εξγαζία, ηελ έθζεζε-αλαθνξά, ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, ηε δεκόζηα 

παξνπζίαζε, ηελ εξγαζηεξηαθή εξγαζία. Βαζηθέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο απνηεινύλ νη 

ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο θαζώο θαη νη ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο ζην πιαίζην ηόζν 

ηνπ ζεσξεηηθνύ όζν θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο θάζε καζήκαηνο.   

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ μαθηζιακών αποηελεζμάηων: Γνώζειρ, δεξιόηηηερ, 

ικανόηηηερ 

 

Εηδηθόηεξα ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο σο πξνο 

ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη ν βαζκόο 

επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ, όηαλ νη θνηηεηέο, ελ κέξεη ή ελ όισ,: 

 Έρνπλ απνδεδεηγκέλε γλώζε θαη θαηαλόεζε ζεκάησλ ζην γλσζηηθό πεδίν ηνπ 

καζήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη απόςεηο νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ από ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ αηρκή ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ 

(θξηηηθή θαηαλόεζε ζεσξηώλ θαη αξρώλ). 
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 Καηέρνπλ πξνρσξεκέλεο δεμηόηεηεο έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα απνδείμνπλ 

ηελ απαηηνύκελε δεμηνηερλία θαη θαηλνηνκία γηα ηελ επίιπζε ζύλζεησλ θαη 

απξόβιεπησλ πξνβιεκάησλ ζε εηδηθά επηκέξνπο γλσζηηθά πεδία ηνπ 

καζήκαηνο.  

 Είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζε πνπ απνθηνύλ 

θαη δηαζέηνπλ ηθαλόηεηεο πνπ θαηά θαλόλα απνδεηθλύνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ππνζηήξημε επηρεηξεκάησλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηνπ 

γλσζηηθνύ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο. 

 Μπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη ζύλζεηεο ηερληθέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο ηεο εξγαζίαο ή 

ζπνπδήο. 

 Έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπγθεληξώλνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ζπλαθή ζηνηρεία 

(εληόο ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο) γηα λα δηακνξθώλνπλ θξίζεηο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνβιεκαηηζκό ζε ζπλαθή θνηλσληθά, επηζηεκνληθά ή 

εζηθά δεηήκαηα. 

 Είλαη ζε ζέζε λα θνηλνπνηνύλ πιεξνθνξίεο, ηδέεο, πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο 

ηόζν ζε εηδηθεπκέλν όζν θαη ζε κε-εμεηδηθεπκέλν θνηλό.  

 Έρνπλ αλαπηύμεη εθείλεο ηηο δεμηόηεηεο απόθηεζεο γλώζεσλ, πνπ ηνύο 

ρξεηάδνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο κε κεγάιν βαζκό 

απηνλνκίαο. 

 

Πλήπερ αναλςηικό ενημεπωηικό δεληίο κάθε μαθήμαηορ 

 Επηκεξηζκόο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη θαηαλνκή απηώλ 

ζε δέθα ηξεηο (13) εβδνκάδεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο (βι. 

πεξίγξακκα καζήκαηνο). 
 

 Πξνζδηνξηζκόο δηδαθηηθώλ θαη καζεζηαθώλ κεζόδσλ αλά ζεκαηηθέο ελόηεηεο 

δηδαθηέαο ύιεο θαη εβδνκάδεο (π.ρ. δηαιέμεηο, κειέηεο πεξίπησζεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηώλ θαη ηερληθώλ αλάιπζεο, δηαδξαζηηθή  

δηδαζθαιία, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε κηθξόηεξεο νκάδεο θνηηεηώλ, 

αζθήζεηο ξόισλ, πξνζνκνίσζεο, ζπγγξαθή εξγαζηώλ θ.ιπ.), κε βάζε ηηο 

αλαθεξόκελεο ζην  πεξίγξακκα καζήκαηνο. 

 

 Πιήξεο αλαιπηηθό ελεκεξσηηθό δειηίν θάζε καζήκαηνο δηαλέκεηαη ζηελ αξρή 

θάζε εμακήλνπ ζπκπιεξσκέλν απαξαίηεηα κε ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζηε 

δηάξθεηα ησλ δέθα ηξηώλ (13) εβδνκάδσλ.  

 

 Φύιια εξγαζίαο αλά κάζεκα ζηα νπνία ζα πεξηέρνληαη αζθήζεηο πξάμεο 

ζύκθσλα κε ηε δηδαθηέα ύιε θαη ην πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο (ηόζν γηα ην 

ζεσξεηηθό όζν θαη γηα ην εξγαζηεξηαθό κέξνο). 

 

Ο Διεςθςνηήρ ηος Σομέα ΔΜΤΠ 

Μάπκορ αππήρ Καθηγηηήρ 


