
                  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 
 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

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

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

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  

ΩΡΕΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

7.5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://edumal.eled.uowm.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα 
με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Γνώσεις 
Οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις 
αιχμής σε σχέση με την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση και τη σχολική βελτίωση και αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη. Αναμένεται να διαθέτουν κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε σχέση με 
τις καινοτομίες και τη σχολική βελτίωση και στη διασύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία. 
 

  
  
  

    
 

http://edumal.eled.uowm.gr/


Δεξιότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες 
απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες 
και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
 
Ικανότητες 
Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας 
ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της 
στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 

 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

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

 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης  

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών σχετικών με την εισαγωγή και την εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Σχεδιασμός και διαχείριση καινοτόμων δράσεων   
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στην έννοια της καινοτομίας – Χαρακτηριστικά και τύποι καινοτομιών – Καινοτομία στην 

εκπαίδευση 

 Αναγκαιότητα καινοτομιών – παράγοντες και συνθήκες εισαγωγής καινοτομιών 

 Παράγοντες επιτυχούς και ανεπιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών – σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικό σύστημα και εισαγωγή καινοτομιών – Αρχές και αντιστάσεις  

 Ηγεσία, διεύθυνση σχολικής μονάδας και εισαγωγή καινοτομιών 

 Εκπαιδευτικός και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Μαθητές και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Αναλυτικά προγράμματα και εισαγωγή καινοτομιών – σχολική βελτίωση 

 Παραδείγματα εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση διεθνώς 

 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ως παράδειγμα καινοτομίας 

 Ανακεφαλαίωση – προοπτικές – αξιολόγηση 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως  

εκπαίδευση κ.λπ. 

1. ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
2. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τους φοιτητές 

Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την 
επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 
Η διδασκαλία διεξάγεται με τη χρήση ΤΠΕ σε 
σύγχρονο και ασύγχρονο επίπεδο με τη χρήση 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

 μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις πεδίου 25 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Εκπόνηση μελέτης (project) 50 

Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών 

60 

  

  

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS. 

  

  

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες. 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

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

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

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

Τόμος Β’, Αθήνα : Gutenberg.  
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-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Management of change 

 Journal of Educational Change 

 School Effectiveness and School Improvement 
 

 


