ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ
“ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΜΑΣΔΡ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΧΑ, ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ”
Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Επαγγελμαηικού Μάζηερ για εκπαιδεσηικός ηης
ελληνικής γλώζζας, λογοηετνίας και ελληνικού πολιηιζμού (ηαθηηθέο ζπνπδέο)
δηεμάγεηαη ζην Τκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ,
Σρνιή Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ.
Λεηηνπξγεί βάζε ηεο Απφθαζεο αξηζ. 15, εκεξ. 04. 04. 2008, ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο ηεο Αιβαλίαο «Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο».
Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ελ΄ιφγσ Δπαγγεικαηηθνχ Μάζηεξ δηαξθεί 1,5
αθαδεκατθά έηε, ή ηξία εμάκελα κε απφ 15 καζεζηαθέο βδνκάδεο θαη αληηζηνηρεί ζε
ππνρξεσηηθέο 90 καζεηηθέο κνλάδεο (ECTS). Πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα
θαη καζήκαηα επηινγήο. Τνλ θνξκφ καζεκάησλ απνηεινχλ καζήκαηα ςπρνινγίαο,
παηδαγσγηθήο δηδαθηηθήο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο,
ινγνηερλίαο θαη ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Σηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα καζήκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζαο
Η θνίηεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ δίκελε πξαρηηθή άζθεζε ζε θαζνξηζκέλα
ζρνιεία ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία
θαη ηελ εθπφλεζε θαη ππεξάζπηζε γξαπηήο εξγαζίαο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ.
Τν Πξφγξακκα Μάζηεξ απνηειεί αλαβαζκηζκέλε ζπλέρεηα ηνπ ηξηεηνχο
Bacehelor, πνπ δηεμάγεηαη επίζεο ζην Τκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη
Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
ζπλεξγαζία θαη άιισλ Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φπσο, ηνπ Τκήκαηνο Αγσγήο
θαη Μεζνδνινγίαο ηεο Γηδαζθαιίαο, ηεο Αιβαληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο, ησλ
Ξέλσλ Γισζζψλ, ηεο Πιεξνθνξηθήο θιπ.
Τν πηπρίν πνπ απνλέκεηαη ζηνπο απφθνηηνπο θέξεη ηίηιν «Δθπαηδεπηηθόο ηης
ελληνικής γλώζζας, λογοηετνίας και ελληνικού πολιηιζμού ζηη δημοηική και μέζη
εκπαίδεσζη, με δεσηερεύον ανηικείμενο ηις κοινωνικές επιζηήμες»..
Τν Πξφγξακκα ζπνπδψλ Μάζηεξ εμαζθαιίδεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη
πηπρηνχρνη ηνπ λα κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ πξσηίζησο ηα ζρνιεία ηεο Δζληθήο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Μπνξνχλ επίζεο λα εξγαζηνχλ ζε ππεξεζίεο
πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα, αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θιπ. Γχλαληαη
επίζεο λα εξγαζζνχλ σο ζρνιηθνί ζχκβνπινη, ζηειέρε εθπαίδεπζεο, ηθαλά για την
ανάπτυξη προγραμμάτων διδαςκαλίασ, τον ςχεδιαςμό τησ εκπαιδευτικήσ πολιτικήσ κλπ.

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζην πιαίζην
ησλ εμειίμεσλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ ζηε ρψξα, φπσο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ζε αληαπφθξηζε ηεο εηδηθήο απνζηνιήο ηνπ
Τκήκαηνο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο ζηελ εζληθή
ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία.

ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΠΟΤΓΧΝ
Δπαγγεικαηηθό κάζηεξ γηα εθπαηδεπηηθνύο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ινγνηερλίαο
θαη ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.
Πνιηηηζκηθέο βάζεηο αγσγήο
Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο αγσγήο

Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ

Δπηζθφπεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο πεδίνπ, ψζηε λα
θαηαλνεζεί ην πεξηερφκελν, νη ζηφρνη ηνπο θαη ν πνιππεπηζηεκνληθφο ηνπο
ραξαθηήξαο. Σην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνληαη: ηα πνηθίια παηδαγσγηθά ξεχκαηα θαη
ε κεηάβαζε απφ ηελ Παηδαγσγηθή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ε εμέιημε ησλ
επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ζην δηεζλή ρψξν, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία, ε έξεπλα ζην
ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ηα επηζηεκνληθά ηνπο εξγαιεία θαη νη εξεπλεηηθέο
ηνπο πξννπηηθέο. Πξνζεγγίδνληαη επίζεο παξαδεηγκαηηθά εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα θαη
εθπαηδεπηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηεξεπλψληαη νη πνηθίινη παξάγνληεο πνπ ηα
θαζνξίδνπλ θαη νη νπνίνη δηεξεπλψληαη θαη εξκελεχνληαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο
νπηηθέο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο. Σε απηή ηελ πξννπηηθή παξνπζηάδνληαη
παξαδείγκαηα εξεπλψλ, αλαιχνληαη ζρεηηθά θείκελα, ψζηε λα επηζεκαλζεί ε
ζπκβνιή ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ζηελ θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο.
Φπρνινγηθέο βάζεηο αγσγήο
Αλάπηπμε θαη κάζεζε
Κξηηηθή ζθέςε

Γηδάζθνπζα Ινπιηέηα Σζίγθα
Γηδάζθνπζα Λνξέηα Μακάλε

1. Ανάπηςξη και μάθηζη
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Αλαπηχζζνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα ηεο ζσκαηηθήο θαη
ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ: Νεπηαθή ειηθία, παηδηθή ειηθία θιπ, φπσο
θαη κε ηηο ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο: ηε ζεσξία ηνπ Φξφηλη, ηνπ Piaget, ηνπ Erikson,
ηεο Kohlberg θιπ.
2. Κπιηική ζκέτη
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νπζηαζηηθφηεξε, επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ηελ
θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Η θξηηηθή ζθέςε, ε δνκή θαη ηα είδε ηεο. Τα
επίπεδα θαηαλφεζεο θαη επηζθφπεζε ηεο δηαδξαζηηθήο δηαδηθαζίαο αλάγλσζεο.
Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Η δηαδηθαζία ηεο γξαθήο. Σρεδηαζκφο
κάζεζεο θαη ζθέςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλάγλσζεο.

Παηδαγσγηθέο βάζεηο αγσγήο
Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
Γηδάζθνπζα Μαξγαξίηα Υίλην
ρεδηαζκόο θαη πξνγξ/ζκόο. ησλ αλαι πξνγξ/ησλ Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ
1. Διδακηική μεθοδολογία
Σε απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
κεζφδνπο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο ηεο δηδαθηηθήο. Τε θχζε, ηελ νπζία θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Τνπο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ
απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο, νη αξρέο πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ εθαξκνγή ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Τν εζσηεξηθφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο: ζρέδηα,
πξνγξάκκαηα, βηβιία. Μνξθέο νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο.
2. Σσεδιαζμόρ και ππογπαμμαηιζμόρ ηυν αναλςηικών ππογπαμμάηυν και
αξιολόγηζη
Δηζαγσγή ζηε ζεκειηψδε θαη νπζηαζηηθή δηάζηαζε ησλ Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη θαηαζηήζεη ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα πξσηαξρηθφ δήηεκα κειέηεο θαη ελδηαθέξνληνο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο.
Γίλεηαη αλαθνξά ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία
εκπεξηέρνπλ ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο κφξθσζεο θαη απνηεινχλ ηνλ δείρηε ηνπ
επηπέδνπ ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο ιανχ.
Έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε
Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Δθπαίδεπζε
Δξεπλεηηθή εξγαζία

Γηδάζθσλ Αγθξόλ Σζέια
Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα

1. Μέθοδοι Έπεςναρ ζηην Εκπαίδεςζη
Τν κάζεκα ζηνρεχεη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο
έλλνηεο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζπγγξαθή θαη
παξνπζίαζε κηαο
επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Αζρνιείηαη κε ηα ζηάδηα ζηε
δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, ηνλ
εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θιπ.
2. Επεςνηηική επγαζία
Δμεηάδεη ηη είλαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ηα εξεπλεηηθά θείκελα, ηελ αλάγθε θαη
ηνπο κεζφδνπο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή παξνπζίαζε κηαο έξεπλαο έρνληαο
ππφςε θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ έξεπλαο. Τέηνηα ζηάδηα είλαη, ν
θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, νη ζπιινγή ηνπ πιηθνχ, ε επεμεξγαζία, ε ηαμηλφκεζε, ε
αλάιπζε θαη επηρεηξεκαηνινγία ησλ ζέζεσλ/ζηφρσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη θιπ.
Δπηθεληξψλεηαη ε πξνζνρή ηφζν ζηηο ζέζεηο, ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηα πνξίζκαηα
ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία, ηε κέζνδν θαη ηελ πνξεία πξνο ηε
δηαηχπσζε ηνπο. Σπγρξφλσο γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο ηνπ πιηθνχ θαη

ηε κνξθή πνπ κπνξεί λα έρεη κηα εξεπλεηηθή εξγαζία. Δπίζεο ε εξεπλεηηθή εξγαζία,
κε ηελ κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη, απνηειεί κηα αθφκα επθαηξία γισζζηθήο άζθεζεο
ησλ θνηηεηψλ.

Γηδαζθαιία θαη κάζεζε.
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο
Γηδάζ/ζα Κσζηάλησ Μπαξνύηα – Ξέξξα
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο Γηδάο/ζα Μηξέιια Καξαηδηά - Κώηζηα
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο
Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε
1.

Μέθοδοι διδαζκαλίαρ ηηρ γλώζζαρ

Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηα απαξαίηεηεο
γλψζεηο θαη ηερληθέο, νχησο ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί θαη απνηειεζκαηηθνί
εθπαηδεπηηθνί.
Μέζα απφ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο βαζηθέο ζεσξίεο
θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα θαη
πνξίζκαηα ζην ρψξν ηεο Μεζνδνινγίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαζθαιίαο, ηα νπνία
ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξαρηηθή εμάζθεζε ζηε δηδαζθαιία
ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ.
2. Μέθοδοι διδαζκαλίαρ ηηρ λογοηεσνίαρ
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη θνηηεηέο ην
αληηθείκελν ηεο Λνγνηερλίαο θαη πσο κπνξεί λα δηδαρηεί απηή ζηα πιαίζηα ηεο
ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο. Μέζα απφ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ηελ πξαθηηθή
εμάζθεζε νη θνηηεηέο ζα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα γλσξίζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο
ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο γηα λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα δηδάμνπλ κε
απνηειεζκαηηθφηεηα ην κάζεκα απηφ.
3. Μέθοδοι διδαζκαλίαρ ηηρ ιζηοπίαρ
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο
ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο
Ιζηνξίαο ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ε αλάπηπμε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ καζήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο. Οη θνηηεηέο αλακέλεηαη φηη ζα είλαη ζε ζέζε: λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά
επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, ζε
ζπζρέηηζε πάληα κε ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο ζρνιέο, πψο κεηνπζηψλεηαη ην παξειζφλ ζε
ηζηνξία, πνηεο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηζηνξίαο θαη κλήκεο, πνηεο είλαη δνκηθέο
έλλνηεο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Να γλσξίζνπλ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη
κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ρξήζεηο ηεο Ιζηνξίαο θαη λα εθαξκφζνπλ ζχγρξνλεο κνξθέο
θαη ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο
Ιζηνξίαο.

Αξραηνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο γλώζεηο
Αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά κλεκεία
Γηδάζθσλ Γεκήηξεο Σζόληεο
Δηζαγσγή ζηελ Ιζηνξία θαη Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο Γηδάο/ζα Αλζνύια Κίηζν
1. Απσαιολογικά και ιζηοπικά μνημεία
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηα θπξηφηεξα ηζηνξηθά θαη
αξραηνινγηθά κλεκεία ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο ηνπ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη ηηο
αξραηνινγηθέο κειέηεο, έξεπλεο θαη αλαζθαθέο ηφζν ζηελ Αιβαλία φζν θαη ηελ
Διιάδα.
2. Ειζαγυγή ζηην Ιζηοπία και Γευγπαθία ηηρ Ελλάδαρ
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο θαη γεσγξαθηθήο
ζθέςεο θαη ε δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο
επηδηψθεηαη ε ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ γηα ην ηζηνξηθφ
παξειζφλ θαη γηα ηε δηάζσζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Να γλσξίζνπλ ηελ ειιεληθή
ηζηνξία απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα θαη λα θαηαλνήζνπλ ην βαζκφ ζχλδεζεο ηεο
ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ Διιεληζκνχ κε ηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε επξσπατθφ
θαη παγθφζκην επίπεδν. Να θαηαλνήζνπλ, εηδηθφηεξα, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ
ζχγρξνλνπ θφζκνπ κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ 20νχ αηψλα.
Μαζήκαηα θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ
Γεληθή θνηλσληνινγία
Γηδάζθσλ Κώζηαο Γεκεηξόπνπινο
Λνγ/ληα. & πνιηηηζκ. Δζληθ. Διιεληθ. Μεηνλ. Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο
Κνηλσληθέο, παξαδνζηαθέο θαη ηνπηθέο δνκέο Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο
1. Γενική κοινυνιολογία
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δνκψλ ηεο θνηλσλίαο θαηά ηξφπν
εξκελεπηηθφ, νχησο ψζηε νη θνηηεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη κφλνη
ηνπο ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ
αιιαγψλ ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
2. Λογοηεσνία και πολιηιζμόρ ζηο σώπο ηηρ Εθνικήρ Ελληνικήρ Μειονόηηηαρ ηηρ
Αλβανίαρ
Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε
ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, πνπ αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ηεο ζεκεξηλήο Δζληθήο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Η εμέηαζε ησλ ζεκάησλ γίλεηαη ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ γεληθφηεξν ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Ωζηφζν δελ παξαιείπνληαη νη
ζρέζεηο θαη νη επεξεαζκνί απφ ηελ αιβαληθή ινγνηερλία θαη πνιηηηζκφ.
3. Κοινυνικέρ, παπαδοζιακέρ και ηοπικέρ δομέρ
Κχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ζηνηρεία απφ
ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή θνπιηνχξα θαη αμίεο ηεο, σο πξντφλ θαη σο δηαιεθηηθέο
ζρέζεηο κε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο. Οη παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο,

ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηε δφκεζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο ,
εμεηάδνληαη επίζεο σο εηδηθή πξνζέγγηζε αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ηεο θνηλσληθήο,
πνιηηηζηηθήο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο.
Μαζήκαηα επηινγήο
Παηδηθή ινγνηερλία

Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαηδηά Κώηζηα

Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Παηδηθή Λνγνηερλία» απνβιέπεη λα
ελεκεξψζεη ηνπο θνηηεηέο ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Σηηο
ηάζεηο θαη ζηα ξεχκαηά ηεο, ζηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη
ζηελ παηδαγσγηθφηεηά ηεο κε ηελ επηζήκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ
θαιιηεξγεί. Θα εμεηαζηεί ε πνξεία ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηνπο
ζεκαληηθφηεξνχο ηεο εθπξνζψπνπο θαη ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε κε ηελ αιβαληθή
παηδηθή ινγνηερλία.
Κνηλσληνγισζζνινγία

Γηδάζθσλ Γηάλλεο Γηάλλεο

Τν κάζεκα απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
θνηηεηψλ γηα δεηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην επξχ πιέγκα ζρέζεσλ ηεο γιψζζαο θαη
ηεο θνηλσλίαο, ζην πεδίν δειαδή ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο. Αθνχ δηεξεπλεζεί ε
ζέζε ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο σο «αληη-γισζζνινγίαο» αιιά θαη ηα ζεκεία
ζπλάληεζήο ηνπο, ε πξνζνρή ζα επηθεληξσζεί ζηελ επίγλσζε γηα ζέκαηα γισζζηθήο
πνηθηιφηεηαο, γισζζηθήο αιιαγήο, γισζζηθήο επαθήο θαη γισζζηθψλ πνιηηηθψλ,
θαζψο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη αξρέο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσληνγισζζνινγίαο γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε. Οξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα θαη νη
θπξηφηεξεο απφ ηηο έλλνηεο πνπ πξνζεγγίδνληαη ζην κάζεκα είλαη: ε κειέηε ηεο
γιψζζαο απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο. Τν πεδίν έξεπλαο ηεο
θoηλσληνγισζζνινγίαο. Η γισζζηθή πνηθηιφηεηα (νξηδφληηα θαη θάζεηε).
Λεηηνπξγηθέο πνηθηιίεο. Πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Γηκνξθία θαη γισζζηθφ δήηεκα
ζηελ Διιάδα. Γηγισζζία, πνιπγισζζία θαη επαθή γισζζψλ. Γισζζηθέο πνιηηηθέο,
γισζζηθφο
ζρεδηαζκφο.
Οη
γισζζηθέο
ζηάζεηο
θαη
ε
έξεπλά
ηνπο. Κνηλσληνγισζζνινγία θαη ζρνιείν: γισζζηθή αληζφηεηα, αλεπάξθεηα,
αζπλέρεηα. Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο: εθαξκνγέο.
Αλάιπζε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ

Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο

Τν κάζεκα αζρνιείηαη κε ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.
Η ινγνηερλία ζαλ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζαλ αηζζεηηθή δεκηνπξγία. Τν
κάζεκα έρεη δχν επίπεδα, ην ζεσξεηηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη ε εζσηεξηθή
δφκεζε ελφο αηζζεηηθά θνξηηζκέλνπ θεηκέλνπ. Τν πξαρηηθφ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξαρηηθή αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηνπ
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. (εμεηάδνληαη θείκελα φισλ ησλ γελψλ θαη φζν πεξηζζφηεξσλ
εηδψλ)
Δζλ/θία ηεο νκηινύκελεο αιβαληθήο γιώζζαο

Γηδάζθσλ Αξηνύξ Λάκατ

Σηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ εζλνγξαθηθή κειέηε ηεο
αιβαληθήο νκηινχκελεο γιψζζαο απφ ηηο αξρέο ηεο θαη κέρξη ηηο κέξεο καο. Τν
κάζεκα εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο αιβαληθήο εζλνγξαθίαο, ηελ επηζθφπεζε ηεο

αλζξσπνινγηθήο κειέηεο ηεο (βαζηθά κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, ε πξνπνιεκηθή
εζλνγξαθία, ε ζνζηαιηζηηθή εζλνγξαθία, ε κεηα-ζνζηαιηζηηθή εζλνγξαθία), ηα
δεηήκαηα ησλ αλζξσπνινγηθψλ κειεηψλ : ζπγγέλεηα, εθζπγρξνληζκφο, πειαηεηαθέο
ζρέζεηο, ζπζηήκαηα αμηψλ. Τν δηδαθηηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε κειεηψλ
πεξίπησζεο, εζλνγξαθηθά ληνθηκαληέξ θαη ηαηλίεο εζλνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο
Αγγιηθή γιώζζα γηα εηδηθνύο ζθνπνύο
Γηδάζθσλ Αξηνύξ Μπαλνύζε
Δπηθνηλσλία θαη ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
Γηδάζθσλ Βαζίιεο Μπηιηέξνο
1. Αγγλική γλώζζα για ειδικούρ ζκοπούρ
Τν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ αγγιηθψλ γηα εηδηθνχο ζθνπνχο.
Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο.
Δπηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο θαηαλφεζε θαη αλάιπζε θεηκέλσλ,
ιήςε ζεκεηψζεσλ, ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, εμάζθεζε ζηελ αθνπζηηθή
αληίιεςε θαη ρξήζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ
αθαδεκατθφ ρψξν (ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο θαη πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο), κε ηε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Computer Assisted Language Learning). Τέινο, νη θνηηεηέο
αλαπηχζζνπλ επαξθέο ιεμηιφγην, θσλνινγηθφ έιεγρν θαη θνηλσληνγισζζνινγηθή
αληίιεςε ψζηε λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζαθήλεηαο,
επθξάδεηαο θαη απζνξκεηηζκνχ.
2. Επικοινυνία και ηεσνολογία ηηρ πληποθοπικήρ ζηον ηομέα ηηρ εκπαίδεςζηρ
Τν κάζεκα απηφ πξνηείλεη έλα πιαίζην γηα ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, πεξηγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θαη παξέρεη βαζηθά
ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Δπίζεο
πξνζδηνξίδεη ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Πξαρηηθή άζθεζε δηδαζθαιίαο Γηδάο/ζεο Κσζηάλησ Ξέξξα, Μηξέιια Κώηζηα
Σθνπφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ψζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ κειινληηθνχ
δαζθάινπ: α. λα παξαηεξεί θαη λα αλαιχεη ην πιέγκα δπλακηθψλ ζρέζεσλ θαη
αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ηάμε β. λα νξγαλψλεη θαη λα θαηεπζχλεη
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γ. λα αλαιχεη ηε δηδαζθαιία κε θξηηηθφ πλεχκα θαη δ. λα
αλαπηχμεη ζηνραζηηθνθξηηηθή δηάζεζε.
Γεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε έλα ζπλεξγαδφκελν
δεκφζην ζρνιείν γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ σξψλ. Τν κάζεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε
απνθηήζεη ζηα καζήκαηα. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξάζρεη ηελ
απαξαίηεηε γλψζε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ κε επηζηεκνληθφ βιέκκα θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ηάμε.

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία
Σθνπφο ηεο είλαη ε εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ έκαζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ επίιπζε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ, πξαθηηθνχ, ξεαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο, ζαλ απηά πνπ ζα θιεζνχλ λα
επηιχζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Κάζε ζπνπδαζηήο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη κία πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα πνπ πξέπεη λα
έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Τα
ζέκαηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη επί ην πιείζηνλ ζέκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ ειιεληθή γιψζζα, ινγνηερλία θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
Θεσξεηηθά ζέκαηα απφ ηνλ επξχηεξν επηζηεκνληθφ ρψξν ησλ γλσζηηθψλ
ελνηήησλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο δελ απνθιείνληαη κε ηελ
πξνυπφζεζε ηεο θαηά ην δπλαηφλ ελζσκάησζήο ηνπο ζηε θπζηνγλσκία θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο.

