Κείμενο 1
ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο...
Ηλίας Μασροειδής

Α. Πλαίζιο:
Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο
Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι ηης 1ης Ο.Σ.Σ. ζηα διάθορα επίπεδα:
Ο θνηηεηήο κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο 1εο Ο... ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
1. Γλωζηηθέο
δεμηόηεηεο:

1.1. Να αλαγλωξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο
θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπνπδώλ ζηελ εμ απνζηάζεωο
εθπαίδεπζε.
1.2. Να νξγαλώλεη ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία ζε ζρέζε κε
ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε.
1.3. Να πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνύ
αθαδεκαϊθνύ ιόγνπ.
1.4. Να αλαγλωξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο
βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ/ παξαπνκπώλ APA.
1.5.

Να εμεγεί ηε ζεκαζία ηνπ ξόινπ ηεο ηεθκεξίωζεο.

1.6. Να αλαιύεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο-θιεηδηά ηεο εμ
απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο.
1.7. Να επηρεηξεκαηνινγεί ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο
αλνηθηήο εθπαίδεπζεο.
1.8. Να δηαρωξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο
από απηήλ ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα ηηο
ζπλδέεη.
1.9.
2. Ιθαλόηεηεο:

Να επεμεξγαζηεί ην δήηεκα ηεο 1εο Γξαπηήο Δξγαζίαο.

2.1. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππόινηπνπο θνηηεηέο θαη λα
δνπιεύεη ζε νκάδεο.
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3. ηάζεηο:

3.1. Να απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηνπ καζεζηαθνύ
ζπκβνιαίνπ.
3.2. Να αλαγλωξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ νκαδηθνύ θιίκαηνο
θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο.
3.3. Να εθηηκά ηε ζπκβνιή ηωλ γξαπηώλ εξγαζηώλ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο.
3.4. Να δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο ζε
ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηεο Θεκαηηθήο
Δλόηεηαο.

Αιηιολόγηζη μαθηζιακών ζηότων:
Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 θαη ωο εθ
ηνύηνπ βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα δηακνξθώζνπκε έλα ζεηηθό θαη ζπλεξγαηηθό
καζεζηαθό θιίκα κεηαμύ ηωλ ελειίθωλ καζεηεπνκέλωλ (ζηόρνη 2.1. θαη 3.2.). Γηα ηνλ
ζθνπό απηό, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα
ηηο ζπλδέζνπκε κε καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο (ζηόρνο 3.4.).
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εμνηθεηωζνύλ νη καζεηεπόκελνη κε ηνλ ηξόπν
νξγάλωζεο ηωλ ζπνπδώλ ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε (ζηόρνη 1.1., 1.2.
1.3., 1.4., 1.5. θαη 3.3.) θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνύο θαη
νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο Ο... (ζηόρνη 2.1., 3.1. θαη 3.2.). Δπίζεο, λα
αληηιεθζνύλ ην επίπεδν θαη ηηο απαηηήζεηο ελόο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ, θπξίωο όζνλ αθνξά ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ έλαλ εηδηθό,
ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, ξόιν λα δηαηειέζνπλ ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε (ζηόρνη
1.3., 1.4., 1.5., 3.3.).
Όζνλ αθνξά ζηα ακηγώο αθαδεκαϊθά δεηήκαηα, νη καζεηεπόκελνη ζε κηα
πξώηε Ο..., ε νπνία είλαη ίζωο θαη ε πξώηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπο κε ην γλωζηηθό
αληηθείκελν, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο-θιεηδηά ηεο εμ
απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο (ζηόρνο 1.6.) θαη ηεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο (ζηόρνο 1.7.)
θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιύνπλ ηηο δηαθνξέο αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο αλνηθηήο
κε ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε (ζηόρνο 1.8.).
Σέινο, είλαη απαξαίηεην ζηελ πξώηε Ο... λα ζπδεηεζεί θαη λα αλαιπζεί ε
ε

1 Γξαπηή Δξγαζία (ζηόρνο 1.9.). Η πξώηε Ο... ζπληζηά ζεκειηώδε δηαδηθαζία,
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θαζώο ζε απηή γίλεηαη ε πξώηε επαθή ηεο καζεζηαθήο νκάδαο θαη θαζνξίδεηαη ην
ζπκβόιαην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο γηα όιε ηελ
αθαδεκαϊθή ρξνληά (ζηόρνη 3.1, 3.2 θαη 3.4.).

Γ. Σχεδιάγραμμα Ο.Σ.Σ.
Θέμα /

Διάρκεια

Σετνική

Μέζα

Τποενόηηηα

σζτέηιζη
με
ζηότοσς

Αιιεινγλωξηκία

40΄

Αιιεινπαξνπζίαζε ζε
δεπγάξηα / ηεηξάδεο

Πίλαθαο /
ραξηνπίλαθαο

2.1. , 3.2.

Αλάδεημε
καζεζηαθώλ
αλαγθώλ

20΄

πδήηεζε ζε νκάδεο
ηωλ ηεζζάξωλ

Πίλαθαο

3.4.

Δηζήγεζε

Πίλαθαο

πδήηεζε

Βηληενπξνβνιέαο &
Τπνινγηζηήο

1.1., 1.2.,
1.3., 1.4.,
1.5. , 3.3.

Δηζαγωγή ζηε 30΄
Θ.Δ. θαη
εμνηθείωζε κε
ηνλ ηξόπν
νξγάλωζεο ηωλ
ζπνπδώλ

Δξωηήζεηο-απαληήζεηο

Γηάιεηκκα

20΄

Ρόινο ηεο
γξαπηήο
εξγαζίαο

15΄

πδήηεζε ζε νκάδεο ή
θαηαηγηζκόο ηδεώλ

Πίλαθαο

1.3., 1.4.,
1.5., 3.3

Αθαδεκαϊθόο
ιόγνο &
γξαπηέο
εξγαζίεο

35΄

Δξγαζία ζε νκάδεο

Πίλαθαο

1.3.

Δηζήγεζε

Φωηνηππίεο
επηζηεκνληθνύ
άξζξνπ
Βηληενπξνβνιέαο &
Τπνινγηζηήο

ύζηεκα APA

20΄

Άζθεζε θαη ζπδήηεζε

Πίλαθαο

1.4., 1.5.

Σόκνο

3

εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ
Βηληενπξνβνιέαο &
Τπνινγηζηήο
Δηζαγωγή ζηηο
βαζηθέο
έλλνηεο ηεο εμ
απνζηάζεωο
εθπαίδεπζεο
θαη ηεο
αλνηθηήο
εθπαίδεπζεο

30΄

1ε Γξαπηή
Δξγαζία

15΄

πδήηεζε ζε νκάδεο

Πίλαθαο
Βηληενπξνβνιέαο &
Τπνινγηζηήο

Δξωηήζεηο-απαληήζεηο

Πίλαθαο

1.6., 1.7,
1.8.

1.9.

Βηληενπξνβνιέαο
Τπνινγηζηήο

Αιηιολόγηζη επιλογών για ηις εκπαιδεσηικές ηετνικές και μέζα:
Έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνύλ πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ λα
ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ηωλ ελειίθωλ. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο
θαιιηεξγνύλ ην νκαδν-ζπλεξγαηηθό πλεύκα, όπωο ε ζπδήηεζε ζε νκάδεο, ελώ ε
εηζήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε εξωηήζεηο-απαληήζεηο ή ζπδήηεζε θαη
ζε θάζε πεξίπηωζε δελ μεπεξλά ηα δέθα (10) ιεπηά. πγρξόλωο, ν ζπλδπαζκόο
δηαθνξεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ εκπινπηίδεη ηελ Ο... θαη βνεζάεη λα
δηαηεξείηαη ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηωλ θνηηεηώλ.
Σερληθέο όπωο είλαη ην παίμηκν ξόιωλ θαη ε πξνζνκνίωζε δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηαηί είλαη πην ζύλζεηεο θαη δελ ζπλάδνπλ ηόζν κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηεο 1εο Ο... Οη ηερληθέο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ
ζπκβάιινπλ ζηε αλάδεημε θαη αλαγλώξηζε ηωλ καζεζηαθώλ αλαγθώλ θαη πξνωζνύλ
ηελ απηνξύζκηζε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηωλ θνηηεηώλ.
Γηα παξάδεηγκα, ε Ο... αξρίδεη κε ηελ αιιεινγλωξηκία, ε νπνία γίλεηαη κε
ηξόπν πνπ λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αξρηθή δηακόξθωζε ηνπ
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θιίκαηνο ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνύλ νη ζηόρνη
1.1., 1.2. 1.3., 1.4., 1.5., 3.3, επηιέρζεθαλ νη ηερληθέο ηεο ζύληνκεο εηζήγεζεο, ηεο
ζπδήηεζεο θαη ηωλ εξωηήζεωλ-απαληήζεωλ. Η ζύληνκε εηζήγεζε αθνξά ζηελ
«Δηζαγωγή ζηε Θ.Δ. θαη εμνηθείωζε κε ηνλ ηξόπν νξγάλωζεο ηωλ ζπνπδώλ ηνπο
ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε». Έρεη δηάξθεηα δέθα (10) ιεπηώλ ελώ ηα ππόινηπα
είθνζη (20) ιεπηά αμηνπνηνύληαη κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηωλ θνηηεηώλ κέζω
ηωλ ηερληθώλ ηωλ εξωηαπαληήζεωλ θαη ηεο ζπδήηεζεο.
ην δεύηεξν κέξνο ηεο Ο... γίλεηαη, αξρηθά, εκβάζπλζε ζε νξηζκέλα από ηα
ζέκαηα απηά, όπωο ε αθαδεκαϊθή γξαθή, ε ζπγγξαθή γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ην
ζύζηεκα ΑΡΑ, πάιη, θαηά θύξην ιόγν, κέζω νκαδνζπλεξγαηηθώλ ηερληθώλ πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ. Αθνινπζεί κία εηζαγωγή
ζην εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν ηεο Θ.Δ. (πνπ ηαπηίδεηαη όκωο θαη κε ηε
κέζνδν/θηινζνθία ηωλ ζπνπδώλ ζην Δ.Α.Π.) κέζω ζπδήηεζεο ζε νκάδεο. Η
ζπλάληεζε νινθιεξώλεηαη κε ζύληνκεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ 1ε γξαπηή εξγαζία.
Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο δηάθξηζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ελεξγεηώλ ζε
αλαγθαίεο, ρξήζηκεο θαη ζρεηηθέο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά
θύξην ιόγν νη αλαγθαίεο. Απηό δηόηη ε πξώηε Ο... πεξηιακβάλεη, ππνρξεωηηθά,
πνιιά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο
Θεκαηηθήο Δλόηεηαο, ώζηε λα ηεζνύλ ηα ζωζηά ζεκέιηα θαη νη ζπνπδέο λα θπιίζνπλ
νκαιά ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ.
Σέινο, ωο πξνο ηα κέζα, επηιέρζεθαλ απηά ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζηηο
επηιερζείζεο ηερληθέο θαη κπνξνύλ λα είλαη δηαζέζηκα ζην πεξηβάιινλ πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη νη Ο... ηνπ Δ.Α.Π. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αμηνπνίεζε ηωλ κέζωλ
ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε έκθαζε λα κελ δίδεηαη ζηα κέζα απηά
θαζαπηά, αιιά ζηελ παηδαγωγηθή αμηνπνίεζή ηνπο.
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