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Στόχος Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την πολύπλευρη ενημέρωση των
φοιτητών όσον αφορά την φύση, λειτουργία και απόδοση των ομαδικών
εργασιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, αποτελεί στόχο του μαθήματος η
διδασκαλία του μηνύματος της αναγκαιότητας καλλιέργειας συνθηκών
αποδοτικής ομαδικής εργασίας, δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης όπου οι
εκπαιδευτικοί θα βελτιώνονται επαγγελματικά και της έγκαιρης αντιμετώπισης
των συγκρούσεων που προκύπτουν φυσιολογικά ανάμεσα σε επαγγελματίες.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / - τριες
αναμένεται να είναι σε θέση να :
- γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που αφορούν την ομαδική εργασία
- αναπτύσσουν με χρήση παραδείγματος τις φάσεις ζωής μιας ομάδας
εργασίας
- αναλύουν αποτελεσματικές ομάδες εργασίας και να επεξηγούν τα
χαρακτηριστικά τέτοιων ομάδων
- παρουσιάζουν τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας
- επεξηγούν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομαδικών
εργασιών στα σχολεία
- διακρίνουν τις διαφορές στους ρόλους που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί
στις ομάδες εργασίας στα σχολεία.

- αναπτύσσουν τα σημαντικότερα μοντέλα ηγεσίας ομάδας
- κατανοούν τη σημασία της ηγεσίας για ποιοτική ομαδική εργασία
- κάνουν διάγνωση των πιο συνηθισμένων αρνητικών καταστάσεων στις
ομαδικές εργασίες και να προτείνουν λύσεις για επίλυση τους
- εξηγούν με παραδείγματα το μοντελο λειτουργιών ηγεσίας του McGrath
- αναπτύσσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εν λόγω μοντέλου .
- γνωρίζουν τις αρχές προετοιμασίας και οργάνωσης των συνεδριάσεων
προσωπικού
- επεξηγούν τις αρχές παραγωγικής διεξαγωγής συνεδριάσεων
- αξιοποιούν τις συνεδριάσεις για σκοπούς σχολικής βελτίωσης
- αξιολογούν περιπτώσεις συνεδριάσεων εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά
στοιχεία και τρόπους βελτίωσης.
- επεξηγούν με δικά τους λόγια τον ορισμό της επαγγελματικής κοινότητας
μάθησης
- αναφέρουν σημαντικούς θεωρητικούς που επηρέασαν τα όσα γνωρίζουμε
για τις ΕΚΜ
- περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη των ΕΚΜ μέσα από την έρευνα για τη
σχολική αποτελεσματικότητα
- επεξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΚΜ
- αιτιολογούν τη σημασία τους για τη σχολική βελτίωση
- κρίνουν την μεθοδολογική επάρκεια της έρευνας όσον αφορά την
επίδραση των ΕΚΜ σε μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα
- επεξηγούν το θεωρητικό μοντέλο επίδρασης των ΕΚΜ σε μαθητές,
εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες
- αναλύουν τις δυσκολίες στην μέτρηση της επίδρασης των ΕΚΜ
- αναφέρουν παραδείγματα επίδρασης των ΕΚΜ σε μαθητές,
εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες
-επιχειρηματολογούν σχετικά με τη σημασία του διευθυντή σχολικής
μονάδας
-διακρίνουν και να επεξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στην έμμεση και άμεση
επίδραση του διευθυντή
-αναλύουν τα νέα καθήκοντα και ρόλο του διευθυντή στα πλαίσια των ΕΚΜ
-εξοικειωθούν με την έννοια “όραμα” και τους διαφορετικούς ορισμούς
-διατυπώνουν δήλωση οράματος με έμφαση στην μάθηση και βελτίωση της
επίδοσης των μαθητών

-επεξηγούν το θεωρητικό μοντέλο επίδρασης του οράματος στα μαθησιακά
και σχολικά αποτελέσματα
-αναλύουν τα στάδια διαμόρφωσης του οράματος
-επεξηγούν τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την υλοποίηση του
οράματος σε μια σχολική μονάδα
-επιχειρηματολογούν για την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα στο
διδακτικό προσωπικό των σχολείων
-επεξηγούν τη σημασία της συνεργασίας με βάση τα αποτελέσματα από
διεθνείς έρευνες και εξετάσεις
-αναλύουν το νόημα της συνεργασίας κάνοντας αναφορά στα
χαρακτηριστικά της συνεργασίας όπως αυτά παρουσιάζονται στη σύγχρονη
βιβλιογραφία
-αναφέρουν μορφές συνεργασίας
-επιχειρηματολογούν για τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία
εκπαιδευτικών
αναπτύσσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης συνεργασίας στα σχολεία
-κατανοούν το δεδομένο της συνεχούς αλλαγής στον χώρο της εκπαίδευσης
- επεξηγούν και να ερμηνεύουν τους τρόπους με τους οποίους η αλλαγή
επηρεάζει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων
- αξιολογούν τις αιτίες και τις αφορμές της αλλαγής στην εκπαίδευση
- αξιολογούν τους βασικούς παίκτες σε μία πολιτική αλλαγής και τα πιθανά
οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο μέρος
- ερμηνεύουν πολιτικές αλλαγές με βάσει τα κίνητρα και τις αξίες αυτών που
τις προωθούν
- περιγράφουν την έννοια της πραγματικής αλλαγής για τους εκπαιδευτικούς
και πως αυτή διαμορφώνεται.
- υπεξάγουν τακτικές και στρατηγικές πετυχημένης εισαγωγής αλλαγής σε
σχολεία.
- διακρίνουν διαφορές ανάμεσα σε συγκρούσεις και προσωπικές επιθέσεις
- δίνουν ορισμό για τις συγκρούσεις
- αναφέρουν και να εξηγούν πηγές-αιτίες συγκρούσεων
- κατανοήσουν πως οι συγκρούσεις δεν αποτελούν απαραίτητα
προβληματική κατάσταση αλλά μπορεί να αποτελέσουν όχημα ουσιαστικής
αλλαγής
- αναλύσουν και να αξιολογήσουν στρατηγικές προσέγγισης συγκρούσεων

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στο θεωρητικό υπόβαθρο της ομαδικής εργασίας στους

Μαθήματος

οργανισμούς
Χαρακτηριστικά πετυχημένης ομαδικής εργασίας σε οργανισμούς
Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στην εκπαίδευση
Διαχείριση συγκρούσεων σε οργανισμούς
Συνεδρίες προσωπικού
Ηγεσία ομάδων στην εκπαίδευση

Μεθοδολογία

Οι σημειώσεις και παρουσιάσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμα προς τους

Διδασκαλίας

φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με εισηγήσεις για
μελέτη αναγνωσμάτων (βιβλιογραφία). Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
γίνεται παρουσίαση κάποιου θέματος από το διδάσκοντα, ανάθεση
εργασιών στην τάξη για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, στοχασμό και
αναστοχασμό.
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές διερευνούν, κρίνουν, αξιολογούν,
ανακαλύπτουν και σε γενικές γραμμές ενεργοποιούνται για την ανάπτυξη
μηχανισμών απόκτησης της γνώσης και κατανόησης των εννοιών.
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Αξιολόγηση

Γλώσσα

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:
1.

Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

30%

2.

Κριτική ανάλυση άρθρου Ι

10%

3.

Συμμετοχή

10%

4.

Τελική Εξέταση

50%

5.

Σύνολο

100%

Ελληνική

