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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΓΟΩΧΧΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι γλϊςςα 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

Ωσ προσ τθν κατάκτθςθ των γνϊςεων 

 Ειςάγονται ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Γλωςςολογίασ και κατανοοφν τα κεμελιϊδθ γλωςςικά 
φαινόμενα. 

 Αντιλαμβάνονται τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ και αναγνωρίηουν τθ γλωςςικι 
ποικιλομορφία. 

 Εξοικειϊνονται με μια διεπιςτθμονικι κεϊρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ που ςυνδυάηει τθν 
πολιτιςμικι με τθ γλωςςολογικι προςζγγιςθ. 

 Χυνειδθτοποιοφν τθ ςχζςθ γλϊςςασ και ζκνουσ μζςω τθσ κατανόθςθσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ 
γλϊςςασ με τθν εκνικι και πολιτιςμικι ταυτότθτα.  

 

 Ωσ προσ τθν απόκτθςθ ικανοτιτων: 

 Ξαλλιεργοφν τθ γλωςςικι και διδακτικι ικανότθτα.  

 Είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν δθμιουργικά το αυκεντικό γλωςςικό υλικό και να 
ανταποκρίνονται δθμιουργικά ςτθν πρόκλθςθ τθσ παραγωγισ γλωςςικοφ υλικοφ.  

 Αναπτφςςουν τθν ικανότθτα τθσ ανάλυςθσ του αφθγθματικοφ λόγου του νθπίου. 
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Ωσ προσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων: 

 Ξαλλιεργοφν τθ γλωςςικι δεξιότθτα.  

 Εμπλουτίηουν τθν επικοινωνιακι δεξιότθτα και τθ δεξιότθτα τθσ προςαρμογισ του λόγου 
ςε διαφορετικά κοινωνικοπολιτιςμικά περιβάλλοντα και επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ.   

 Ξαλλιεργοφν τθ µεταγλωςςικι δεξιότθτα του ςτοχαςμοφ και αναςτοχαςμοφ πάνω ςτο 
γλωςςικό ςφςτθµα.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των ακόλουκων γενικϊν ικανοτιτων: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 -Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται οι απαρχζσ τθσ Γλωςςολογίασ και θ εξζλιξι τθσ μζχρι 

ςιμερα. Διδάςκονται κεμελιϊδθ κεφάλαια από τα Πακιματα Γενικισ Γλωςςολογίασ του Ferdinand 

de Saussure και παραδίδονται τα επίπεδα Γλωςςικισ Ανάλυςθσ (Φωνθτικι, Φωνολογία, 

Πορφολογία, Χφνταξθ, Χθμαςιολογία, Οεξιλόγιο). Ψα εργαλεία τθσ ςφγχρονθσ γλωςςολογίασ 

αξιοποιοφνται για τθ μελζτθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτθ διδακτικι τθσ νζασ ελλθνικισ.  

  

 Ειδικότερα, το μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 

 Λςτορία τθσ Γλωςςολογίασ και ςχζςεισ τθσ με άλλεσ επιςτιμεσ. 

 Θ γλωςςικι αξία. Ψο γλωςςικό φαινόμενο. Οόγοσ (langage) – Σμιλία (parole) – Γλϊςςα 
(langue) – Χυνεχισ λόγοσ (discourse). 

 Θ φφςθ του γλωςςικοφ ςθμείου. Ψο αμετάβλθτο και το μεταβλθτό του ςθμείου. 

 Θ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ. 

 Φωνθτικι, φωνολογία, μορφολογία: φωνολογικι δομι, αλλθλεπίδραςθ μορφολογίασ και 
ςφνταξθσ, διαχρονικζσ εξελίξεισ.  

 Χφνταξθ και Χθμαςιολογία: τροπικότθτεσ, οπτικι γωνία, τα δομικά υλικά του φφουσ.  

 Ελλθνικι γλϊςςα και κοινωνικοπολιτιςμικά ςυγκείμενα. 

 8.Ψα κειμενικά είδθ ωσ κοινωνικά γεγονότα. 

 Γλωςςικζσ διαφοροποιιςεισ. 

 Ηθτιματα γλϊςςασ και ταυτότθτασ. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ  39 

Εκπόνθςθ ατομικισ 

εργαςίασ 

40 

Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 12 

Χυνάντθςθ με τθ 

διδάςκουςα  

9 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 -Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 -Χυμμετοχι ςε γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ δοκιμίων.  

 -Γραπτι εργαςία με (κατά προτίμθςθ) ερευνθτικό 
περιεχόμενο και παρουςίαςι τθσ ςτο μάκθμα 
(20%). 

 -Χφνταξθ report papers μετά από παρακολοφκθςθ 
παράλλθλων ςυμποςίων ι ςεμιναρίων με 
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου. 

 -Ερευνθτικι εργαςία (για φοιτθτζσ ERASMUS, 
100%) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/9986/10704
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΡΛΞΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 101 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ Αϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ /Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=464 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτθτζσ/τριεσ 

 Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν ζννοιεσ τθσ Ξοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ κοινωνικζσ λειτουργίεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

 Ρα κατανοοφν και να ερμθνεφουν τθ ςχολικι πραγματικότθτα μζςω τθσ κριτικισ 
αξιοποίθςθσ των κοινωνιολογικϊν κεωριϊν και των ερμθνειϊν ςυναφϊν επιςτθμϊν 

 Ρα ςυνδυάηουν ζννοιεσ και κεωρίεσ τθσ κοινωνιολογίασ τθσ εκπαίδευςθσ με ζννοιεσ και 
κεωρίεσ από άλλα ςυναφι επιςτθμονικά πεδία  

 Ρα ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν εκπαιδευτικζσ αντιςτακμιςτικζσ εκπαιδευτικζσ 
παρεμβάςεισ για τθν άμβλυνςθ των κοινωνικο-πολιτιςμικϊν και των ζμφυλων ανιςοτιτων 
ςτο ςχολείο 

 Ρα ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν με κοινωνιολογικά κριτιρια τθν εξζλιξθ τθσ επίδοςθσ των 
μακθτϊν/τριϊν  

 Ρα αξιολογοφν τθ κζςθ και το ρόλο του επαγγζλματοσ του/τθσ νθπιαγωγοφ/εκπαιδευτικοφ 
ςτθν ελλθνικι κοινωνία ςιμερα αλλά και παλαιότερα. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
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 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ξοινωνιολογία και Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ  

 Εκπαίδευςθ και κοινωνία - λειτουργίεσ του ςχολείου 

 Ξοινωνικοποίθςθ και ςχολείο, με ζμφαςθ ςτο Ρθπιαγωγείο 

 Πετάβαςθ από τθν οικογζνεια ςτο νθπιαγωγείο και από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό 
ςχολείο 

 Ξοινωνικζσ κζςεισ και ρόλοι ςτο Ρθπιαγωγείο και ςτθν εκπαίδευςθ γενικότερα 

 Εκπαίδευςθ, κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και ο ρόλοσ του Ρθπιαγωγείου 

 Κεωρίεσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο ςχολείο 

 Εκπαίδευςθ, με ζμφαςθ ςτο Ρθπιαγωγείο, και ζμφυλθ ταυτότθτα 

 Θ κοινωνικι καταςκευι τθσ ετερότθτασ και ο ρόλοσ του Ρθπιαγωγείου και του ςχολείου 
γενικότερα 

 Ρζεσ τεχνολογίεσ, ανιςότθτεσ και προςχολικι εκπαίδευςθ. 

 Αντιςτακμιςτικι εκπαίδευςθ και ο ρόλοσ του Ρθπιαγωγείου 

 Ψο επάγγελμα του/θσ νθπιαγωγοφ και του/θσ εκπαιδευτικοφ εν γζνει - Επαγγελματικι 
εξουκζνωςθ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

26 

Χυγγραφι εργαςίασ 15 
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Υροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 36 

Χυνεργαςία 3 

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ:  

Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ & Χυμπεραςματικισ 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Χυνδυαςμόσ Ερωτιςεων:  

- Ανάπτυξθσ 

- Χφντομθσ Απάντθςθσ 

- Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

ΛΛ. Γραπτι εργαςία (αυτόνομθ ι ομαδικι) 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κάνοσ, Κ., Ξαμαριανόσ, Λ., Ξυρίδθσ, Α. & Φωτόπουλοσ, Ρ. (2017). Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ και κεματικζσ. Ακινα: Gutenberg. 

Ballantine Jeanne & Hammack Floyd (2014). Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ. Κεςςαλονίκθ: 

Επίκεντρο.  

Κάνοσ, Κ. (2010). Κοινωνιολογία των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ. Θ πρόςβαςθ των 

κοινωνικο-επαγγελματικϊν ομάδων ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ (Γ. Ξουηζλθσ, Υρολεγόμενα). 

Ακινα: Ριςοσ. 

Ξαντηάρα, Β. (2008). Εκπαίδευςθ και κοινωνία. Κριτικι διερεφνθςθ των κοινωνικϊν λειτουργιϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Υολφτροπον. 

Ρόβα-Ξαλτςοφνθ, Χρ. (2010). Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Gutenberg. 

Χιάνου-Ξφργιου, Ε. (2006). Εκπαίδευςθ και κοινωνικζσ ανιςότθτεσ: Θ μετάβαςθ από τθ 

Δευτεροβάκμια ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (1997-2004). Ακινα: Πεταίχμιο. 

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ (Π. Δελθγιάννθ, Πετάφρ.). 

Ακινα: Ζκφραςθ. 

Ξυρίδθσ, Α. (1997). Θ ανιςότθτα ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ και θ πρόςβαςθ ςτο πανεπιςτιμιο 

(1955-1985). Ακινα: Gutenberg. 

Φραγκουδάκθ, Α. (1985). Κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ: κεωρίεσ για τθν κοινωνικι ανιςότθτα 

ςτο ςχολείο. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

Υαναγιωτόπουλοσ, Ρ. (Δ/νςθ) Σι γειτονιζσ του Υολιτιςμοφ, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, τεφχοσ 1, 2012, 

Αλεξάνδρεια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α’   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ   

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 6 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ (ΠΕ ΥΦΣΧΩΥΛΞΘ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ ΕΞΥΣΡΘΧΘ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΞΑΛ 

ΕΕΨΑΧΕΩΡ ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Αναμζνεται οι φοιτθτζσ: 

 Ρα κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ (ςχολζσ ςκζψθσ) τθσ 
Ψυχολογίασ,  

 Ρα γνωρίςουν τα αντικείμενα ζρευνασ και μελζτθσ τθσ Ψυχολογίασ, όπωσ οι γνωςτικζσ 
λειτουργίεσ, τα κίνθτρα και τα ςυναιςκιματα,     

 Ρα γνωρίςουν τισ βαςικζσ μεκόδουσ ζρευνασ και δεοντολογίασ ςτθν Ψυχολογία,  

 Ρα γνωρίςουν πϊσ να κάνουν αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ και ςυγγραφι βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν, 

 Ρα είναι ςε κζςθ να χορθγοφν απλά ερευνθτικά ψυχομετρικά εργαλεία, όπωσ τα 
ερωτθματολόγια, 

  Ρα είναι ςε κζςθ να αναλάβουν αυτόνομα τθ ςυλλογι ερευνθτικϊν δεδομζνων από 1-2 
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ερευνθτικοφσ ςυμμετζχοντεσ.  

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγικό μζροσ:  

Λςτορικι αναδρομι. Χχολζσ ςκζψθσ ςτθν ψυχολογία (Δομικι ψυχολογία, Οειτουργικι 

ψυχολογία, ψυχολογία τθσ Χυμπεριφοράσ, Πορφολογικι ψυχολογία, Ψυχανάλυςθ, Γνωςτικι 

ψυχολογία). Αντικείμενο τθσ ψυχολογίασ. Ψομείσ τθσ ψυχολογίασ.  

 Πεκοδολογία ζρευνασ ςτθν Ψυχολογία:  

Πζκοδοι μελζτθσ (πειράματα, παρατιρθςθ, ατομικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων, 

ερωτθματολόγια και δθμοςκοπιςεισ, μετα-ανάλυςθ, ποιοτικι ανάλυςθ, ςυνεντεφξεισ, 

θκογενετικι και αιτιολογιςεισ). Πζκοδοι μελζτθσ ςτθ Γνωςτικι Ψυχολογία  Ηθτιματα 

δεοντολογίασ ςτθν ψυχολογία.  

 Ειςαγωγι ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ:  

Αντίλθψθ. Υροςοχι. Πνιμθ. Γλϊςςα. Χκζψθ και αναπαράςταςθ. Ροθμοςφνθ. Χυνείδθςθ.  

 Ξίνθτρα και ςυναιςκιματα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 

μακιματοσ κατά εξάμθνο  

39 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων  

13 
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Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία των 

εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων/εργαςιϊν 

25 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

30 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

                       40 

Εξετάςεισ                         3 

φνολο Μαθήματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ: Γραπτι εξζταςθ (80% τθσ 

ςυνολικισ βακμολογίασ):   

Δφο (2) Εργαςτθριακζσ Εργαςίεσ (20% τθσ ςυνολικισ 

βακμολογίασ): 

(α) αναηιτθςθ και ςυγγραφι βιβλιογραφικϊν αναφορϊν 

ςφμφωνα με το ςτυλ APA, και 

(β) χοριγθςθ απλϊν ερευνθτικϊν ψυχομετρικϊν 

εργαλείων, όπωσ το ερωτθματολόγιο 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βοςνιάδου, Χ. (2005). Ειςαγωγι ςτθν ψυχολογία: Βιολογικζσ, αναπτυξιακζσ και  ςυμπεριφοριςτικζσ 

προςεγγίςεισ – Γνωςτικι  ψυχολογία, τόμοσ Α’. Ακινα: Gutenberg. 

Hayes, N. (2011). Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία (Επιμ. Ζκδ. Α. Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ), τόμοσ Αϋ. Ακινα: 

Υεδίο. 

Hayes, N. (2011). Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία (Επιμ. Ζκδ. Λ. Ρ. Υαραςκευόπουλοσ), τόμοσ Βϋ. Ακινα: 

Υεδίο. 

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Nock, M. K., & Wegner, D. M. (2018, μτφρ). Ψυχολογία. Ακινα: Utopia. 

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2012). Ψυχολογία (Επιμ. Ζκδ. Χ. Βοςνιάδου). Ακινα: 

Gutenberg.  

- Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 American Psychologist 

 Hellenic Journal of Psychology 

 Journal of Applied Psychology 

 Consciousness & Cognition 
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧTΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ – ΡΕΕΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
 

Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΣΧΛ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=62 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι:  

 H ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν εκπαιδευτικι χριςθ του H/Y, ςτθ δομι του, ςτα 

υποςυςτιματά του, ςτα προγράμματα Word – PowerPoint- Excel.  

 H ειςαγωγι ςτισ εφαρμογζσ τθσ Υλθροφορικισ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι. 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

  Κα εξοικειωκοφν ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Υλθροφορικισ (υλικό - λογιςμικό - δίκτυα – 

επικοινωνίεσ, διαδίκτυο).  

 Κα αποκτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ Θ/Ω με τθν υποςτιριξθ εργαςτθρίου.  

 Κα ςχεδιάηουν διδακτικζσ ενότθτεσ με χριςθ Θ/Ω για τα νιπια. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

  Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 



 

[20] 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο του μακιματοσ και τον ψθφιακό κόςμο 

 Hardware: Ξεντρικι Πονάδα Επεξεργαςίασ, Πονάδεσ ειςόδου και εξόδου (περιγραφι και 
εξαρτιματα). 

 Software (λογιςμικό και χριςθ του). 

 Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με Word, PowerPoint, Excel.  

 Ειςαγωγι ςτα Δίκτυα και τισ Επικοινωνίεσ.  

 Εκπαίδευςθ από Απόςταςθ. 

 Διά Βίου Εκπαίδευςθ. 

 Υρόγραμμα με χριςθ Θ/Ω ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Ρθπιαγωγείου 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
. 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 H/Y 

 Projector 

 Διαδίκτυο 

 E-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 
μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για τθν 
προετοιμαςία του μακιματοσ 

30 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
(ςυμμετοχι)  

13 

Χυναντιςεισ με τον διδάςκοντα 3 

Χυγγραφι εργαςίασ 28 

Αρικμόσ ωρϊν προετοιμαςίασ 
για εξετάςεισ  

20 

Χφνολο Πακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Υροφορικι εξζταςθ 100% ι  

Γραπτι εξζταςθ 100% ι 

Γραπτι εργαςία 100 % 

 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 70% 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 30% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Amy Webb (2019.)  The Big Nine How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp 

Humanity. Eds PublicAffairs 

Dagogo Altraide (2019). ColdFusion Presents: New Thinking: From Einstein to Artificial Intelligence, 

the Science and Technology that Transformed Our World Hardcover – Mango Eds. 

Williams, B.K. & Sawyer, S.C. (2015). Εγχειρίδιο τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν. (11
θ
 

Ζκδοςθ). Ακινα : Π. Γκιοφρδασ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ313 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΡΡΣΛΕΧ ΨΩΡ ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
 ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Θ αναγνϊριςθ των εμποδίων που ζχουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςτθν πρωτοςχολικι 
θλικία για να ςυγκροτιςουν τισ ζννοιεσ ςτθ ςκζψθ τουσ. 

 Θ αναγνϊριςθ των διαδικαςιϊν επιςτθμονικισ μεκόδου ςε μια πειραματικι 
δραςτθριότθτα, 

 Θ εφαρμογι των διαδικαςιϊν τθσ παρατιρθςθσ, ταξινόμθςθσ, μζτρθςθσ, ελζγχου 
μεταβλθτϊν, ελζγχου υποκζςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αντικείμενο, μεκοδολογία, πορεία, κλάδοι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Σι φυςικζσ ποςότθτεσ – Θ μζτρθςθ. 

 Ϊλθ και κίνθςθ. 

 Υεριβάλλον και οικοςυςτιματα. 

 Ζμβια φλθ. 

 Σ αζρασ και οι ιδιότθτζσ του. 

 Σ κφκλοσ του νεροφ ςτθ φφςθ. 

  Θλεκτριςμόσ-Παγνθτιςμόσ. 

 Ψο φωσ και τα χρϊματα. 

 Επίπλευςθ και θ βφκιςθ των ςωμάτων. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ  πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

12 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

26 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

37 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

40 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

- Γραπτζσ εξετάςεισ  30%  

- Ωποχρεωτικό εργαςτιριο, εργαςίεσ επί του 
εργαςτθρίου 70% 

(5)  

../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
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(6) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Cole, M., Kaptelinin, V., Nardi, B., & Vadeboncoeur, J. A. (2016). Scale, Agency, and Relationships: The 

Work of Cultural-Historical and Activity Theoretical Research. Mind, Culture, and Activity, 23(2), 

93–94. http://doi.org/10.1080/10749039.2016.1176837 

Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social transformation. In Y. Engeström, R. 

Miettinen, & R.- L. Punamääki (Eds.). Perspectives on activity theory (pp.19-38). New York: 

Cambridge University Press. 

Engeström, Y. (2016). Foreword: Making Use of Activity Theory in Educational Research. In D. Gedera 

& J. Williams (Eds.), Activity Theory in Education (pp. vii-ix), The Netherlands: Sense Publishers. 

Lederman, N & Lederman J. (2012). Nature of Scientific Knowledge and Scientific Inquiry: Building 

Instructional Capacity Through Professional Development. In B. Fraser, K. Tobin & C. McRobbie 

(Eds). Second International Handbook of Science Education Volume I (pp. 335-360). New York: 

Springer. 

Matthews, M. (2007). Διδάςκοντασ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Ο ρόλοσ τθσ Ιςτορίασ και τθσ Φιλοςοφίασ 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Eπιμ. Φ. ζρογλου, μτφ. Α. 

Μουμτηι, Επίκεντρο: Ακινα. Σίτλοσ πρωτοτφπου: Matthews, M. (1994). Science Teaching-The 

Role of History and Philosophy of Science. New York: Routledge. 

Plakitsi, K. (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. The Netherlands: Sense 

Publishers.  

Roth, W.-M. (2004). Activity Theory and education: An introduction. Mind, Culture, and Activity, 11(1), 

1-8. http://dx.doi.org/10.1207/s15327884 mca1101_1 

Νάννθ, Ε. (2017). Θ Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε τυπικά και μθ 

τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Θ περίπτωςθ τθσ ζμβιασ φλθσ. Αδθμοςίευτθ διδακτορικι 

διατριβι, ςελ. 400. Ιωάννινα: Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. (2003). Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) 

και Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν (Α.Π..) Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ. Ανακτικθκε 13 

Φεβρουαρίου, 2018, από http://ebooks.edu.gr/new/ps.php 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. (2011). Πρόγραμμα πουδϊν Νθπιαγωγείου. Ακινα: Παιδαγωγικό 

Ινςτιτοφτο.  

Πλακίτςθ, Κ. (2008). Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν Προςχολικι και ςτθν Πρϊτθ χολικι 

Θλικία. φγχρονεσ Σάςεισ και Προοπτικζσ. Ακινα: Εκδόςεισ Πατάκθ. 

Πλακίτςθ, Κ. (Eπιμ.) (2012). Κοινωνιογνωςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθ 

διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. (Sociocognitve 

and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Ακινα: Πατάκθσ.  

Πλακίτςθ, Κ., ταμοφλθσ, Ε., Θεοδωράκθ Χ., Κολοκοφρθ, Ε., Νάννθ, Ε., Κορνελάκθ, Α. (2018). Θ 

Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Μια νζα διάςταςθ ςτθν STEAM 

εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg–Δαρδανόσ. 

Ραβάνθσ, Κ. (2008). Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ. Ακινα: Εκδόςεισ 

Συπωκιτω. 

 

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Θλεκτρονικό περιοδικό: Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Ζρευνα & Πράξθ. Διακζςιμο ςτο: 

http://www.lib.uoi.gr/serp/ 
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΕ 403α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΚΣΟΣΓΛΑ - ΒΛΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΞΑΡΕΡΑ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα κατανοιςουν με αντικειμενικότθτα τισ διαφορετικζσ απόψεισ που ζχουν διατυπωκεί ςε 
ςχζςθ με το βιολογικό κακοριςμό τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και τον περιβαλλοντικό – 
πολιτιςμικό κακοριςμό. 

 Ρα αναγνωρίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτον άνκρωπο και τα πρωτεφοντα 
κθλαςτικά που φανερϊνουν ςυγγζνεια και κοινι γενετικι βάςθ αλλά ταυτόχρονα και 
διαφοροποίθςθ μζςω τθσ εξζλιξθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Υροβλθματιςμόσ γφρω από τθ δθμιουργία τθσ γενετικισ ποικιλότθτασ 

 Διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ γονιδίων – περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνικισ 
ςυμπεριφοράσ, 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διερευνάται θ ςχζςθ κλθρονομικότθτασ-περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνικισ 

ςυμπεριφοράσ μζςα από τθν εξελικτικι διαδικαςία. 

Πελετϊνται ςυμπεριφορζσ ηϊων που προςφζρονται για ςφγκριςθ με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά 

μζςω τθσ φυςικισ επιλογισ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνϊνται: 

 Σ οριςμόσ τθσ θκολογίασ (ςυγκριτικισ ψυχολογίασ). 

 Θ ςχζςθ ζνςτικτου και μάκθςθσ – Ψα πρότυπα ςτακερισ δράςθσ – Θ Εγχάραξθ. 

 Σ τρόποσ λειτουργίασ των αιςκιςεων ςτα ηϊα  (αφι, ακουςτικά ςιματα, οςφρθτικά 
ςιματα, όραςθ). 

 Ψα ερεκίςματα και τα ςιματα (τφπου αντλίασ, τφπου ςκανδάλθσ), ζμφυτοσ μθχανιςμόσ 
αποδζςμευςθσ. 

 Ψο φαινόμενο τθσ ιδιοχωρίασ ςτα ηϊα, (θ ζννοια του προςωπικοφ ηωτικοφ χϊρου). 

 Σ μιμθτιςμόσ ωσ φαινόμενο φυςικισ αυτοπροςταςίασ. 

 Θ κοινωνικι οργάνωςθ (πλαςτικότθτα ςτθν κοινωνικι οργάνωςθ των ανϊτερων 
κθλαςτικϊν). 

 Θ επικοινωνία (πολφπλοκεσ μορφζσ επικοινωνίασ ςτα ηϊα). 

 Ψο ομαδικό κυνιγι. 

 Σι μθχανιςμοί αποφυγισ του υπερπλθκυςμοφ ςτα ηϊα. 

 Σι μεταναςτεφςεισ. 

 Σ αλτρουιςμόσ (ανιδιοτελισ αλτρουιςμόσ, ςυγγενικόσ αλτρουιςμόσ). 

 Ψα φαινόμενα βρεφοκτονίασ και κανιβαλιςμοφ. 

 Θ Χεξουαλικότθτα: Εξζλιξθ, αναπαραγωγι και ςεξ. (ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθ 
ςεξουαλικότθτα ανϊτερων κθλαςτικϊν και ανκρϊπων. 

 Ψα ςυναιςκιματα. 

 Ψο παιχνίδι και θ κοινωνικότθτα. 

 Θ χριςθ εργαλείων. 

 Θ ςυμβολικι γλϊςςα ςτουσ πικικουσ. 

 Θ επικετικότθτα. 

 Θ Ξοινωνιοβιολογία (κοινωνικι ςυμπεριφορά ςτθ φυςικι επιλογι). 

 Θ βιολογία τθσ ομορφιάσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ ΨΥΕ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
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Ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 

μελζτθσ προετοιμαςίασ για 

τισ εξετάςεισ 

45 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 

διδάςκοντα  

6 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ξαφετηόπουλοσ, Ευ.(1999) Ο ςεξουαλικόσ πίκθκοσ, Ακινα ΑΟ. ΠΑΠΑΟΘΧ & ΧΛΑ Σ.Ε 

Ξριμπάσ, Ξ., (2007), Κοινωνιοβιολογία, Ακινα ΑΟ. ΠΑΠΑΟΘΧ & ΧΛΑ Σ.Ε 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 129 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Αϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

Εργαςτιριο 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://earlychildchoodpedagogy.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ να ζχουν:  

 Γνϊςθ των ςφγχρονων τάςεων ςτθν Υροςχολικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ. 

 Εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων ςφγχρονων διδακτικϊν προςεγγίςεων για τθν εκπαιδευτικι 
πράξθ. 

 Γνϊςθ εναλλακτικϊν τρόπων εκπαίδευςθσ παιδιϊν και παιδαγωγϊν.  

 Ευαιςκθτοποίθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν προσ τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

 Ξατανόθςθ για τισ νεότερεσ τάςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ςε επίμαχα και ςθμαντικά 
ηθτιματα τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ 

 Γνϊςθ προγραμμάτων από τθ Διεκνι Υρακτικι, με ςτόχο τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των 
κεμάτων τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. 

 Γνϊςθ ωσ προσ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ από τθ ςυγκριτικι ςκοπιά που αναδεικνφει 
διαφορετικζσ εξελίξεισ και εναλλακτικζσ προτάςεισ για τθ διδακτικι πράξθ τθσ 
Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

http://earlychildchoodpedagogy.gr/
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 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου, οικογζνειασ, κοινότθτασ 

 Ξατανόθςθ τθσ «επικοινωνίασ» ωσ παράγοντα ενδυνάμωςθσ τθσ ςυνεργαςίασ 
οικογζνειασ, ςχολείου και κοινότθτασ 

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα εξετάηονται ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που οδθγοφν 

ςτθ δθμιουργία του ςχολείου που ταιριάηει ςτα παιδιά του 21ου αιϊνα. Υιο ςυγκεκριμζνα:  

 Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ςτθρίηεται ςτισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςυνεργατικισ 
μάκθςθσ, τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ και τθσ βιωματικισ επικοινωνιακισ 
διδαςκαλίασ. 

 Σι διδακτικζσ αυτζσ απορρζουν από τισ κεωρίεσ των Vygotsky και Gardner, κεωρίεσ οι 
οποίεσ και αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ.  

 Υαρουςιάηονται επίςθσ προγράμματα από τθ Διεκνι Υρακτικι, όπωσ είναι του Reggio 
Emilia τθσ Λταλίασ, τθσ Montessori, τθσ Υαιδαγωγικισ Χχολισ Bank Street (Αναπτυξιακό – 
Αλλθλεπιδραςτικό Υρόγραμμα), και το πρόγραμμα High Scope (Ωψθλϊν Χτόχων).  

 Χτθ ςυνζχεια εξετάηεται το Υαιδικό Πουςείο, ωσ ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ εκπαίδευςθσ 
παιδιϊν και παιδαγωγϊν.  

 Χυνάμα γίνεται αναφορά ςτο Σλοιμερο Ρθπιαγωγείο ωσ κεςμό, ςτουσ ςτόχουσ του, ςτα 
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ, κακϊσ και ςτα οφζλθ που προκφπτουν από τισ ομάδεσ μεικτισ θλικίασ και 
ικανότθτασ, αλλά και από τον τρόπο ομαδοποίθςθσ των παιδιϊν ςτα Ρθπιαγωγεία 
διευρυμζνου ωραρίου. 

Ψζλοσ, γίνεται παρουςίαςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν ςτο 12
ο
 και 13

ο
 μάκθμα που αφοροφν 

τθ κεματολογία του μακιματοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ/Χθμειϊςεων/Εργαςιϊν και ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 13 
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Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

παρουςίαςθσ 

30 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτο 

Εργαςτιριο 

13 

Χυγγραφι εργαςίασ 20 

Χυνεργαςία 5 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Edwards, C., Candini, L. & Forman, G., Reggio Emilia: Οι χίλιεσ γλϊςςεσ των παιδιϊν προςχολικισ 

θλικίασ, (2000), Ακινα: Υατάκθσ. 

Chenfeld, M., Creative experiences for young children, (2000), Postsmouth, NH: Heinemann 

Ξουτςουβάνου, Ε., Προγράμματα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ και θ διακεματικι διδακτικι 

προςζγγιςθ, (2003), Ακινα: Σδυςςζασ.  

Ρτολιοποφλου, Ε., φγχρονεσ Σάςεισ τθσ Προςχολικισ Αγωγισ, (2000), Ακινα: Ψυπωκιτω – Γιϊργοσ 

Δαρδανόσ.  

Υανταηισ, Χ. & Χακελλαρίου, Π.(2005),Υροςχολικι Υαιδαγωγικι: Υροβλθματιςμοί –Υροτάςεισ. 

Ακινα: Ατραπόσ. 

Roopnarine, J. & Johnson, Ποιοτικά προγράμματα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ, (2006), Ακινα: 

Υαπαηιςθσ.  

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014α). Υρόγραμμα 

Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από http://hdl.handle.net/10795/1947   

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014β). Σδθγόσ 

Εκπαιδευτικοφ για το Υρόγραμμα Χπουδϊν του Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από 

http://hdl.handle.net/10795/1859 

 

http://hdl.handle.net/10795/1947
http://hdl.handle.net/10795/1859
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 435 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ ΞΑΛ ΨΘ ΠΛΞΦΘ ΛΧΨΣΦΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-Oδθγόσ Χπουδϊν 

Λςτοςελίδα Ψμιματοσ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα μποροφν να κάνουν κριτικι ανάλυςθ ζργων Υαιδικισ/Ρεανικισ  Οογοτεχνίασ, ωσ προσ 
τα είδθ, τα κζματα, τα μοτίβα και τα αφθγθματικά χαρακτθριςτικά. 

 Ρα μποροφν να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν δθμιουργικά ζνα παιδικό λογοτεχνικό 
project. 

 Ρα μποροφν να επιλζγουν ςφγχρονα Υαιδικά λογοτεχνικά μικροαφθγιματα για να τα 
χρθςιμοποιοφν ςτο νθπιαγωγείο. 

 Ρα γνωρίηουν πωσ να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο του παιδικοφ 
βιβλίου. 

 Ρα παρουςιάςουν παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο ςε κοινά και ζντυπα 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Eφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 
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 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Eργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Πεταφερτζσ δεξιότθτεσ Υαρουςίαςθ παιδικοφ λογοτεχνικοφ βιβλίου ςε κοινά και ζντυπα 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ και ςτισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ 
και διεκνοφσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ από τον 19

ο
 ςτον 21

ο
 αι. Διερευνά το κζμα τθσ αυτονομίασ και 

του οριςμοφ τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ςε ςχζςθ με τθ λογοτεχνία των ενθλίκων, ποια είναι τα είδθ 
και τα κζματά τθσ, οριςμζνα εκδοτικά ηθτιματα, το κζμα τθσ εικονογράφθςθσ, τα ειδικά περιοδικά, 
τι απαςχολεί τθν κριτικι τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ λογοτεχνίασ για το 
παιδί ςτθν προςχολικι θλικία. Κα αναφερκεί ςε ζργα ςτακμοφσ και ςυγγραφείσ ςτθν πορεία τθσ 
ελλθνικισ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ. Ψο μάκθμα κα εςτιάςει ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ τθσ αφθγθματικισ 
ανάλυςθσ του παιδικοφ πεηογραφιματοσ. Αναφορά κα γίνει ςτο ρόλο τθσ Γυναικείασ ελλθνικισ 
ςυντροφιάσ και ςε άλλουσ φορείσ ςτισ μετά το 1945 και 1980 περιόδουσ ανάπτυξθσ τθσ Υαιδικισ 
Οογοτεχνίασ ςτθν Ελλάδα. Ψο μάκθμα κα αςχολθκεί με τθ διαμόρφωςθ του είδουσ τθσ μικρισ 
ιςτορίασ, του μικροαφθγιματοσπου απευκφνεται ςτθν πρωτοςχολικι θλικία και κα ςυηθτιςει το 
ρόλο τθσ μετάφραςθσ και τθσ εικονογράφθςθσ ςτθν κυκλοφορία του παιδικοφ βιβλίου, κακϊσ και 
τθ κζςθ τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ςτο νθπιαγωγείο ςιμερα. Κα αναφερκεί επίςθσ ςτα είδθ του 
φανταςτικοφ για παιδιά και κα ςυηθτιςει το ζργο του LewisCarolΑliceinWonderland.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με Υρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υροτηζκτορασ 

e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Χυγγραφι εργαςιϊν 21 

Δθμιουργικό παιδικό 
λογοτεχνικό project 

5 

Πελζτθ ανάλυςθ και 
εφαρμογι βιβλιογραφίασ 

20 

Χυνάντθςθ με διδάςκουςα 5 

Υροετοιμαςία για τισ 
εξετάςεισ 

30 

Χφνολο μακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ  Ελλθνικά 

 

Επιλογισ Ερωτιςεισ Χφντομθσ Ανάπτυξθσ δοκιμίων  70% 

και ανάλυςθσ  παιδικοφ λογοτεχνικοφ ζργου   
(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

Γραπτι ερευνθτικι εργαςία και δθμόςια παρουςίαςθ 

 (προαιρετικι)                                                                     20% 

(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

Δθμιουργικό παιδικό  λογοτεχνικό  project 
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(προαιρετικό) 10% 

(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

 

1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ξανατςοφλθ  Π.  Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία και τθν Κριτικι τθσ Παιδικισ Λογοτεχνίασ ςχολικισ και 
προςχολικισ θλικίασ, Κεςςςαλονίκθ: UniversityStudioPress 2018. 

Kαρπόηθλου, Π. Σο παιδί ςτθ χϊρα των βιβλίων Ακινα: Kαςτανιϊτθσ 1999. 

Ψςιλιμζνθ, Ψ.  Οι μικρζσ ιςτορίεσ κατά τθν εικοςαετία 1970-1990, Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ 2003. 

Γιαννικοποφλου, Α., Σο ςφγχρονο εικονογραφθμζνο παιδικό βιβλίο, Ακινα: Υαπαδόπουλοσ 2009. 

Reynolds,K., Children’s Literature A Very Short Introduction, Σxford: Oxford University Press 2011. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ  

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο 

 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ506 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΑΨΦΛΞΘ ΥΑΛΔΕΛΑ ΞΑΛ ΥΦΑΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαδραςτικι διδαςκαλία  1 4 

Κεατρικζσ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 

Αυτοςχεδιαςμόσ- Δραματοποίθςθ Κεατρικϊν Ξειμζνων  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μακράσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτο πρϊτο μζροσ τθσ 

που είναι θ «Κεατρικι Υαιδεία» παρζχει:  

Tθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ τθσ παιδαγωγικισ χρθςιμότθτασ τθσ αγωγισ τθσ κεατρικισ ζκφραςθσ 

και επικοινωνίασ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ Υαιδαγωγικι Αξία του Κεάτρου ωσ το φψιςτο μορφοπαιδευτικό αγακό 

 Σ Πφκοσ, θ οργανικι μιτρα του Κεάτρου 

 Αποκτυπτογραφιςεισ και δθμιουργικά ενδεχόμενα τθσ Κεατρικισ Γλϊςςασ  

 Σ Αρχετυπικόσ Οόγοσ τθσ Υαράςταςθσ, θ ςθμειολογία, διακειμενικζσ προςεγγίςεισ, 
καινοτόμεσ δράςεισ μζςα από τθν Εμπειρικι Γνϊςθ.   

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχι ςτισ αυτοτελείσ 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ 

39 

Υροετοιμαςία μικρϊν 

ατομικϊν και ομαδικϊν 

εργαςϊν 

20 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

ςε ομάδεσ 

20 

Υροετοιμαςία για τθν 

εξζταςθ  

21 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Υαρουςίαςθ Εργαςίασ  

 Ξαλλιτεχνικι Ερμθνεία 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ  

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αριςτοτζλθσ, Υερί ποιθτικισ, μετάφραςθ Πενάνδρου, ειςαγωγι, κείμενον και ερμθνεία Λ. Χικουτρι, 

«Εςτία», Ακινα 1993.  

Nietzsche F., Θ γζνεςθ τθσ τραγωδίασ ι Ελλθνιςμόσ και Υεςςιμιςμόσ (νζα ζκδοςθ με μία απόπειρα 

αυτοκριτικισ), μετάφραςθ Χαρίκα Η. (πρϊτθ ζκδοςθ: Θ γζνεςθ τθσ τραγωδίασ από το πνεφμα τθσ 

μουςικισ, 1872.  

Πουδατςάκισ Ψ., Θ Κεωρία του Δράματοσ ςτθ Χχολικι Υράξθ. Ψο Κεατρικό Υαιγχνίδι – θ 

Δραματοποίθςθ, εκδ. Ξαρδαμίτςα, 1994. -Easterling P. E. (edit), The Cambridge Companion to 
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Greek Tragedy, Cambridge University Press, Cambridge 1997.  

Holl, E., Inventing the Barberian: Greek Self-Definition through Tragedy Clarendon Press, Oxford 1991.  

Euben, J.P., The Tragedy of Political Theory-The Road Not Taken, Princeton University Press, Princeton 

1990 (New Jersey 1999).  

Blume, H.D., Ειςαγωγι ςτο Αρχαίο Κζατρο, μετ. Π. Λατροφ, Πορφωτικό Μδρυμα Ελλθνικισ Ψράπεηασ, 

Ακινα 1986.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 822 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΚΦΩΥΛΡΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Αναμζνεται οι φοιτθτζσ/τριεσ να: 

 Γνωρίηουν τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

 Ξατανοοφν ζννοιεσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ 

 Είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν μεκόδουσ προάςπιςθσ και πρόλθψθσ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων  

 Ρα μποροφν να ςυνεργάηονται με άλλουσ επιςτιμονεσ και ειδικοφσ για τθν προςταςία των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σργάνωςθ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ 

 Διακεματικι Χυνεργαςία 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με βαςικζσ ζννοιεσ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, που αφοροφν τθν προάςπιςι τουσ ςε μικροςκοπικό και 

μακροςκοπικό επίπεδο. Υιο ςυγκεκριμζνα, οι φοιτθτζσ εκπαιδεφονται ςτο πωσ μποροφν να 

ενςωματϊςουν ςτθ διδαςκαλία τουσ ωσ μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τισ διακθρφξεισ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τουσ ςτόχουσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν με 

ςκοπό τθν διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων ςτα παιδιά απζναντι ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, ςτθν 

εξάλειψθ προκαταλιψεων απζναντί ςε κάκε είδουσ διακρίςεισ και τον αποκλειςμό. Σι 

ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοικειωκοφν με ζνα ευρφ φάςμα διεπιςτθμονικϊν 

κεωρθτικϊν προςεγγίςεων προερχόμενων από τθν ψυχολογία, τθν παιδαγωγικι, τθν 

κοινωνιολογία, τθν ειδικι αγωγι, του ακλθτιςμοφ και τθσ αγωγισ υγείασ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.  -Διαλζξεισ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

  Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. 

 Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ ςε ομάδεσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΧΦΘΧΘ POWER POINT 

 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΦΣΛΨΘΨΕΧ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

φροντιςτθριακϊν 

αςκιςεων  

13 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/ τθ 

διδάςκουςα  

3 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

33 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

33 

 

Χφνολο Πακιματοσ  
108 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

ΓΟΩΧΧΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ: 

Ελλθνικι 

ΓΦΑΥΨΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
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Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

Γραπτι εργαςία (Υροαιρετικι) 

 

Ξριτιρια Αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ και των 

εργαςιϊν: 

1.Περιεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 

κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 

διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 

ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιϊτςα, Α. (υπό ζκδοςθ). Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Εκπαίδευςθ. Εκδόςεισ Gutenberg. 

Giotsa , A. (2018). Human Rights in A Changing World. Research and Applied Αpproaches. New York: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 812 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΧΧΣΟΕΛΣΩ, ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ, ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

Εργαςτιριο 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://earlychildchoodpedagogy.gr  

 

(1) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Γνϊςθ, κατανόθςθ και εφαρμογι ςτρατθγικϊν για τθ ςυνεργαςία οικογζνειασ, ςχολείου 
και κοινότθτασ. 

 Απόκτθςθ  γνϊςεων για τισ ακαδθμαϊκζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςυνεργαςίασ 
οικογζνειασ, ςχολείου και κοινότθτασ.  

 Γνϊςθ αποτελεςματικϊν παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία 
οικογζνειασ, ςχολείου και κοινότθτασ. 

 Γνϊςθ μεκόδων ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ ςυνεργαςία οικογζνειασ, ςχολείου και 
κοινότθτασ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

http://earlychildchoodpedagogy.gr/
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 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου, οικογζνειασ, κοινότθτασ 

 Ξατανόθςθ τθσ «επικοινωνίασ» ωσ παράγοντα ενδυνάμωςθσ τθσ ςυνεργαςίασ οικογζνειασ, 
ςχολείου και κοινότθτασ 

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΒΑΧΛΞΕΧ ΚΕΩΦΘΨΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ, ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ 

 Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Χυνεργαςίασ Σικογζνειασ και Χχολείου 

 Βαςικζσ Σργανωτικζσ Αρχζσ τθσ Χυνεργαςίασ Σικογζνειασ, Χχολείου και Ξοινότθτασ 

 Χφγχρονα Χυςτθμικά Ποντζλα για τθ  Χυνεργαςία Σικογζνειασ και Χχολείου 

 To  βιο-οικοςυςτθμικό μοντζλο του U. Bronfenbrenner 

 .Ψο μοντζλο των επικαλυπτόμενων ςφαιρϊν επιρροισ τθσ J. Epstein 

 Ψο μοντζλο των ςχζςεων Σικογζνειασ –  Χχολείου των Ryan & Adams 

 ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΕΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΧΩΡΕΥΕΛΕΧ ΨΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ, ΧΧΣΟΕΛΣΩ, 
ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ 

 Θ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΩΧ ΥΑΦΑΓΣΡΨΑΧ ΕΡΔΩΡΑΠΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ- ΧΧΣΟΕΛΣΩ- 
ΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

Υροχποκζςεισ για ζνα καλφτερο πλαίςιο επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

 ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ, ΧΧΣΟΕΛΣΩ, ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ:ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ 

 Διδακτικζσ Υροτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ Χυνεργαςίασ Σικογζνειασ και  Χχολείου 

 Ψομείσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου, οικογζνειασ, κοινότθτασ ςφμφωνα με τουσ 
Atkin, Bastiani και Goode 

 Ψφποι ςυνεργαςίασ οικογζνειασ  και ςχολείου ςφμφωνα με τουσ Atkin, Bastiani και 
Goode 

 Αξιολόγθςθ των ςχζςεων ςχολείου, οικογζνειασ, κοινότθτασ 

 Διδακτικζσ Υροτάςεισ  – Εφαρμοςμζνα Υρογράμματα Χυνεργαςίασ Σικογζνειασ και 
Χχολείου 

 Θ περίπτωςθ των Δθμόςιων Χχολείων του Arlington((Virginia) 

 Θ περίπτωςθ του Δθμόςιου Χχολείου Kate Waller του Barrett 

 Θ περίπτωςθ του Υρογράμματοσ ΦΑΨ – «Σι Γονείσ ωσ Δάςκαλοι» (Parents Αs Ψeachers – 
PAT) 

 ΨΩΥΛΞΕΧ ΞΑΛ ΑΨΩΥΕΧ ΠΣΦΦΕΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΧΧΣΟΕΛΣΩ 

 Υαρουςίαςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν ςτο 12
ο
 και 13

ο
 μάκθμα που αφοροφν τθ 

κεματολογία του μακιματοσ 



 

[43] 
 

(3) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ/Χθμειϊςεων/Εργαςιϊν και ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

παρουςίαςθσ 

30 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτο 

Εργαςτιριο 

13 

Χυγγραφι εργαςίασ 20 

Χυνεργαςία 5 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

●  Γλϊςςα: Ελλθνικι 

●  Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

●  Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Christenson, J.L. & Sheridan, S.M.(2001). Schools and families: Creating essential connections for 

learning. W.Y.: The Guilford Press. 

Epstein, J. (1995). School- family- community partnerships: caring for the children we share. Phi Delta 

Kappan, 76 (9), 701- 712. 

Epstein, J. & Sheldon, S. (2002). Present and accounted for improving students attendance through 

family and community involvement. The Journal of Educational Research, 95 (5), 308- 318 

 Fantuzzo, J., M Mcwayne, C., Perry, M. A., & Childs, S. (2004). Multiple Dimensions of Family 

Involvement and Their Relations to Behavioral and Learning Competencies for Urban, Low-

Income Children. School psychology review, 33(4):467-480 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014α). Υρόγραμμα 

Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από http://hdl.handle.net/10795/1947   

http://hdl.handle.net/10795/1947
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Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014β). Σδθγόσ 

Εκπαιδευτικοφ για το Υρόγραμμα Χπουδϊν του Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από 

http://hdl.handle.net/10795/1859  

Lewis, L., Kim, Y.A., Bey, J. A. (2011). Teaching Practices and Strategies to Involve Inner-City Parents at 

Home and in the School. Teaching and Teacher Education, 27 (1),  221-234  

Υανταηισ, Χ. & Χακελλαρίου, Π.(2005),Υροςχολικι Υαιδαγωγικι: Υροβλθματιςμοί –Υροτάςεισ. 

Ακινα: Ατραπόσ. 

Ryan, B. & Adams, G. (2015). The family- school relationships model. In: B. Ryan, G. Adams, T. 

Gullotta, R. Weissberg, & R. Hampton (Eds.) The family school connection (pp. 3- 28). Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications 

Sakellariou,M., Parent’s attitude towards Nursery School and its corvelation with their sociological 

characteristics, Proceedings of the MidTerm, Conference of the Research Committee on 

International Sociological Association, Nicosia,Cyprus,2017,309-319. 

Sakellariou, M., Rentzou,K., Types of parental Involvement in Greek preschool settings: A case study, 

International Journal  of learning,(Vol.14,2007,33-40). 

Seginer, R. (2006). Parents' educational involvement: A developmental ecology perspective. 

Parenting, 6(1), 1-48. 

Χακελλαρίου, M. (2017)Χυνεργαςία Σικογζνειασ και Ρθπιαγωγείου. Κεωρία,  Ζρευνα, Διδακτικζσ 

Υροτάςεισ, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γιαχοφδθ. 

Χακελλαρίου, Π. (2017). Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Υαιδαγωγικισ Εργαςίασ του Ρθπιαγωγείου: 

Κεωρθτικζσ Υροςεγγίςεισ και Διδακτικζσ Εφαρμογζσ, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γιαχοφδθ. 

Χακελλαρίου, Π. (2015). Θ ςυνεργαςία οικογζνειασ, ςχολείου, κοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ 

προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ. Επιςτθμονικι Επετθρίδα Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ 

Ρθπιαγωγϊν Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων, 3, 133- 148  

            DOI: http://dx.doi.org/10.12681/jret.971  

 

http://hdl.handle.net/10795/1859
http://dx.doi.org/10.12681/jret.971
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 200 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΛΡΘΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ ΞΑΛ ΠΑΚΘΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=809 

ΒΛΡΨΕΣΔΛΑΟΕΕΛΧ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

ΓΡΩΧΕΛΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να γνωρίςουν: 

 τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ορολογία τθσ Ξινθτικισ, τθσ Ψυχοκινθτικισ και τθσ Φυςικισ 
Αγωγισ, κακϊσ και τισ διαφορζσ τουσ και να προςεγγίςουν μεκοδικά - ςυςτθματικά το 
επιςτθμονικό πεδίο τθσ Ξινθτικισ Αγωγισ, 

 τα ςτάδια τθσ κινθτικισ ανάπτυξθσ, των  κινθτικϊν ικανοτιτων, των κινθτικϊν δεξιοτιτων, 
τθσ νευρομυϊκισ ςυναρμογισ, του κινθτικοφ ελζγχου, τθσ κινθτικισ μάκθςθσ, τθσ φυςικισ 
κατάςταςθσ, και ακόμθ υπό ποιεσ ςυνκικεσ και πϊσ όλα αυτά αναπτφςςονται με βάςθ τισ 
μακθςιακζσ εμπειρίεσ και τα βιϊματα, 

 όλεσ τισ κατθγορίεσ κινθτικϊν δράςεων (αδρι και λεπτι κινθτικότθτα, ανοικτζσ / κλειςτζσ, 
ομαδικό / ατομικό παιχνίδι, κατθγορίεσ παιχνιδιοφ,  παραδοςιακό παιχνίδι, χορόσ 
παραδοςιακόσ και δθμιουργικόσ, αφιγθςθ ακλθτικισ ιςτορίασ, δραματοποίθςθ ακλθτικισ 
ιςτορίασ, γλϊςςα –μουςικι -κίνθςθ και ρυκμόσ, μουςικοκινθτικι, ακλθτιςμόσ, μθ ςυμβατικι 
ςθμειογραφία), 

 και να εξοικειωκοφν με βαςικζσ αρχζσ τθσ κινθτικισ μάκθςθσ και του ρυκμοφ, 

 τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ που δίνονται από το Αναλυτικό Υρόγραμμα για τθν ψυχοκινθτικι 
και φυςικι αγωγι, και τθ ςχετικι βιβλιογραφία. 

 κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ για το ςχεδιαςμό κινθτικϊν δράςεων για το Ρθπιαγωγείο, 

 εναλλακτικοφσ τρόπουσ  δθμιουργίασ δράςεων Ξινθτικισ Αγωγισ, 

 τθν ζννοια τθσ διά βίου άςκθςθσ και τθ ςθμαντικότθτά τθσ ςτθν υγεία, 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=809
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 τρόπουσ υποςτιριξθσ τθσ διά βίου άςκθςθσ ςτο νθπιαγωγείο με τθ μζκοδο τθσ παιγνιϊδουσ 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, 

 τρόπουσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ (βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, κλαςικι παρατιρθςθ, 
πειραματικι, εφαρμογι κινθτικϊν δοκιμαςιϊν) ςτο πεδίο τθσ Ξινθτικισ Αγωγισ και 
Πάκθςθσ. 

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να προετοιμάηουν το χϊρο και τθν υλικοτεχνικι υποδομι, και να είναι ςε ενεργό κζςθ να 
υποςτθρίξουν παιγνιϊδεισ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικά ςωςτά και παραςτατικά, 

 να αναπτφξουν τισ οργανωτικζσ και κινθτικζσ δεξιότθτζσ τουσ ςχετικά με τθν παιγνιϊδθ 
διάκεςθ, παιγνιϊδθ διδαςκαλία και μάκθςθ, 

 να υποςτθρίηουν γενικϊσ τθ διά βίου άςκθςθ με τθ χριςθ τθσ παιγνιϊδουσ διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ μζςω κίνθςθσ, 

 να μελετοφν τθ ςφγχρονθ αρκρογραφία και βιβλιογραφία ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ για τθν 
Ξινθτικι Αγωγι και Πάκθςθ. 

ΛΞΑΡΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ ψυχοκινθτικισ, (μουςικοκινθτικι, ρυκμικι – 
χορόσ δθμιουργικόσ και παραδοςιακόσ, ακλθτιςμόσ), κακϊσ  και παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ 
που ψυχαγωγοφν και προάγουν τθν κινθτικι ανάπτυξθ και τθ διά βίου άςκθςθ, 

 να κάνουν πράξθ τθ διάκεςθ και ικανότθτα των νθπίων για εφαρμογι δραςτθριοτιτων 
Ξινθτικισ Αγωγισ ςτο Ρθπιαγωγείο, 

 να επιλζγουν και να αξιοποιοφν κατάλλθλα το χϊρο και τθν υλικοτεχνικι υποδομι τθσ 
Ψυχοκινθτικισ και φυςικισ Αγωγισ ςε δραςτθριότθτεσ για παιδιά του Ρθπιαγωγείου, 

 να αντιμετωπίηουν κριτικά το ΔΕΥΥΧ και το Αναλυτικό Υρόγραμμα για τθν Ψυχοκινθτικι και 
Φυςικι Αγωγι, κακϊσ και τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τα 
προςαρμόηουν ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ, 

 να ερευνοφν ϊςτε να προκφπτουν νζα πορίςματα και νζεσ προτάςεισ, ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ 
Ψυχοκινθτικισ και Φυςικισ Αγωγισ κατά τθν προςχολικι θλικία, 

 να ςυνδζουν κριτικά και ουςιαςτικά τα επίπεδα κεωρίασ, ςχεδιαςμοφ και πράξθσ τθσ 
Ψυχοκινθτικισ και Φυςικισ Αγωγισ, 

 να ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν με ςφγχρονα κριτιρια και δοκιμαςίεσ τθν εξζλιξθ τθσ 
κινθτικισ ανάπτυξθσ των νθπίων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ δεοντολογία και τισ θκικζσ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
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 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Βαςικι ορολογία και διάρκρωςθ του πεδίου τθσ Ξινθτικισ Αγωγισ,  

 Βαςικζσ αρχζσ Διδακτικισ Πεκοδολογίασ τθσ Ξινθτικισ Αγωγισ για τθν προςχολικι θλικία 

 Ξατθγορίεσ δράςεων Ξινθτικισ Αγωγισ ςτο Ρθπιαγωγείο (αδρι και λεπτι κινθτικότθτα, 

ανοικτζσ / κλειςτζσ, ομαδικό / ατομικό παιχνίδι, κατθγορίεσ παιχνιδιοφ,  παραδοςιακό 

παιχνίδι, χορόσ παραδοςιακόσ και δθμιουργικόσ, αφιγθςθ ακλθτικισ ιςτορίασ, 

δραματοποίθςθ ακλθτικισ ιςτορίασ, γλϊςςα –μουςικι -κίνθςθ και ρυκμόσ, μουςικοκινθτικι, 

ακλθτιςμόσ, μθ ςυμβατικι ςθμειογραφία)  

 Ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι βάςθ τθσ κινθτικισ αγωγισ (θ ςυμβολι των ςωματικϊν, 

αιςκθτθριακϊν και κινθτικϊν βιωμάτων ςτθν παιδικι ανάπτυξθ, ςτόχοι και περιεχόμενα τθσ 

κινθτικισ αγωγισ, κεωρίεσ και μοντζλα Ξινθτικισ Αγωγισ, προςανατολιςμόσ ςτθ δράςθ, 

κινθτικι αγωγι και ςυμπεριφορά τθσ /του νθπιαγωγοφ, διά βίου άςκθςθ)  

 Χχεδιαςμόσ, δραςτθριοτιτων Ξινθτικισ Αγωγισ για παιδιά προςχολικισ Θλικίασ με ζμφαςθ 

ςτθν παιγνιϊδθ μάκθςθ και διδακτικι κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ του υγιοφσ τρόπου ηωισ 

 Βαςικι ορολογία τθσ Ψυχοκινθτικισ και τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

 Πεκοδολογία ζρευνασ ςτθν κινθτικι αγωγι 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ οπτικοακουςτικϊν προγραμμάτων αναπαραγωγισ κίνθςθσ, 
ιχου, μουςικισ  

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ e-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 21 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 18 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν αςκιςεων 20 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 25 
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Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 20 

Χυνεργαςία με φοιτθτζσ 5 

φνολο Μαθήματοσ  109 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ και μικροδιδαςκαλία από 
μικρζσ ομάδεσ (2 ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (2 
ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, με ερωτιςεισ 
ςφντομθσ ανάπτυξθσ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – 
λογικι τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 

 

Υροαιρετικι  εργαςία                                                                   20%                                                        

Εξετάςεισ με εργαςία                                                                  100% 

Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                              80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                         100% 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Kieff, J., & Casbergue, R. (2017). Παιγνιϊδθσ μάκθςθ και διδακτικι. Επιμ.: Χ., Ηάραγκασ & Α. 
Αγγελάκθ, Ακινα: Gutenberg. 

Υαυλίδθ, Ε. (2012). Κινθτικι και Ρυκμικι Αγωγι ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ από τθ Θεωρία ςτθν 
Πράξθ, Κεςςαλονίκθ: Ηυγόσ. 

Zimmer R., (2007). Εγχειρίδιο κινθτικισ αγωγισ από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. (Επιμ. Α. Ξαμπάσ), 
Ακινα: Ακλότυπο. 

Δζρρθ, Β., (2007). Θ Φυςικι Αγωγι ςτθν Αρχι του 21
ου

 Αιϊνα – κοποί – τόχοι – Επιδιϊξεισ- 
Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, Κεςςαλονίκθ: . Χριςτοδουλίδθ 

Londston, B., Alleman, L., Straits, S., Belka, D., & Clark, D. (1997). Physical Education Unit Plans for 
Preschool – Kindergarten – Learning Experiences in Games, Gymnastics, and Dance. Human 
Kinetic, U.S.A. 

Kalverboer, A., Hopkins, B., & Geuze, R., (2004). Motor Development in early and Later Chilhood: 
Longitudinal Approaches. Cambridge University Press. 

Hammett, C. (1993). Ξινθτικι Αγωγι ςτθν Προςχολικι Θλικία, Κεςςαλονίκθ: Salto. 

Rose, D.J. (1998). Κινθτικι Μάκθςθ και Κινθτικόσ Ζλεγχοσ – Μια πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ. Επιμ.: Ε. 
Ξιουμουρτηόγλου, Κεςςαλονίκθ: University Studio Press. 

Ξαρταςίδου, Ο. (2004). Μάκθςθ μζςω κίνθςθσ, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ. 

Ππουρνζλλθ, Ρ., (2002). Κινθτικι Δθμιουργικότθτα. Ακινα: Alpha Status A.E. 

Ρικολάου – Ξουρκάκθ, Ε. (1996). Θμεριςιεσ Προγραμματιςμζνεσ Δραςτθριότθτεσ για το 
Νθπιαγωγείο. Εκδ.: Gutenberg, Ακινα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ101α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και διαδραςτικι διδαςκαλία  3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1486 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ 

Υαιδαγωγικισ και των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ/Εκπαίδευςθσ.  Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ αναμζνεται ο/θ φοιτθτισ/τρια:  

α) ςε επίπεδο γνϊςεων  

 Ρα περιγράφει το αντικείμενο των Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και να προςδιορίηει τον 
διεπιςτθμονικό και διερευνθτικό τουσ χαρακτιρα. 

 Ρα προςδιορίηει τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ τθσ εξζλιξθσ τθσ Υαιδαγωγικισ και τθ μετάβαςι τθσ 
ςτο διεπιςτθμονικό πεδίο των Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ.  

β) ςε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Ρα αναγνωρίηει τον ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ και να περιγράφει τισ αλλθλεπιδράςεισ τθσ με τα 
πεδία τθσ κοινωνίασ, τθσ πολιτικισ, τθσ οικονομίασ και του πολιτιςμοφ.  

 Ρα προςεγγίηει κριτικά τθν εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ςκζψθσ και τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ.  

 Ρα μελετά κριτικά κείμενα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και να προςδιορίηει τθ ςυμβολι τουσ 
ςτθν εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ςκζψθσ.  

γ) ςε επίπεδο ικανοτιτων  

 Ρα κατανοεί τθ ςυμβολι και τθ χρθςιμότθτα τθσ ζρευνασ ςτθν εκπαίδευςθ.  

 Ρα εκτιμά τθν πολυπλοκότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθ ςθμαςία τθσ ζρευνασ ςτθν 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1486
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εκπαίδευςθ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Υαρουςίαςθ και ανάλυςθ βαςικϊν όρων και εννοιϊν του γνωςτικοφ πεδίου τθσ 
Υαιδαγωγικισ και των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ/Εκπαίδευςθσ. 

 Σ εκπαιδευτικόσ κεςμόσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ νεωτερικότθτασ (18οσ -19οσ αιϊνασ).  

 Κεμελίωςθ και εξζλιξθ τθσ Υαιδαγωγικισ από τον 18ο αιϊνα ζωσ τον 19ο αιϊνα (Ξομζνιοσ, 
Φουςςϊ, Υεςταλότςι, Φρζμπελ, Ζρβαρτοσ). 

 Ρζα Αγωγι και Χχολείο Εργαςίασ (19οσ-20όσ αι). Βαςικοί εκπρόςωποι ςτθν Ευρϊπθ και τθν 
Αμερικι (Ρτιοφι, Ρτεκρολί, Ποντεςςόρι, Φρενζ). 

 Υαιδαγωγικόσ λόγοσ και Εκπαιδευτικζσ Υρακτικζσ ςτθν Ελλάδα  (19οσ -20οσ αιϊνασ).  

 Αντιαυταρχικι εκπαίδευςθ και παιδοκεντρικι διάςταςθ ςτθ μάκθςθ.  

 Θ μετάβαςθ από τθν Υαιδαγωγικι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ/Εκπαίδευςθσ. Σ 
διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ/Εκπαίδευςθσ. Υεριγραφι των 
Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ.  

 Θ ζρευνα, οι ςκοποί και οι μζκοδοι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ/Εκπαίδευςθσ. 

 Εκπαίδευςθ ανάπτυξθ, κοινωνία και θ κρίςθ τθσ εκπαίδευςθσ (1960-1990). Σι κοινωνικζσ και 
εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ και θ ςυμβολι τθσ Ξοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ.  

 Σι εξελίξεισ ςτθν ψυχολογία και οι επιδράςεισ τουσ ςτθν παιδαγωγικι κεωρία και ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

 Θ εκπαίδευςθ ςτισ κοινωνίεσ τθσ φςτερθσ νεωτερικότθτασ. Υαγκοςμιοποίθςθ, διαπολιτιςμικι 
εκπαίδευςθ, διαφοροποιθμζνθ παιδαγωγικι. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με χριςθ power-point, 

προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, , θλεκτρονικι 

επικοινωνία με φοιτιτριεσ/-ζσ, χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου 

file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
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Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr για ανάρτθςθ 

θλεκτρονικϊν πθγϊν, ανάκεςθ εργαςιϊν και επικοινωνία 

με φοιτιτριεσ/-ζσ.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ και διαδραςτικι 

διδαςκαλία  

39 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

31 

Αυτοτελισ μελζτθ  30 

Χφνολο Πακιματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ είναι ςυμπεραςματικι και περιλαμβάνει 

τελικι γραπτι εξζταςθ (δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ ι 
ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ ι ανάπτυξθσ δοκιμίων) 
(100% του τελικοφ βακμοφ).  

Για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ Erasmus προςφζρεται θ 

δυνατότθτα υποβολισ των εργαςιϊν ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτουσ 
φοιτθτζσ/τριεσ μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ e-course.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Bartlett, S. &Burton, D. (2019). Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Εκπαίδευςθσ. Ακινα: Gutenberg.  

Cohen, L., Manion, L., &Morrison, K. (2008). Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ. Ακινα: 

Πετζχμιο.  

Durkheim, Ε. (2014). Θ εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ςκζψθσ. Ακινα: Αλεξάνδρεια.  

Hofstetter, R. &Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.).Ειςαγωγι ςτισ επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα: 
Μεταίχμιο  

HoussayeJ. (επ.) (2000) *1995]. Δεκαπζντε Παιδαγωγοί. τακμοί ςτθν ιςτορία τθσ παιδαγωγικισ 

ςκζψθσ, μετ. Δ. Καρακατςάνθ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

MialaretG. (2011). Περί παιδαγωγικισ και εκπαίδευςθσ. Ακινα: Δαρδανόσ. 

Mialaret, G. (2008). Επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Reble, A. (2005). Ιςτορία τθσ Παιδαγωγικισ. Ακινα: Υαπαδιμασ 

Δθμαράσ, Α. & Βαςιλοφ-Υαπαγεωργίου, Β. (2008). Από το κοντφλι ςτον υπολογιςτι. 1830-2000 

Εκατόν εβδομιντα χρόνια ελλθνικι εκπαίδευςθ με λόγια και εικόνεσ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Ξαλαιτηοποφλου, Π. (2001). Ο εκπαιδευτικόσ ωσ ςτοχαηόμενοσ επαγγελματίασ. Ακινα: Ψυπωκιτω.  

Ξατςαροφ, Ε. & Ψςάφοσ, Β. (2004). Από τθν ζρευνα ςτθ διδαςκαλία. Θ εκπαιδευτικι ζρευνα δράςθσ. 

Ακινα: Χαβάλλασ.  

Ξρίβασ, Χ. (2004). Ειςαγωγι ςτθν Παιδαγωγικι. Ακινα: Gutenberg.  

Ξυριαηι, Ρ. (2011). Θ κοινωνιολογικι ζρευνα: Κριτικι επιςκόπθςθ των μεκόδων και των τεχνικϊν. 

Ακινα: Υεδίο.  

http://ecourse.uoi.gr/
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Πατςαγγοφρασ, H. (2009). Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Παιδαγωγικισ. Εναλλακτικζσ Προςεγγίςεισ, 

Διδακτικζσ Προεκτάςεισ. Ακινα: Gutenberg. 

ωχζλλθσ Υ. (1997). Ωπαρξιακά Υροβλιματα τθσ Υαιδαγωγικισ Επιςτιμθσ ςτο Υαρελκόν και 

Χιμερα. Χτο Βάμβουκασ Π.Λ. & Χουρδάκθσ Α.Γ. (επιμ.), Παιδαγωγικι Επιςτιμθ ςτθν Ελλάδα και 

τθν Ευρϊπθ. Σάςεισ και Προοπτικζσ. Πρακτικά Ηϋ Διεκνοφσ υνεδρίου (ςς. 17-26).Ακινα: 

Ελλθνικά Γράμματα. 

ωχζλλθσ, Υ. (1997). Θεµελιϊδθ Προβλιµατα τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιµθσ. Ακινα: Ξυριακίδθσ. 

Υαπαναοφμ, Η. (2003). Σο επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ. Ακινα: Ψυπωκιτω.  

Υαςιάσ, Γ., Φλουρισ, Γ. & Φωτεινόσ, Δ. (2016). Παιδαγωγικι και εκπαίδευςθ. Ακινα: Γρθγόρθσ.  

Υυργιωτάκθσ Γ. (2007). Παιδαγωγικι του Νζου ςχολείου. Ακινα: Γρθγόρθσ. 

Ψερηισ, Ρ. (2000). Θ παιδαγωγικι του Αλεξάνδρου Π. Δελμοφηου: ςυςτθματικι εξζταςθ του ζργου 

και τθσ δράςθσ του.Κεςςαλονίκθ:  Αφοι Ξυριακίδθ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ 224 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΨΩΧΣΥΑΚΣΟΣΓΛΑ ΨΣΩ ΥΑΛΔΛΣΩ – ΕΛΔΛΞΘ 

ΑΓΩΓΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Φροντιςτιριο 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

1. Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ Ψυχοπακολογίασ, όπωσ των Klein, 

Winnicott, Meltzer, Anzieu. 

2. Είναι ςε κζςθ να ςυνδζςουν τισ κεωρίεσ με τθν παρουςίαςθ κλινικϊν περιπτϊςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Πφθςθ των φοιτθτϊν ςτθν κατανόθςθ των κεωριϊν τθσ κλινικισ ψυχοπακολογίασ-ειδικισ 
αγωγισ 

 Εξειδίκευςθ των κεωριϊν τθσ ψυχοπακολογίασ μζςα από τθ μελζτθ περιπτϊςεων 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα παρουςιάηονται οι βαςικζσ νοςογραφικζσ οντότθτεσ ςτο χϊρο τθσ 

Ψυχοπακολογίασ και τθσ Ειδικισ Αγωγισ.  
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Ειδικότερα αναλφονται: 

 Θ Επιςτθμολογία ςτο χϊρο τθσ ψυχοπακολογίασ και τθσ Ειδικισ Αγωγισ. 

 Αυτιςμόσ: Επιςτθμολογία και κεραπευτικι προςζγγιςθ. 

 Ρευρϊςεισ και φοβίεσ ςτθν προςχολικι θλικία. 

 Ειδικι Αγωγι: Επιςτθμολογία και ςφγχρονεσ τάςεισ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

 και ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 29 

Φροντιςτιριο 10 

Χυγγραφι εργαςίασ 12 

Πελζτθ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

15 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα 

5 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

35 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γραπτι εργαςία: 20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ: 80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS: 100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δελαςςοφδασ, Ο. (2003). Ειςαγωγι ςτθν ειδικι παιδαγωγικι. Σόμοσ Α’, ςχολικι ζνταξθ ατόμων με 

ειδικζσ ανάγκεσ. Ακινα: Ατραπόσ. 

Ξάκουροσ, Ε., & Πανιαδάκθ, Ξ. (2002).Ψυχοπακολογία παιδιϊν και εφιβων: αναπτυξιακι 

προςζγγιςθ. Ακινα: Ψυπωκιτω. 

Χαρρισ, Δ. (2009). Ειςαγωγι ςτθ γνωςτικι και ψυχαναλυτικι κεωρία τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ: 

Αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν μζςα από το παραμφκι και τθ μαριονζτα. Ακινα: Ελλθνικά 

Γράμματα. 

Campbell, S. (2002). Behavior problems in preschool children Clinical and Developmental Issues. New 

York: The Guilford Press. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ  

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ421 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΑΨΦΛΞΘ ΥΑΛΔΕΛΑ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία  1 4 

Κεατρικζσ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 

Αυτοςχεδιαςμόσ- Δραματοποίθςθ Κεατρικϊν Ξειμζνων  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ξυρίαρχοι ςτόχοι του μακιματοσ: «Κεατρικι Υαιδεία» είναι:  

 H ενδελεχισ, πολφτροπθ κατανόθςθ αλλά και θ ςυνζνοχθ κοινωνία των φοιτθτϊν ςτθν 
ετερότθτα.  

 Σι αλλότροιεσ όψεισ τθσ ετερότθτασ να υποδείξουν  ςτον μελλοντικό δάςκαλο-εμψυχωτι 
τθν πολυδιάςτατθ, πολιτιςμικι δυναμικι του Κεάτρου ωσ μια εξόχωσ διαλεκτικι κι 
αγαπθτικι Ψζχνθ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
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κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Λςτορία και Κεωρία του Κεάτρου- 

  Σι Αρχζσ του Δράματοσ-  

 Θ Γζνεςθ τθσ Ψραγωδίασ : Ψο Φιλοςοφικό, Λδεολογικό, Υολιτικό κι Αιςκθτικό Υεριεχόμενό 
τθσ-  

 Θ Αρχετυπικι Ψζχνθ του νόςτου, ζνα διόραμα Ξοινωνικοπολιτικϊν διαδικαςιϊν 

 Από τον Τμθρο, τον Αιςχφλο, τον Χοφοκλι, τον Ευριπίδθ ωσ τον Beckett, Müller, το 
Δθμϊδεσ Άςμα. Σ Διόνυςοσ, το ζνκεον όχθμα τθσ Τντολογικισ Κλίψθσ του τελετουργικοφ 
καλλωπιςμοφ, τθσ εντοςκιότθτασ, τθσ παρ-αίςκθςθσ και του διπλαςιαςμοφ των ειδϊλων-  

 Αναγνϊςεισ τθσ Ετερότθτασ μζςα από τα Πεγάλα Ξείμενα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ 
Γραμματείασ και τθσ Οογοτεχνίασ του 19ου και 20ου αιϊνοσ- 

  Ενδελεχισ ςπουδιπάνω ςτισ ανεξοικείωτεσ όψεισ τθσ Δραματικισ Ψζχνθσ και του 
εναγκαλιςμοφ τθσ με αλλότροιεσ μορφζσ Ψζχνθσ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχι ςτισ αυτοτελείσ 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ 

39 

Υροετοιμαςία μικρϊν 

ατομικϊν και ομαδικϊν 

εργαςϊν 

20 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

ςε ομάδεσ 

20 

Υροετοιμαςία για τθ 

γραπτι αξιολόγθςθ 

21 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Υαρουςίαςθ Εργαςίασ  

 Ξαλλιτεχνικι Ερμθνεία 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ  

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υλάτων, Λππίασ και Κεαίτθτοσ ι Υερί Επιςτιμθσ, εκδ. Ηιτροσ, Κεςςαλονίκθ. 

Γραμματάσ Κ., Κζατρο και Υαιδεία, Ρεράιδεσ, Ακινα 1998 (Γ’ Ζκδοςθ).  

Υοφχνερ Β., Ελλθνικι Κεατρολογία, Εταιρεία Κεάτρου Ξριτθσ, Ξρθτικι Κεατρικι Βιβλιοκικθ Β, 

Ακινα 1988. -Υατςαλίδθσ Χ., Εν/τάςεισ και Δια/ςτάςεισ.  

Θ Ελλθνικι Ψραγωδία και θ Κεωρία του Εικοςτοφ Αιϊνα, Ψυπωκιτω, Ακινα 1997. 

Lesky A., Λςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Οογοτεχνίασ, μετάφραςθ Α. Ψςοπανάκθ, Κεςςαλονίκθ 1964.-

Steiner G., The Death of Tragedy, Faber& Faber, London 1961.  

Romilly J.de, L’ Evolution de Pathetique d’ Aschyle á Euripide, Presses Universitaires De France, Paris 

1961.  

Le Tragedie Grecque, Presses Universitaires De France, Paris 1970  

 

 

 



 

[59] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 144 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣΩ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι Διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ φλθσ που περιλαμβάνεται ςτο μάκθμα αυτό, αναμζνεται 

οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ να μποροφν: 

 Ρα περιγράφουν και να αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ 
εκπαίδευςθσ 

 Ρα κατανοιςουν το ρόλο του ςχολείου ςτο ςφγχρονο κόςμο και τθ λειτουργία του ωσ 
δθμόςιο ςφςτθμα 

 Ρα κατανοιςουν των οργάνωςθ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ χϊρου του Ρθπιαγωγείου.  

 Nα αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ του Ρθπιαγωγείου ςε όλουσ τουσ τομείσ.  

 Nα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν ςυμμετζχοντασ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ εκπαιδευτικοί αλλά και ωσ ςτελζχθ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να παράςχει ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

για τθν κατανόθςθ τθσ δομισ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ το νθπιαγωγείου. Χτόχοι του 

μακιματοσ αποτελοφν: 

 H παρουςίαςθ του νθπιαγωγείου ςτθ διαχρονικι του πορεία. 

 Θ εξζταςι του από διάφορεσ πλευρζσ 
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 H απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων από τουσ φοιτθτζσ ςχετικά με τθν οργάνωςθ και τθ 
λειτουργία του. 

 Δυνατότθτα λιψεισ αποφάςεων 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αποςαφινιςθ βαςικϊν εννοιϊν. Βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ  

 Θ Υροςχολικι Αγωγι ωσ κεςμόσ.  

 Θ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ.  

 Ψο κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Ρθπιαγωγείου.  

 Ψο Ρθπιαγωγείο ωσ εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 Ψο Ρθπιαγωγείο ωσ δθμόςια υπθρεςία.  

 Ψο προςωπικό και θ ςτελζχωςθ ςτθν Υροςχολικι Αγωγι.  

 Θ διεφκυνςθ και διαχείριςθ του Ρθπιαγωγείου.  

 Θ επικοινωνία και οι δθμόςιεσ ςχζςεισ ςτισ μονάδεσ Υροςχολικισ Αγωγισ.  

 Θ παιδαγωγικι λειτουργία του Ρθπιαγωγείου. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Σι διδαςκαλίεσ γίνονται με power point 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

40 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα  

5  

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

20 

φνολο Μαθήματοσ  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

 Υροφορικι Εξζταςθ 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αργυροποφλου Ε., (2018), Σργάνωςθ, Διοίκθςθ και λειτουργία τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

Ακινα, εκδ. Ξριτικι. 

Χαΐτθσ Χ., Χαΐτθ Α. (2012), Σργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, Ακινα. 

Click.Ph. (2005), Διοίκθςθ Πονάδων Υροςχολικισ και Χχολικισ Αγωγισ, Ακινα, Εκδ. Ζλλθν 

Ξωτςίκθσ Β. (2003), εκπαιδευτικι διοίκθςθ και πολιτικι, Ακινα, Εκδ. Ζλλθν. 

Χαρίτοσ Χαρ., (1998), Ψο Ελλθνικό Ρθπιαγωγείο και οι ρίηεσ του, Ακινα, εκδ. Gutenberg 

Υαςιαρδισ, Υ. (2014). Εκπαιδευτικι Θγεςία: Από τθν περίοδο τθσ ευμενοφσ αδιαφορίασ ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι. Ακινα: Εκδ.Πεταίχμιο 

Γαβαλάσ Οαη., (1976), Ψο Ελλθνικό Ρθπιαγωγείο, Ακινα, εκδ. Δίπτυχο.   
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡE 222 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Bϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΞΛΡΘΨΦΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΙ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ (ΠΕ ΥΦΣΧΩΥΛΞΘ ΠΕΟΕΨΘ ΞΑΛ ΕΞΥΣΡΘΧΘ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΞΑΛ 

ΕΕΨΑΧΕΩΡ ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται: 

 Ρα ζχουν κατανοιςει τισ βαςικζσ κεωρίεσ κινιτρων και τισ βαςικζσ ζννοιεσ αυτϊν των 
κεωριϊν.  

 Ρα ζχουν εξοικειωκεί και να μποροφν να εμβακφνουν ςε εκείνεσ από τισ ζννοιεσ και 
κεωρίεσ των κινιτρων οι οποίεσ μποροφν να ζχουν εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Ρα είναι ςε κζςθ να παρουςιάηουν τισ βαςικζσ προςεγγίςεισ για τα κίνθτρα. 

 Ρα μποροφν να ςυηθτοφν και να εγείρουν ςχετικά ηθτιματα που αφοροφν τα κίνθτρα και 
τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και πακολογία. 

 Ρα αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των ατομικϊν διαφορϊν ωσ προσ τθν ανάπτυξθ των κινιτρων 
και τθν επίδραςι τουσ ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ και ςτθ ςχολικι μάκθςθ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Σμαδικι εργαςία 
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 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι: Σι αιτίεσ τθσ ςυμπεριφοράσ και τα κίνθτρα. Ξίνθτρα και γνϊςθ. Ξίνθτρα και 
δράςθ. Ψυχολογία κινιτρων. Σριςμόσ και είδθ κινιτρων. Πζκοδοι μελζτθσ κινιτρων. 
Λςτορικι αναδρομι.  

 Βιολογικι και φυςιολογικι βάςθ των κινιτρων (ζνςτικτα, πείνα, δίψα, φπνοσ, 
ςεξουαλικότθτα).  

 Κεωρίεσ κινιτρων: ψυχαναλυτικι, ανκρωπιςτικζσ, ςυμπεριφορικζσ, διζγερςθσ/αρίςτου 
επιπζδου.  

 Ξίνθτρα ωσ χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ:     

 Θ κεωρία του κινιτρου επίτευξθσ: Χαρακτθριςτικά του κινιτρου επίτευξθσ. Θ τάςθ για 
επίτευξθ επιτυχίασ. Θ τάςθ για αποφυγι τθσ αποτυχίασ. Ψελικό κίνθτρο επίτευξθσ. Εξζλιξθ 
τθσ κεωρίασ. Ξίνθτρο για αποφυγι τθσ επιτυχίασ. Ανάπτυξθ του κινιτρου επίτευξθσ ςτα 
παιδιά. 

 Γνωςτικζσ Κεωρίεσ: Θ κεωρία του πεδίου του Lewin. Κεωρίεσ γνωςτικισ ςυνζπειασ και 
αιτιολογικοφ προςδιοριςμοφ: Θ κεωρία του Heider. Θ κεωρία των Jones και Davis. Θ 
κεωρία του Kelley. Χυνεπαγόμενα τθσ κεωρίασ του Kelley.  

 Εφαρμογζσ των κεωριϊν αιτιολογικοφ προςδιοριςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ: Ψο κίνθτρο 
επίτευξθσ και θ κεωρία προςδιοριςμοφ. Διαςτάςεισ των προςδιοριςμϊν. Υροςδιοριςμοί 
και ςυναιςκιματα. Εςωτερικά και εξωτερικά κίνθτρα. Εςωτερικά κίνθτρα και εκπαίδευςθ. 
Σ επιτυχθμζνοσ δάςκαλοσ. Θ κεραπευτικι χριςθ των προςδιοριςμϊν ςτο ςχολείο. 

 Αιτιολογικοί προςδιοριςμοί ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και ςτθν πακολογικι 
ςυμπεριφορά.  

 Ξίνθτρα και βοφλθςθ: Σι πρόδρομοι. Θ τάςθ για δράςθ. Θ ζναρξθ τθσ δράςθσ. Θ 
υπερνίκθςθ των εμποδίων τθσ δράςθσ. Θ κεωρία του Kuhl. Ψο μοντζλο του Φουβίκωνα για 
τισ φάςεισ τθσ δράςθσ.   

 Σ εαυτόσ ωσ πθγι κινιτρου: Θ ζννοια του εαυτοφ. Χυνκικεσ που προάγουν τθν αυτο-
ενθμερότθτα. Αυτο-εςτίαςθ και ζλεγχοσ δράςθσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 



 

[67] 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

15 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

30 

Εξετάςεισ 3 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 

Πζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

 Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου 
(Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ και Ερωτιςεισ 
Χφντομθσ Απάντθςθσ) (80%). 

 Εργαςία ςτο πλαίςιο των Εφαρμογϊν του 
μακιματοσ: Υροφορικι παρουςίαςθ άρκρων 
(20%). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Σα κίνθτρα ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2012). Ψυχολογία κινιτρων. Ακινα: Υεδίο. 

Οεονταρι, Α. (1996). Αυτο-αντίλθψθ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.  

Οεονταρι, Α. (2012). Αυτοεκτίμθςθ: μια βαςικι ψυχολογικι ανάγκθ; Χτο Χ. Χατηθχριςτου & Θ. 

Ππεηεβζγκθσ (Επιμ. Ζκδοςθσ), Ψυχο-Παιδία: Θζματα ανάπτυξθσ και προςαρμογισ των παιδιϊν 

ςτθν οικογζνεια και το ςχολείο (ςελ. 299-321). Ακινα: Υεδίο. 

Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Σα κίνθτρα ςτθν εκπαίδευςθ (Επιμ. Ζκδ. Ρ. Πακρισ & 

Δ. Υνευματικόσ). Ακινα: Gutenberg. 

Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and       applications. 

New Jersey: Prentice Hall.  

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). Development of achievement motivation. Oxford: Elsevier. 

 

- υναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Educational Psychology  

Educational Psychologist 
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Journal of Motivation, Emotion, and Personality 

British Journal of Educational Psychology  

Hellenic Journal of Psychology 

Learning and Motivation 

Motivation and Emotion  
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΕΟΛΩΔΕΛΧ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΕΧ ΕΡΡΣΛΕΧ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=425 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα αναγνωρίηουν, να διαφοροποιοφν και να περιγράφουν βαςικά γεωμετρικά ςχιματα βάςει 
των χαρακτθριςτικϊν και των ιδιοτιτων τουσ 

 Ρα καταςκευάηουν γεωμετρικά ςχιματα με εμπράγματο υλικό. 

 Ρα γνωρίηουν διαφορετικοφσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ αρικμϊν και να αναγνωρίηουν τθν 
επίδραςι τουσ ςτισ αρικμθτικζσ πράξεισ. 

 Ρα υπολογίηουν αποτελζςματα αρικμθτικϊν πράξεων ςε διαφορετικά αρικμθτικά ςυςτιματα. 

 Ρα διαφοροποιοφν τα μεγζκθ ανάλογα με τισ διαςτάςεισ τουσ και να τα υπολογίηουν με χριςθ 
άτυπων μονάδων μζτρθςθσ. 

 Ρα γνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία τθσ κεωρίασ ςυνόλων και να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ ςχετικϊν 
αναπαραςτάςεων (διαγράμματα Venn, πίνακεσ διπλισ ειςόδου).  

 Ρα ςυνδζςουν τισ αρικμθτικζσ πράξεισ με εμπράγματεσ ενζργειεσ επί ςυνόλων. 

 Ρα ςυνδζςουν τισ ςχζςεισ ιςοδυναμίασ και διάταξθσ με τισ ενζργειεσ τθσ ταξινόμθςθσ και τθσ 
ςειροκζτθςθσ, αντίςτοιχα. 

 Ρα εξετάςουν και να ανακεωριςουν ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τισ μακθματικζσ ζννοιεσ και 
διαδικαςίεσ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
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Αυτόνομθ εργαςία  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Υροαγωγι τθσ επαγωγικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ 

Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι ςτο μακθματικό περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ του Ρθπιαγωγείου με 
ζμφαςθ ςτισ τυπικζσ και άτυπεσ αναπαραςτάςεισ μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν 

 Χϊροσ και Γεωμετρία 

o Βαςικά τριςδιάςτατα, διςδιάςτατα και μονοδιάςτατα ςχιματα: Χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ 
και καταςκευι με χριςθ εμπράγματου υλικοφ 

o Σργάνωςθ του χϊρου: Χχζςεισ μεταξφ του μονοδιάςτατου, διςδιάςτατου και τριςδιάςτατου 
χϊρο 

 Αρικμοί και αρικμθτικά ςυςτιματα 

o  Επαναλθπτικά και κεςιακά αρικμθτικά ςυςτιματα: Σμοιότθτεσ και διαφορζσ 

o  Αρικμθτικζσ πράξεισ ςε επαναλθπτικά αρικμθτικά ςυςτιματα  

o Εμπράγματο εκπαιδευτικό υλικό για τθν αναπαράςταςθ αρικμϊν και αρικμθτικϊν πράξεων 

 Πεγζκθ και μζτρθςθ μεγεκϊν 

o  Βαςικά μεγζκθ (μικοσ, επιφάνεια, όγκοσ/χωρθτικότθτα, πλικοσ, περιςτροφι) 

o Άτυπεσ και τυπικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ 

o Διαδικαςία μζτρθςθσ 

 Χφνολα και ςχζςεισ 

o Σριςμοί, ςυμβολιςμοί και πράξεισ ςτα ςφνολα 

o Χχζςεισ πράξεων ςυνόλων και αρικμθτικϊν πράξεων 

o Ψαξινόμθςθ και ςχζςεισ ιςοδυναμίασ, ςειροκζτθςθ και ςχζςεισ διάταξθσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ecourse  

 προτηζκτορασ 

 Email 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ - 

Υαρακολοφκθςθ 

39 

Πθ κακοδθγοφμενθ 

μελζτθ 

30 

Επίλυςθ αςκιςεων  25 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

25 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Εκπόνθςθ αςκιςεων 

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 

ςφντομθσ ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ ανάλυςθσ δραςτθριοτιτων 

για τα μακθματικά ςτο νθπιαγωγείου 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στα ελληνικά 

Davis, P. & Hersh, R. (1980). Θ μακθματικι εμπειρία. Ακινα: Ψροχαλία. 

Ξαλαβάςθσ, Φ. Ποφτςιοσ-Φζντηιοσ, Α. (2015). Ανάμεςα ςτο μζροσ και ςτο όλο. Ακινα: Gutenberg 

Υατρϊνθσ, Ψ. (2001). Θεμελιϊδεισ μακθματικζσ ζννοιεσ και παιδικι ςκζψθ. Ακινα: Δίπτυχο. 

Ψριανταφυλλίδθσ, Ψ., Χδρόλιασ, κ. (2005). Βαςικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ για τον εκπαιδευτικό τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Ψυπωκθτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ 

 

Στα αγγλικά 

Copeland, R. (1984). How children learn mathematics. New York: Macmillan Publishing Company. 

Cross, C.T., Woods, T.A., & Schweingruber, H. (Eds.). (2009). Mathematics learning in early childhood: 

Paths toward excellence and equity. National Research Council, Committee on Early Childhood 

Mathematics. Washington, DC: The National Academies Press. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Ευκλείδθσ Γϋ  

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Ευκλείδθσ Γϋ 

Educational Studies in Mathematics 

International Journal for Mathematics in Education 

Journal for Research in Mathematics Education 

Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning, 

ZDM Mathematics Education 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΟΓΟΤ, ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΥΣΛΘΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 Nα αποκτιςουν μια ςυγκροτθμζνθ και ςφαιρικι γνϊςθ τθσ ιςτορίασ τθσ νεοελλθνικισ 
λογοτεχνίασ και να γνωρίςουν, ειδικότερα, τουσ ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ και 
εκπροςϊπουσ τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ. 

 Ρα ζρκουν ςε γόνιμθ επικοινωνία με τθ νεοελλθνικι γλϊςςα ςτθ διαχρονικι τθσ εξζλιξθ. 

 Ρα αναγνωρίηουν τα ρεφματα, τισ λογοτεχνικζσ ςχολζσ, τα διακριτικά χαρακτθριςτικά κάκε 
περιόδου και να μποροφν να εντάςςουν τουσ ποιθτζσ ι τα κείμενα ς’ αυτζσ, ςε ςυςχετιςμό 
με τα ιςτορικά-κοινωνικά-ιδεολoγικά τουσ ςυμφραηόμενα. 

 Ρα γνωρίηουν τθ κζςθ των επιμζρουσ δθμιουργϊν και του ζργου τουσ ςτο πλαίςιο τθσ 
νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ και να ζχουν τθν ικανότθτα κριτικισ αποτίμθςισ τουσ. 

 Ρα διαμορφϊςουν κριτιρια αναλυτικισ προςζγγιςθσ τθσ ποίθςθσ, με βάςθ τισ 
προτεινόμενεσ τεχνικζσ ι μεκόδουσ ανάγνωςθσ και ερμθνείασ επιλεγμζνων και 
αντιπροςωπευτικϊν κειμζνων. 

 Ρα κατανοιςουν τθν οργανικι ςυνζχεια των εκφράςεων τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ, μζςα 
από τθν αναγωγι τουσ ςε ευρφτερα χαρακτθριςτικά του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Επίδειξθ κοινωνικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
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 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ανάπτυξθ προςωπικότθτασ, ςυναιςκθματικι-ψυχικι-διανοθτικι-γλωςςικι καλλιζργεια 

 Ενεργοποίθςθ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Γενικι Ειςαγωγι για τθν Υοίθςθ και τα διακριτικά γνωρίςματα του ποιθτικοφ                         
λόγου. Αρχζσ και περίοδοι τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ. Χτακμοί και εκπρόςωποι. 

 Ψο δθμοτικό τραγοφδι. Ψο θρωικό δθμοτικό τραγοφδι ωσ ζκφραςθ του παραδοςιακοφ 
λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Ανάλυςθ δθμοτικϊν τραγουδιϊν και ανάδειξθ των ςτακερϊν «δομϊν 
βάκουσ». 

 Ξρθτικι λογοτεχνία τθσ ακμισ (1570-1669): χαρακτθριςτικά και εκπρόςωποι. 
Αποςπάςματα από το ζργο του Βιτςζντηου Ξορνάρου. Ανάλυςθ Ερωτόκριτου, ανάδειξθ 
νεοελλθνικοφ πολιτιςμικοφ μοντζλου. 

 Σ Ρεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ: α) περίοδοι και εκπρόςωποι, β) γλϊςςα και ιδεολογία. 

 Επτανθςιακι Χχολι. Διονφςιοσ Χολωμόσ: ηωι και ζργο. Θ ςυμβολι του Χολωμοφ ςτθ 
νεοελλθνικι ποίθςθ και τον πολιτιςμό, μζςα από τθν προςζγγιςθ επιλεγμζνων ποιθτικϊν 
κειμζνων. 

 Ανδρζασ Ξάλβοσ: μια αιρετικι ποιθτικι μορφι τθσ Επτανθςιακισ λογοτεχνίασ. Ξλαςικιςτικά 
και ρομαντικά ςτοιχεία ςτθν ποίθςθ του Ξάλβου. 

 Θ γενιά του 1880: γλϊςςα, ιδεολογία και εκπρόςωποι. Σ Ξωςτισ Υαλαμάσ και θ 
πολιτιςμικι παράδοςθ. Ανάλυςθ κειμζνων: θ αποκατάςταςθ τθσ διαχρονικισ ενότθτασ του 
νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. 

 Άγγελοσ Χικελιανόσ: θ οργανικι ςυνζχεια του Επτανθςιακοφ λυριςμοφ. Θ ενότθτα  του 
κόςμου: από τισ εμπειρίεσ των αιςκιςεων ςτισ πνευματικζσ εμπειρίεσ. 

 Ξ. Ξαβάφθσ: θ ιδιαιτερότθτα τθσ καβαφικισ ποίθςθσ. Λςτορικά, φιλοςοφικά, αιςκθςιακά 
ποιιματα. 

 Θ ποιθτικι γενιά του ’30 και ο Γ. Χεφζρθσ. Ψα ευρωπαϊκά ρεφματα και θ ελλθνικι 
πολιτιςμικι παράδοςθ ςτο ζργο του Χεφζρθ. 

 Θ ποίθςθ του Σδυςςζα Ελφτθ: θ ςυνζχεια των μεγάλων λυρικϊν ποιθτϊν (Δ. Χολωμόσ,  Άγγ. 
Χικελιανόσ). 

 Γιάννθσ Φίτςοσ: Υαράδοςθ και Ποντερνιςμόσ.  

 Από τθν πρϊτθ ςτθ δεφτερθ μεταπολεμικι γενιά:  

Θ πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά και το ιςτορικό βίωμα (Ψάςοσ Οειβαδίτθσ). H μεταπολεμικι 
υπερρεαλιςτικι ποίθςθ του Πίλτου Χαχτοφρθ και θ εξπρεςιονιςτικι τθσ «διάςταςθ». Θ 
ποίθςθ τθσ Ξικισ Δθμουλά.  

Αναλφςεισ αντιπροςωπευτικϊν ποιθτικϊν κειμζνων. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υροτηζκτορασ 

Ε-mail επικοινωνίασ με τισ φοιτιτριεσ / τουσ φοιτθτζσ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 
μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 
τθν προετοιμαςία του 
μακιματοσ 

35 

Αρικμόσ ωρϊν 
ςυναντιςεων με το 
διδάςκοντα/τθ 
διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 
προετοιμαςίασ του 
φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

40 

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γλϊςςα: Eλλθνικι 

 

 Πζκοδοι αξιολόγθςθσ 

Υροαιρετικι (γραπτι) εργαςία   20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ με εργαςία  80% 

Γραπτζσ εξετάςεισ χωρίσ εργαςία   100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS   100% 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1. Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2. Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υολίτθσ, Ο. (2015, 1978), Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, επιμ. Ειρ. Πεϊτάνθ, Ακινα: 
Πορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Ψραπζηθσ. 

Ξαψωμζνοσ, Ε.Γ. (2002), Αναηθτϊντασ το χαμζνο ευρωπαϊκό πολιτιςμό, Αϋ, Νεοελλθνικι ποίθςθ και 
πολιτιςμικι παράδοςθ,Ακινα: Υατάκθσ. 

Beaton, R. (1996), Ειςαγωγι ςτθ Νεότερθ Ελλθνικι Λογοτεχνία, μτφρ. Ευ. Ηουργοφ-Π. Χπανάκθ, 
Ακινα: Ρεφζλθ. 

Δθμαράσ, Ξ.Κ. (
9
2013), Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ: Από τισ πρϊτεσ ρίηεσ ϊσ τθν εποχι 

μασ, επιμ. Ξ. Χκλαβενίτθ, Ακινα: Γνϊςθ. 

Ξαψωμζνοσ, Ε.Γ., Γκότςθ, Υ., Πάντηιοσ, Υ., Χαλιάςου, Ξ., (2005), Διονφςιοσ ολωμόσ. Ο βίοσ, το ζργο, 
θ ποιθτικι του. Α. Φιλολογικι μελζτθ, Β. Θλεκτρονικι ζκδοςθ (Διεπιςτθμονικι ερευνθτικι 
ομάδα, Επιςτ. υπεφκ.: Ε.Γ. Ξαψωμζνοσ), Ακινα: Μδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον 
Ξοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία. 

Οαδογιάννθ, Γ. (2014, 2016), κοτεινι Ρίηα. Ανκολογία λυριςμοφ, Υρϊτοσ τόμοσ (1900-1940), 
Δεφτεροσ τόμοσ (1940-2000), Ακινα: Υαπαηιςθσ. 
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Παςτροδθμιτρθσ, Υ.Δ. (
7
2008, 1974), Ειςαγωγι ςτθ Νεότερθ Ελλθνικι Φιλολογία, Ακινα: Δόμοσ. 

Vitti, M. (2016, 1978), Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, επιμ. Δ. Οουκά, Ψ. Πυλωνόπουλοσ, 
Ακινα: Σδυςςζασ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ404 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Βϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΨΑΚΠΣΛ ΧΨΘΡ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΠΣΩΧΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΠΣΩΧΛΞΘΧ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=630 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

- Γνϊςεισ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται : 

 να γνωρίςουν τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά και τουσ εκπροςϊπουσ διαφορετικϊν 
μουςικϊν ρευμάτων και εποχϊν, 

 να αντιλθφκοφν τουσ τρόπουσ που θ μουςικι επθρεάηει και επθρεάηεται από τισ ευρφτερεσ 
κοινωνικζσ εξελίξεισ, 

 να αντιλθφκοφν τθ ςχζςθ μεταξφ μουςικισ και εικόνασ και μεταξφ μουςικισ και γλϊςςασ, 

 να διευρφνουν το μουςικό τουσ ορίηοντα να γίνουν πιο ανοικτζσ/οί ςε νζα ακοφςματα 

 να γνωρίςουν τισ βαςικότερεσ μουςικοπαιδαγωγικζσ κατευκφνςεισ και να κατανοιςουν τθ 
ςχζςθ τουσ με τισ μουςικζσ εξελίξεισ ςτθν κάκε εποχι. 

- Δεξιότθτεσ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται : 

 να διακρίνουν ακουςτικά από το φφοσ κάποιεσ βαςικζσ μουςικζσ κατευκφνςεισ, 

 να εξαςκθκοφν ςτθν ακρόαςθ, να μάκουν να ςυγκεντρϊνονται όταν ακοφν, 

 να αντιλθφκοφν ςτθν πράξθ τθ λειτουργία τθσ μουςικισ ςτον κινθματογράφο, 

 να αντιλαμβάνονται μορφολογικζσ και υφολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ κατά τθν ακρόαςθ, 

 να ανακαλφψουν τρόπουσ που κα μποροφςαν να ενιςχφςουν τουσ μελλοντικοφσ τουσ 
μακθτζσ κατά τθν ακρόαςθ, ιδίωσ τθν ενεργθτικι. 

- Λκανότθτεσ 
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Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται : 

 να αποκτιςουν ενδιαφζρον για ακρόαςθ μουςικισ διαφορετικϊν ειδϊν,  

 να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ πάνω ςε ηθτιματα μουςικισ αγωγισ, να γίνουν κοινωνοί των 
ςυηθτιςεων για τισ φιλοςοφικζσ και κοινωνιολογικζσ προεκτάςεισ τθσ μουςικισ, 

 να είναι να κζςθ να κάνουν καλφτερεσ επιλογζσ του μουςικοφ υλικοφ που κα 
χρθςιμοποιιςουν ωσ παιδαγωγοί, 

 να αποκτιςουν μια πιο ελεφκερθ και κριτικι ςτάςθ κατά τθν ακρόαςθ μουςικισ, να 
διευρφνουν τθν αντίλθψι τουσ για το τι είναι μουςικι, να αντιλθφκοφν γενικότερα το 
ρόλο τθσ μουςικισ ςτθ ηωι του παιδιοφ και του μελλοντικοφ ενιλικα. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χυνοπτικι ιςτορία τθσ Ελλθνικισ και τθσ λόγιασ Δυτικισ μουςικισ από τθν αρχαιότθτα ωσ 
τισ μζρεσ μασ 

 Αναφορζσ ςτο χϊρο τθσ δθμοφιλοφσ μουςικισ και ςτισ μουςικζσ του κόςμου 

 Θ μουςικι ςτον κινθματογράφο 

 Πουςικι και εικόνα, μουςικι και λόγοσ 

 Θ ςθμαςία τθσ μουςικισ ςτο ζργο παιδαγωγϊν και φιλοςόφων 

 Χθμαντικοί μουςικοπαιδαγωγοί και θ εξζλιξθ τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ ςε ςχζςθ με τθ 
μουςικι 

 Ηθτιματα φιλοςοφίασ τθσ μουςικισ και τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ                  Υρόςωπο με πρόςωπο 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικισ και βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ακρόαςθ χαρακτθριςτικϊν 

μουςικϊν αποςπαςμάτων 

18 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 12 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 30 

Χυναντιςεισ με διδάςκοντα 5 

φνολο Μαθήματοσ  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ (διαμορφωτικι και 
ςυμπεραςματικι για βακμό εξαμινου) 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι 
τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 

Γραπτζσ Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                            100 % 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bowman, W.D. & Lucia, a. (2012): The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education. Oxford: 

University Press.  

Headington, Ch. (1997). Ιςτορία τθσ δυτικισ μουςικισ (I&II). (Πετ. Πάρκοσ Δραγοφμθσ). Ακινα: 

Gutenberg. 

Jorgensen, E. (1997). In Search of Music Education. Urbana & Chicago: University of Illinois Pres. 

Raptis, Th. (2007). Den Logos willkommen heißen. Die Musikerziehung bei Platon und Aristoteles. 

Frankfurt a.M.: Peter Lang. 

Small, Ch. (2010). Πουςικοτροπϊντασ. Ψα νοιματα τθσ μουςικισ πράξθσ και τθσ ακρόαςθσ. (Πετ. Δ. 

Υαπαςταφρου - Χ. Οοφςτασ). Κεςςαλονίκθ: Λανόσ. 

Taruskin, R. (2005). Oxford History of Western Music. Oxford: University Press. 

Ξαραδιμου-Οιάτςου, Υ. (2003). Θ μουςικοπαιδαγωγικι τον 20
ο
 αιϊνα. Οι ςθμαντικότερεσ απόψεισ 

για τθν προςχολικι θλικία. Ακινα: Orpheus. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ EΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 444 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΣ ΓΕΡΣΧ/ΦΩΟΣ ΧΨΘΡ ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-Oδθγόσ Χπουδϊν 

Λςτοςελίδα Ψμιματοσ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα αντιλαμβάνονται τα ςτερεότυπα ςτθ ςυγκρότθςθ των κοινωνικϊν ρόλων των δυο 
φφλων ςτθν Υαιδικι και ΡεανικιΟογοτεχνία. 

 Ρα γνωρίηουν υπό το πρίςμα του γζνουσ και φφλου κεωρίεσ και πράξεισ ερμθνείασ 
διαφορετικϊν ειδϊν αφιγθςθσ που απευκφνονται ςτο παιδί από τθ διεκνι παραγωγι του 
παιδικοφ λογοτεχνικοφ βιβλίου. 

 Ρα μποροφν να αναλφουν ζργα Υαιδικισ Οογοτεχνίασ από τθν άποψθ του γζνουσ και 
φφλου 

 Ρα μποροφν να επιλζγουν παιδικά βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό για τθν παιδικι 
βιβλιοκικθ εφαρμόηοντασ κριτιρια που προωκοφν τθν ιςοτιμία των φφλων. 

 Ρα εργάηονται ςτο νθπιαγωγείο κατανοϊντασ τθ ςθμαςία τθσ διαμόρφωςθσ τθσ κοινωνικισ 
ςυγκρότθςθσ τθσ ταυτότθτασ του φφλου. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι Εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
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 Οιψθ αποφάςεων 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 

 των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα εξετάηει ηθτιματα γζνουσ και φφλου ςτθν Υαιδικι Οογοτεχνία κυρίωσ τθ ςχζςθ δόμθςθσ 
και αναπαράςταςθσ του φφλου, όπωσ εγγράφεται ςε λογοτεχνικά κείμενα που απευκφνονται ςε 
παιδιά, ενϊ παράλλθλα αναφζρεται ςε ςτάςεισ απζναντι ςτουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ, ηθτιματα 
γζνουσ (gender) και γλϊςςασ κακϊσ και ςτθν εικονογράφθςθ των βιβλίων. Αναφορζσ κα γίνουν και 
ςτο ηιτθμα τθσ γυναικείασ αυτοβιογραφίασ, τθσ βιογραφίασ και του εφθβικοφ μυκιςτοριματοσ και 
των κειμζνων που παρουςιάηουν τθν ανάδυςθ των κοινωνικϊν ρόλων των δυο φφλων με ζμφαςθ 
ςτθν εμπειρία τθσ παιδικισ θλικίασ και τθσ νεότθτασ. Κα ςυηθτθκοφν επίςθσ οι κεωρίεσ που 
αςχολοφνται με το ρόλο του γυναικείου φφλου  ςτο παραμφκι και κα γίνει αναφορά ςτα 
ταχταρίςματα νανουρίςματα. Χτο μάκθμα εξετάηονται διαφορετικά είδθ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ωσ 
προσ τθ ςυγκρότθςθ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ του φφλου και κατά προζκταςθ κα ςυηθτθκεί ο 
πικανόσ βακμόσ επίδραςθσ που μπορεί να αςκιςουν τα παιδικά βιβλία ςτθ διαμόρφωςθ 
ςτερεοτφπων ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. Ψα παιδικά αφθγιματα κα μελετθκοφν μζςα από 
λογοτεχνικά ρεφματα, πολιτιςμικζσ μνιμεσ και κοινωνικζσ παραμζτρουσ. Κα αναγνωςτοφν και κα 
ςχολιαςτοφν κριτικά αντιπροςωπευτικά κείμενα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υροτηζκτορασ 

e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Χυγγραφι εργαςίασ 21 

Πελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

20 

Χυνάντθςθ με τθ 
διδάςκουςα 

5 

Υροετοιμαςία για τισ 
εξετάςεισ 

35 

ΧφνολοΠακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ 

                     ΚΑΙ  ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ  Eλλθνικά 

 

Επιλογι Ερωτιςεων για Ανάπτυξθ Χφντομων δοκιμίων  80% 

(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

Γραπτι ερευνθτικι  εργαςία με δθμόςια παρουςίαςθ 
(προαιρετικι) 20% (Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 
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Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου)  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ξανατςοφλθ Π. Πρόςωπα γυναικϊν ςτθν Παιδικι Λογοτεχνία. Όψεισ και απόψεισ Ακινα: Υατάκθσ 
1997. 

Παραγκουδάκθ, Ε. Εκπαίδευςθ και διάκριςθ των φφλων. Παιδικά Αναγνϊςματα ςτο νθπιαγωγείο 

Ακινα: Oδυςςζασ 1993. 

Αναγνωςτοποφλου, Δ. Αναπαραςτάςεισ του Γυναικείου ςτθ Λογοτεχνία Ακινα: Υατάκθσ 2007. 

Ξανατςοφλθ, Π,. Ο ιρωασ και θ θρωίδαμε τα χίλια πρόςωπα. Νζεσ απόψεισ για το φφλο Aκινα: 
Gutenberg 2008. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΞΛΡΘΨΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ /  Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=808 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

ΓΡΩΧΕΛΧ 

Σι φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ αναμζνεται:  

 να γνωρίςουν και να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ  τθσ ςωματικισ, τθσ κινθτικισ ανάπτυξθσ, 
του αντιλθπτικοκινθτικοφ τομζα  και να προςεγγίςουν μεκοδικά - ςυςτθματικά το 
επιςτθμονικό πεδίο, 

 να γνωρίςουν και να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ  τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και να 
προςεγγίςουν μεκοδικά - ςυςτθματικά το επιςτθμονικό πεδίο, 

 να γνωρίςουν τα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα κινθτικά πρότυπα και τισ διάφορεσ αποκλίςεισ, 

 να γνωρίςουν τισ κατθγορίεσ αναπτυξιακϊν ιδιαιτεροτιτων και τισ ειδικζσ κινθτικζσ και 
κοινωνικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν με αναπθρίεσ, 

 να γνωρίςουν και να διακρίνουν τα προγράμματα τθσ Υροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, τθσ 
Διορκωτικισ Γυμναςτικισ και τθσ Αναπτυξιακισ Φυςικισ Αγωγισ,  

 να γνωρίςουν και να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ  των τεχνικϊν δοκιμαςιϊν για τθ μζτρθςθ 
και αξιολόγθςθ τθσ ςωματικισ και κινθτικισ ανάπτυξθσ, τθσ νευρομυϊκισ ςυναρμογισ, των 
κινθτικϊν δεξιοτιτων, τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και τθσ κοινωνικισ επάρκειασ παιδιϊν με 
τυπικι και με μθ τυπικι ανάπτυξθ, 

 να γνωρίηουν τθ ςυμβολι και ςυνειςφορά των διαφορετικϊν ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων και 
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τθσ φυςικισ αγωγισ ςτθ ςωματικι, αιςκθτθριακι, νοθτικι και ψυχικι αναπθρία, 

 να γνωρίηουν τεχνικζσ και λειτουργικζσ λεπτομζρειεσ για τθν ακλθτικι δραςτθριότθτα, τθ 
διαμόρφωςθ του χϊρου αλλά και τθν οργάνωςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ για τθν 
εμπλοκι ατόμων με αναπθρία (ςωματικι, αιςκθτθριακι, νοθτικι και ψυχικι) ςε ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να: 

 προετοιμάηουν το χϊρο και τθν υλικοτεχνικι υποδομι, και να είναι ςε ενεργό κζςθ να 
υποςτθρίξουν παιγνιϊδεισ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε παιδιά με και χωρίσ κινθτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ, 

 αναπτφξουν τισ οργανωτικζσ και κινθτικζσ δεξιότθτζσ τουσ ςχετικά με τθν παιγνιϊδθ διάκεςθ, 
παιγνιϊδθ διδαςκαλία και μάκθςθ παιδιϊν και ατόμων με και χωρίσ κινθτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ, 

 υποςτθρίηουν γενικϊσ τθ διά βίου άςκθςθ με τθ ςυμπερίλθψθ, με τθ χριςθ τθσ παιγνιϊδουσ 
διδαςκαλίασ, και τθσ μάκθςθσ μζςω κίνθςθσ, παιδιϊν με τυπικι και με τυπικι ανάπτυξθ, 

 μελετοφν τθ ςφγχρονθ αρκρογραφία και βιβλιογραφία ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ για τθν 
Υροςαρμοςμζνθ Φυςικι Αγωγι, τθ Διορκωτικι Γυμναςτικι και τθν Αναπτυξιακι Φυςικι 
Αγωγι. 

ΛΞΑΡΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ που ψυχαγωγοφν και προάγουν 
τθν κινθτικι ανάπτυξθ και τθ διά βίου άςκθςθ ςε άτομα με κινθτικζσ ιδιαιτερότθτεσ, 

 να επιλζγουν και να αξιοποιοφν κατάλλθλα το χϊρο και τθν υλικοτεχνικι υποδομι για 
δραςτθριότθτεσ τθσ Υροςαρμοςμζνθσ φυςικισ Αγωγισ, 

 να αντιμετωπίηουν κριτικά το ΔΕΥΥΧ και το Αναλυτικό Υρόγραμμα για τθν Ψυχοκινθτικι και 
Φυςικι Αγωγι, κακϊσ και τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τα 
προςαρμόηουν ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ, 

 να ερευνοφν ϊςτε να προκφπτουν νζα πορίςματα και νζεσ προτάςεισ, ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ 
Υροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ κατά τθν προςχολικι και παιδικι θλικία, 

 να ςυνδζουν κριτικά και ουςιαςτικά τα επίπεδα κεωρίασ, ςχεδιαςμοφ και πράξθσ τθσ 
Υροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, 

 να κάνουν πράξθ τθ διάκεςθ και ικανότθτα για εφαρμογι τεχνικϊν δοκιμαςιϊν για τθ 
μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςωματικισ και κινθτικισ ανάπτυξθσ ςτο νθπιαγωγείο. 

 να ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν με ςφγχρονα κριτιρια και δοκιμαςίεσ τθν εξζλιξθ τθσ 
κινθτικισ ανάπτυξθσ των νθπίων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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 Χεβαςμόσ ςτθ δεοντολογία και τισ θκικζσ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Βαςικι ορολογία και ερμθνεία των ςτοιχείων τθσ Υροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ, τθσ 

Αναπτυξιακισ φυςικισ Αγωγισ και τθσ Διορκωτικισ Γυμναςτικισ 

 Βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ τθσ Υροςαρμοςμζνθσ Φυςικισ Αγωγισ 

 Φυςικι Αγωγι ςτθν Εκπαίδευςθ και Χυμπερίλθψθ 

 Αντιλθπτικοκινθτικόσ τομζασ, διαταραχζσ και κατθγορίεσ δράςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ 

αντιλθπτικοκινθτικισ μάκθςθσ 

 Ζμφαςθ ςτθν παραγωγι τθσ κίνθςθσ, των κινθτικϊν προγραμμάτων, ςτισ ατομικζσ διαφορζσ 

των ικανοτιτων κίνθςθσ, ςτα πρότυπα τθσ βάδιςθσ και ςτάςθσ του ανκρωπίνου ςϊματοσ και 

ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κινθτικι ανάπτυξθ  

 Αναπτυξιακζσ διαταραχζσ νευρομυϊκισ ςυναρμογισ ι κινθτικοφ ςυντονιςμοφ (κινθτικι 

αδεξιότθτα) 

 Υαρουςίαςθ δοκιμαςιϊν τθσ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ των κινθτικϊν προτφπων τθσ 

βάδιςθσ και τθσ ςτάςθσ του ςϊματοσ 

 Φυςικι - ακλθτικι δραςτθριότθτα και θ ςυμβολι τθσ ςε άτομα με εγκεφαλικι παράλυςθ, με 

νοθτικι υςτζρθςθ, με αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ, με κινθτικζσ αναπθρίεσ, με 

ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ, με χαρακτθριςτικά 

διαταραχϊν ελλειμματικισ προςοχισ και υπερκινθτικότθτασ  

 Πεκοδολογία ζρευνασ ςτθν Υροςαρμοςμζνθ φυςικι Αγωγι 

 Υαραδείγματα ςφνταξθσ γραπτισ αναφοράσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ψυχοκινθτικισ 

ανάπτυξθσ βρεφϊν, παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ κίνθςθσ, ιχου, μουςικισ 
και βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 
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 Χριςθ πλατφόρμασ e-course 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 27 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 12 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων 

20 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 25 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 20 

Χυνεργαςία με φοιτθτζσ 5 

φνολο Μαθήματοσ  109 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ και μικροδιδαςκαλία από 
μικρζσ ομάδεσ (2 ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (2 
ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, με ερωτιςεισ 
ςφντομθσ ανάπτυξθσ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι 
τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 
 

Υροαιρετικι  εργαςία                                                                              20%                                                        

Εξετάςεισ με εργαςία                                                                             100% 

Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                                         80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                                     100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- 

Haibach –Beach, P., Reid, G., & Collier, D. (2018). Κινθτικι Μάκθςθ και Ανάπτυξθ, Επιμ.: Χ., 
Ηάραγκασ, Ακινα: Υεδίο. 

Horvat, M., Block, M., & Kelly, L., (2011). Μζτρθςθ και αξιολόγθςθ ςτθν Προςαρμοςμζνθ Κινθτικι 
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Αγωγι, Ε., Χκορδίλθσ, Ακινα: Ψελζκριο.  

Kalverboer, A., Hopkins, B., & Geuze, R., (2004). Motor Development in early and Later Chilhood: 
Longitudinal Approaches, Cambridge University Press. 

Kandell, E., Schwatz, J., & Jessell, T., (1999). Νευροεπιςτιμθ και υμπεριφορά, Θράκλειο: 
Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 

Rouse, P. (2015). Θ ζνταξθ των μακθτϊν με αναπθρία ςτθ φυςικι αγωγι, Επιμ.: Ε., Χκορδίλθσ, Ε., 
Γραμματοποφλου, Δ., Ξοκαρίδασ, Χ., Ππάτςιου, Ρ., Χρυςάγθσ, Ακινα: Υεδίο,. 

Schmidt, R., & Weisberg, G. (2009). Κινθτικι μάκθςθ και απόδοςθ. Μια εφαρμοςμζνθ προςζγγιςθ, 
Ακινα: Ακλότυπο. 

Ξαμπάσ, Α. (2004). Ειςαγωγι ςτθν Κινθτικι Ανάπτυξθ, Ακινα: Ακλότυπο. 

Ξοκαρίδασ, Δ. (2010). Άςκθςθ και Αναπθρία. Εξατομίκευςθ, Προςαρμογζσ και Προοπτικζσ Ζνταξθσ, 
Κεςςαλονίκθ: Χριςτοδουλίδθ. 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ   6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ 508Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΛΞΑΧΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1716 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χκοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ απόκτθςθ τόςο κεωρθτικϊν γνϊςεων όςο και πρακτικϊν 
εμπειριϊν ςτισ τζχνεσ.  

Σι φοιτιτριεσ /τεσ μζςα από τθν παρουςίαςθ ζργων τζχνθσ και τθν εξζταςθ ςυγκεκριμζνων 
περιόδων αναμζνεται να: 

 Γνωρίςουν τθ γλϊςςα τθσ  Ηωγραφικισ, τθσ Γλυπτικισ, τθσ Χαρακτικισ 

 Ξαλλιεργιςουν κριτιρια κατανόθςθσ εικαςτικϊν ζργων 

 Υροςεγγίςουν , αναλφςουν, κατανοιςουν ζργα και χαρακτθριςτικά περιόδων μζςα ςτθν 
Λςτορία τθσ Ψζχνθσ. 

 Ξατανοιςουν ζννοιεσ όπωσ; Χχζδιο, Χρϊμα, Φωσ, Χϊροσ, Χφνκεςθ 

 Γνωρίςουν τα μορφοπλαςτικά ςτοιχεία τθσ ηωγραφικισ όπωσ: Γραμμι, Επίπεδο, Ψόνοσ, 
Χκιά κλπ 

  Δθμιουργιςουν προςωπικά ζργα  

 Ρα πειραματιςτοφν ςτα μζςα και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ των εικαςτικϊν και να είναι ςε 
κζςθ να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν δραςτθριότθτεσ εικαςτικισ αγωγισ για τθν 
προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Ψο μάκθμα αποςκοπεί να βελτιϊςει τισ φοιτιτριεσ/τεσ ςτισ εξισ ικανότθτεσ: 
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 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ ςφνκετων καλλιτεχνικϊν ζργων 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν.  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα αυτό γίνεται ανάλυςθ ζργων τζχνθσ και μελζτθ των μορφικϊν ςτοιχείων τουσ. Σι 

φοιτιτριεσ/τεσ εξοικειϊνονται με τισ βαςικζσ αρχζσ των εικαςτικϊν τεχνϊν. Πζςω τθσ ανάγνωςθσ 

των ζργων μελετάται θ ζννοια του χϊρου ςτθν εικαςτικι πρακτικι και πϊσ μζςα από ζνα ςφςτθμα 

οπτικϊν ψευδαιςκιςεων επιτυγχάνεται θ απόδοςθ τθσ τρίτθσ διάςταςθσ. 

Γίνεται παρουςίαςθ καλλιτεχνικϊν περιόδων, αιςκθτικϊν ρευμάτων που κακόριςαν τθν εξζλιξθ των 

πλαςτικϊν τεχνϊν. 

Σι φοιτιτριεσ/τεσ δθμιουργοφν αςπρόμαυρα και ζγχρωμα πρωτότυπα ζργα και αςκοφνται ςτο 

ςχεδιαςμό εκ του φυςικοφ, τθσ φιγοφρασ, τθσ νεκρισ φφςθσ, του περιβάλλοντα χϊρου, του τοπίου 

κλπ. 

Χτο μάκθμα γίνεται γνωριμία των βαςικϊν ςτοιχείων του χρϊματοσ  όπωσ θ απόχρωςθ, θ 

κακαρότθτα, θ τονικότθτα, θ τονικι κλίμακα ενόσ χρϊματοσ, θ λαμπρότθτα, ο κορεςμόσ και θ 

ζνταςθ, θ κερμοκραςία του χρϊματοσ και γίνονται χρωματικζσ μελζτεσ και χρωματολόγια. 

Χτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ τουσ ςτθ διδακτικι των εικαςτικϊν ςτο νθπιαγωγείο, καταςτρϊνουν πλάνα 

μακιματοσ και  αναπτφςςουν  μεκοδολογικά μοντζλα ςτθ διδακτικι των εικαςτικϊν που αφοροφν:  

Α)τθ δθμιουργία του ζργου τζχνθσ Β) τθν αναγνϊριςθ  και τθν κατανόθςθ των ποιοτιτων του Γ) τισ 

αιςκθτικζσ κρίςεισ που μποροφν να διατυπωκοφν από τθ γνωριμία με τθν τζχνθ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν εργαςτθριακι 

εκπαίδευςθ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι 

διδαςκαλία 

13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ατομικό επίπεδο 

20 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ομαδικό επίπεδο 

6 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

37 
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Χυγγραφι εργαςίασ 36 

Χφνολο Πακιματοσ  112 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Εξζταςθ με παράδοςθ υποχρεωτικϊν εργαςιϊν: 

 A) Φάκελοσ εργαςιϊν/ζργων που πραγματοποιικθκαν 

κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. (50% του ςυνολικοφ 

βακμοφ) 

Β) γραπτι εργαςία (με αφορμι  ζνα ζργο τζχνθσ, κα  

ςχεδιάςουν  ζνα εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ για τθν 

υλοποίθςθ ενόσ διδακτικοφ ςτόχου) (50% του ςυνολικοφ 

βακμοφ) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βιγγόπουλοσ Θ. (1983),Θ Σζχνθ ςτο Νθπιαγωγείο και το Δθμοτικό χολείο, Ακινα: Δίπτυχο 

Αραπάκθ, . (2013). Θ Διδακτικι των εικαςτικϊν, Μων, Ακινα. 

 Ardouin, I. (2000). Θ καλλιτεχνικι αγωγι ςτο ςχολείο. Εκδόςεισ Ρεφζλθ 

Ξοηάκου- Ψςιάρα Τ. (1991), Ειςαγωγι ςτθν Εικαςτικι γλϊςςα, Ακινα: Gutemberg                                         

Χριςτοδουλίδθσ Υ. (1983), Ειςαγωγι ςυναιςκθτικι και τθ κεωρία τθσ Ψζχνθσ, Ακινα: Ρεφζλθ  

Ecco U. (2005), Θ ιςτορία τθσ ομορφιάσ, Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ  

Βαςιλείου Ξ. (2014), Σζχνθ και Δθμιουργικότθτα, Ακινα: Υλζκρον 

Arnheim, R. (1999). Σζχνθ και Οπτικι Αντίλθψθ,  Ακινα: Κεμζλιο. 

Clair J. (1999), κζψεισ για τθν κατάςταςθ των Εικαςτικϊν Σεχνϊν, Ακινα: Χμίλθ 

Βακαλό Ε. Γ. (1988), Οπτικι φνταξθ, Ακινα: Ρεφζλθ 

Παγουλιϊτθσ Α. (2014), Εικαςτικι Αγωγι, Ακινα: Χυμμετρία 

Γκαγιϊ Ππερνάρ Α. (2002), Πλαςτικζσ Σζχνεσ, τοιχεία μιασ Διδακτικισ Κριτικισ, Ακινα: Ρεφζλθ 

 Jansen & Jansen, (2010). Ιςτορία τθσ Σζχνθ, Ακινα:  Μων. 

 Kandinsky, W. (1981). Για το πνευματικό ςτθν τζχνθ, Ακινα:  Ρεφζλθ. 

 Matisse, H. (1999). Γραπτά και ριςεισ για τθν τζχνθ, Ακινα:  Ρεφζλθ. 

Chapman Laura H.(1993), Διδακτικι τθσ Σζχνθσ, Προςζγγιςθ ςτθν καλλιτεχνικι αγωγι, Ακινα: 
Ρεφζλθ.  

Klee, P. (1989). Θ Εικαςτικι κζψθ 1,  Ακινα: Φαγιά και Χια ΣΕ 

 Klee, P. (1989). Θ Εικαςτικι κζψθ 2,  Ακινα: Φαγιά και Χια ΣΕ 

Bάοσ, A. (2008). Ηθτιματα διδακτικισ των εικαςτικϊν τεχνϊν. Σο καλλιτεχνικό εγχείρθμα ωσ 
διδακτικι πράξθ, Ακινα: Εκδόςεισ Ψόποσ. 

Epstein A. Ψρίμθ Ε. (2005), Εικαςτικζσ Σζχνεσ και παιδιά, Ακινα: Ψυποκιτω – Γ. Δαρδάνοσ 

Ψςιάρα, Ξαηάκου Σ. (2000), Ειςαγωγι ςτθν Εικαςτικι Γλϊςςα,  Ακινα:  

Gutenberg   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ300 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΠΣΩΧΛΞΘ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ –ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΣ 

ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=629 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

- Γνϊςεισ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να γνωρίςουν τθ βαςικι ορολογία και να κατανοιςουν τθ διάρκρωςθ του επιςτθμονικοφ 
πεδίου τθσ Πουςικισ Υαιδαγωγικισ, 

 να γνωρίςουν τισ φάςεισ τθσ κινθτικισ και φωνθτικισ εξζλιξθσ του παιδιοφ ςτθν 
προςχολικι θλικία, 

 να εξοικειωκοφν με βαςικζσ αρχζσ του τραγουδιοφ και του ρυκμοφ τθσ γλϊςςασ, 

 να γνωρίςουν κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ για το ςχεδιαςμό μουςικϊν δραςτθριοτιτων για το 
Ρθπιαγωγείο, 

 να γνωρίςουν τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ που δίνονται από το Αναλυτικό Υρόγραμμα για τθ 
μουςικι και τθ ςχετικι βιβλιογραφία. 

 

- Δεξιότθτεσ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να προετοιμάηουν ακουςτικά και να είναι ςε κζςθ να τραγουδοφν ςχετικά ςωςτά και 
παραςτατικά παιδικά τραγοφδια, 

 να αναπτφξουν τισ φωνθτικζσ και κινθτικζσ δεξιότθτζσ τουσ, 

 να μποροφν να ςυμμετζχουν ςε μικρότερα ι μεγαλφτερα μουςικά ςφνολα (φωνθτικά ι 
ορχθςτρικά). 
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- Λκανότθτεσ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ τραγουδιοφ και μουςικοκινθτικισ, κακϊσ  
και δραςτθριότθτεσ που αναδεικνφουν τθ μουςικότθτα τθσ γλϊςςασ, 

 να επιλζγουν και να αξιοποιοφν κατάλλθλο μουςικό υλικό ςε δραςτθριότθτεσ για παιδιά 
του Ρθπιαγωγείου, 

 να αντιμετωπίηουν κριτικά το ΔΕΥΥΧ και το Αναλυτικό Υρόγραμμα για τθ μουςικι, κακϊσ 
και τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να τα προςαρμόηουν ςτισ 
εκάςτοτε ςυνκικεσ, 

 να ερευνοφν ϊςτε να προκφπτουν νζα πορίςματα και νζεσ προτάςεισ, ιδιαίτερα ςτο χϊρο 
του τραγουδιοφ και τθσ μουςικοκινθτικισ κατά τθν προςχολικι θλικία, 

 να ςυνδζουν κριτικά και ουςιαςτικά τα επίπεδα κεωρίασ, ςχεδιαςμοφ και πράξθσ τθσ 
Πουςικισ Υαιδαγωγικισ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Βαςικι ορολογία και διάρκρωςθ του πεδίου τθσ Πουςικισ Υαιδαγωγικισ 

 Βαςικζσ αρχζσ Πουςικισ Διδακτικισ για τθν προςχολικι θλικία 

 Ξατθγορίεσ μουςικϊν δράςεων ςτο Ρθπιαγωγείο (τραγοφδι, μουςικι και κίνθςθ, γλϊςςα 
και ρυκμόσ, ακρόαςθ ιχων και μουςικισ, μουςικι επιτζλεςθ με απλά μουςικά όργανα και 
όργανα του ςϊματοσ, δραματοποίθςθ, μθ ςυμβατικι ςθμειογραφία)  

 Ζμφαςθ ςτο τραγοφδι, ςτισ μουςικοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτθ ςχζςθ γλϊςςασ και 
μουςικισ 

 Χχεδιαςμόσ μουςικϊν δραςτθριοτιτων για παιδιά προςχολικισ θλικίασ 

 Βαςικι μουςικι ορολογία 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικισ και βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 21 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 18 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων 

15 

Εξάςκθςθ μουςικϊν δεξιοτιτων 10 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 10 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 25 

Χυναντιςεισ με διδάςκοντα 5 

φνολο Μαθήματοσ  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ υποχρεωτικζσ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 

(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ και μικροδιδαςκαλία από 

μικρζσ ομάδεσ (2-3 ατόμων), (διαμορφωτικι και 

ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ομαδικισ εργαςίασ (διαμορφωτικι 

και ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, με ερωτιςεισ 

ςφντομθσ ανάπτυξθσ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι 

τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 

παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο με παρουςίαςθ   και εργαςία                  40%                                                        

Ωποχρεωτικι εργαςία                                                                              20% 

Εξετάςεισ με εργαςία                                                                               80% 

Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                                         60% 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Abel-Struth, S. (1985). Grundriss der Musikpädagogik. Mainz: Schott. 

Δογάνθ, Ξ. (2012). Μουςικι ςτθν προςχολικι αγωγι. Αλλθλεπίδραςθ παιδιοφ-παιδαγωγοφ. Ακινα: 

Gutenberg. 

Edwards, L.C., Bayless, K.M., Ramsey M.E. (2010). Μουςικι και κίνθςθ. Ζνασ τρόποσ ηωισ για το 

μικρό παιδί. (Επιμζλεια-Πετάφραςθ: Ε. Ηαχοποφλου, Ε. Ξωνςταντινίδου). Κεςςαλονίκθ: 

University Studio Press.  

Hallam, S. (2015). The Power of Music. London: UCL.  

McPherson E.G. & Welch, G.F. (2012). The Oxford Handbook of Music Education. Oxford: University 

Press. 

Φάπτθσ, Κ. (2015). Μουςικι Παιδαγωγικι. Μια υςτθματικι Προςζγγιςθ. Ακινα: Orpheus. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1473 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

ΓΡΩΧΕΛΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να γνωρίςουν: 

 τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθν ορολογία τθσ Πεκοδολογίασ Ζρευνασ ςτθν Εκπαίδευςθ και να 
προςεγγίςουν μεκοδικά - ςυςτθματικά το επιςτθμονικό πεδίο τθσ Ζρευνασ ςτθν Εκπαίδευςθ, 

 τι είναι ζρευνα, τα διάφορα είδθ τθσ ζρευνασ, τισ διάφορεσ ζννοιεσ, τθν αναςκόπθςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ, τι είναι αξιολόγθςθ, 

 τα ςτάδια διεξαγωγισ μιασ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ ςυγγραφισ τθσ, 

 όλεσ τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων 

 το δείγμα και τθ δειγματολθψία 

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να υποςτθρίηουν γενικϊσ τθν ερευνθτικι διαδικαςία ςε εκπαιδευτικά ηθτιματα μζςω των 
διαφόρων μεκόδων ζρευνασ όπωσ θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, θ κλαςικι παρατιρθςθ, ο 
πειραματιςμόσ, κ.α., 

 να μελετοφν τθ ςφγχρονθ αρκρογραφία και βιβλιογραφία ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ κεματικϊν 
ςτθν Εκπαίδευςθ, 

 να μελετοφν ερευνθτικά άρκρα ι ερευνθτικζσ μελζτεσ και να κατανοοφν αξιολογϊντασ και 
αναςτοχάηοντασ τθ μεκοδολογία ζρευνασ, το δείγμα και τθ δειγματολθψία, τθν μζκοδο 
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ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων, τθν ερμθνεία και τα αποτελζςματα-ςυμπεράςματα ςτα 
οποία κατζλθξαν οι ερευνθτζσ. 

ΛΞΑΡΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν, να προγραμματίηουν και να υλοποιοφν μικρζσ ερευνθτικζσ 
προτάςεισ ςε κεματικζσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων που άπτονται τθσ Εκπαίδευςθσ 

 να κάνουν πράξθ τθ διάκεςθ τουσ για ςχεδιαςμό και εφαρμογι ερευνθτικισ διαδικαςίασ ςε 
διάφορεσ εκπαιδευτικζσ κεματικζσ ςτο Ρθπιαγωγείο, 

 να ςυνδζουν κριτικά και ουςιαςτικά τα επίπεδα κεωρίασ, ςχεδιαςμοφ και πράξθσ τθσ 
Πεκοδολογίασ Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, 

 Ρα μελετοφν τθ ςχετικι και ςφγχρονθ βιβλιογραφία, τα αποτελζςματα των δθμοςιευομζνων 
ερευνϊν και να διαχειρίηονται με κατάλλθλο τρόπο το πλθροφορικό υλικό, 

 Ρα μποροφν να ςχεδιάηουν και να ολοκλθρϊνουν εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ για προβλιματα 
του χϊρου τουσ τα οποία παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρουν γι’ αυτοφσ ι για διάφορουσ 
φορείσ ι για τθν Εκπαίδευςθ, 

 Ρα ςυγγράφουν τθν δικι τουσ ερευνθτικι πρόταςθ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτισ αρχζσ δεοντολογίασ και θκικισ ςτθν ζρευνα, 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Βαςικζσ ζννοιεσ και ορολογία του πεδίου τθσ Πεκοδολογίασ τθσ Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςτθν 

Εκπαίδευςθ 

 Πεταβλθτζσ, κλίμακεσ, δείκτεσ 

 Επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και ερευνθτικά προβλιματα 
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 Υειραματικι και οιονεί πειραματικι ζρευνα 

 Αιτιακι – ςυγκριτικι ζρευνα και ζρευνα ςυςχετίςεων 

 Ζρευνα επιςκόπθςθσ και μεμονωμζνθσ περίπτωςθσ 

 Υοιοτικζσ μεκόδουσ ζρευνασ (ιςτορικι, βιογραφικι, κ.α.) 

 Πεικτζσ μεκόδουσ και μοντζλα ζρευνασ 

 Δείγμα και δειγματολθψία 

 Χυλλογι δεδομζνων και μζςα ςυλλογισ δεδομζνων (πείραμα, παρατιρθςθ, ερωτθματολόγιο, 

ςυνζντευξθ, τριγωνοποίθςθ)  

 Δεοντολογία τθσ μεκοδολογίασ εκπαιδευτικισ ζρευνασ, 

 Ψεχνικζσ ςφνταξθσ και ςυγγραφισ επιςτθμονικισ πρόταςθσ, βιβλιογραφία, ςυνοδευτικζσ 

επιςτολζσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ  

ΧΡΗΗ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ κίνθςθσ, ιχου, μουςικισ και 
βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ e-course 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 21 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 18 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν αςκιςεων 20 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 25 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 20 

Χυνεργαςία με φοιτθτζσ 5 

φνολο Μαθήματοσ  109 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ και μικροδιδαςκαλία από μικρζσ 
ομάδεσ (2 ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (2 
ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 
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 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, με ερωτιςεισ 
ςφντομθσ ανάπτυξθσ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

  

 Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι 
τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 
 

Υροαιρετικι  εργαςία                                                                            20%                                                        

Εξετάςεισ με εργαςία                                                                           100% 

Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                                       80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                                  100% 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Bryman, A. (2014). Μζκοδοι Κοινωνικισ Ζρευνασ, Επιμ.: Α., Αϊδίνθσ & Υ., Χακελλαρίου, Ακινα: 
Gutenberg. 

Coen L., Manion L., (2000). Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, (μτφ. Χ. Πθτςοποφλου, Π. 
Φιλοποφλου),   εκδ. Πεταίχμιο, Ακινα. 

Kolin Robson, (2007). (μτφ. Β. Νταλάκου, Κ. Βαςιλάκου), Θ ζρευνα του πραγματικοφ κόςμου. Ζνα 
μζςον για κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ ερευνθτζσ, εκδ. Gutenberg, Ακινα. 

Ακαναςίου, Ο. (2007). Μζκοδοι και τεχνικζσ ζρευνασ ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, εκδ. Εφφρα, 
Λωάννινα. 

Βάμβουκασ Π., (1988). Ειςαγωγι ςτθν Ψυχοπαιδαγωγικι ζρευνα και Μεκοδολογία, εκδ. Γρθγόρθ, 
Ακινα. 

Υαπαναςταςίου Ξ., (1996). Μεκοδολογία εκπαιδευτικισ ζρευνασ, Οευκωςία. 

Υαραςκευόπουλοσ Λ. (1993). Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ ζρευνασ, τόμοι 1 & 2, αυτοζκδοςθ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ   2 4 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Αναμζνεται οι φοιτθτζσ/τριεσ να: 

 Ζχουν κατανοιςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ξοινωνικισ Ψυχολογίασ. 

 Πποροφν να κάνουν ανάλυςθ εξειδικευμζνων περιπτϊςεων.  

 Είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν και να εφαρμόςουν τθν Ξοινωνικι Ψυχολογία ςτο χϊρο του 
ςχολείου.  

 Είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικι εργαςία πάνω ςτθν Ξοινωνικι Ψυχολογία. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σργάνωςθ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ψο αντικείμενο και οι μζκοδοι τθσ Ξοινωνικισ Ψυχολογίασ. 

 Λςτορικι αναςκόπθςθ τθσ Ξοινωνικισ Ψυχολογίασ. 

 Χυγγενείσ με τθν Ξοινωνικι Ψυχολογία επιςτιμεσ. 

 Χυναίςκθμα και Ρόθςθ: Υϊσ τα ςυναιςκιματα διαμορφϊνουν τθ ςκζψθ και πϊσ θ ςκζψθ 

διαμορφϊνει τα ςυναιςκιματα. 

 Ξοινωνικι Αντίλθψθ: Υαρατθρϊντασ και Ξατανοϊντασ τουσ Άλλουσ. 

 Σι ςτάςεισ. Σι τρεισ διαςτάςεισ των ςτάςεων. Χτάςεισ και ςυμπεριφορά. Θ αξιολόγθςθ των 

ςτάςεων. Κεωρίεσ των ςτάςεων. Γνωςτικι Αςυμφωνία. 

 Θ αλλαγι των ςτάςεων. Θ πθγι του μθνφματοσ. Ψο μινυμα. Σ ςτόχοσ. Σι ςυνκικεσ. 

 Χτερεότυπα, Υροκαταλιψεισ και Διακρίςεισ.  

 Θ ομάδα. Σριςμοί και χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ. Φάςεισ ςτθν εξζλιξθ τθσ ομάδασ.   

Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τισ φάςεισ τθσ ομάδασ. Κεωρίεσ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ.  

 Ξοινωνικι επιρροι. Θ ςυμμόρφωςθ και θ υπακοι ςτθν ομάδα. 

 Θ μάκθςθ. Ξοινωνικι διευκόλυνςθ. Ατομικι και ομαδικι μάκθςθ. Ψο φαινόμενο τθσ 

πόλωςθσ ςτθν ομάδα. Χυνεργαςία και ανταγωνιςμόσ.  

 Σι ρόλοι μζςα ςτθν ομάδα. Σ θγετικόσ ρόλοσ. Γνωρίςματα και φφοσ του θγζτθ. Δομι και 

επικοινωνία ςτθν ομάδα. Θ κοινωνικι δφναμθ. Κεωρίεσ του θγετικοφ ρόλου. Ψο 

κοινωνιόγραμμα.  

 Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Ψα κίνθτρα και οι ςυνζπειεσ των κοινωνικϊν ςχζςεων. 

Διαπροςωπικι ζλξθ. Σι φιλικζσ ςχζςεισ. Αλλθλεπίδραςθ και κοινωνικζσ ςχζςεισ ςτθ ςχολικι 

τάξθ. Αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό και το μακθτι. Σι 

ςχζςεισ ςυνομθλίκων ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 Διαλζξεισ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

 Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. 

 Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ ςε ομάδεσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΧΦΘΧΘ POWER POINT 

 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΦΣΛΨΘΨΕΧ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

  
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 13 
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φροντιςτθριακϊν 

αςκιςεων  

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/ τθ 

διδάςκουςα  

6 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

35 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

40 

 

Χφνολο Πακιματοσ  
120 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

ΓΟΩΧΧΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ: 

Ελλθνικι 

ΓΦΑΥΨΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

 Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 Γραπτι εργαςία (Υροαιρετικι) 

Ξριτιρια Αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ και των 

εργαςιϊν: 

 1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, 
τεκμθρίωςθ, κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του 
κζματοσ, διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Baron, R., Branscombe, N. & Byrne, D (2013). Κοινωνικι Ψυχολογία. *Επιμ. Α. Γιϊτςα+.  Εκδόςεισ: 
Μων. 

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνικι Ψυχολογία.*Επιμ. Α. Χατηι+. Ακινα: Εκδόςεισ 
Gutenberg.  

Ξοκκινάκθ, Φ., (2005), Κοινωνικι Ψυχολογία. Ειςαγωγι ςτθ μελζτθ τθσ Κοινωνικισ υμπεριφοράσ, 
Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 

Ραυρίδθσ, Ξλ., (2005), Ψυχολογία των ομάδων, Ακινα: Εκδόςεισ Υαπαηιςθ. 

Υαπαςτάμου, Χτ., (2001), Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΕΤ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΑ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ ΨΩΡ ΡΘΥΛΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΥΦΣΡΘΥΛΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΤΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ / ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΕΨΑΧΘ ΨΩΡ ΦΣΛΨΘΨΩΡ 

ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

NΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=534 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Πακθςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ ςτισ μικρζσ 
θλικίεσ. 

 Ρα διακρίνουν τισ επιδράςεισ των διαφορετικϊν κεωριϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ 
ςκζψθσ ςτθν εκπαίδευςθ των μικρϊν παιδιϊν. 

 Ρα γνωρίηουν ποιεσ μακθματικζσ ικανότθτεσ διακζτουν τα παιδιά τθσ πρωτοςχολικισ θλικίασ, 
υπό ποιεσ ςυνκικεσ και πϊσ αυτζσ αναπτφςςονται με βάςθ τισ μακθςιακζσ τροχιζσ. 

 Ρα αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των πρϊιμων ατομικϊν διαφορϊν ςτα Πακθματικά και να τισ 
εξθγοφν με κεωρθτικά εργαλεία. 

 Ρα εξετάηουν και να αξιολογοφν πειραματικά ευριματα από το χϊρο τθσ ζρευνασ για τθ 
μακθματικι ανάπτυξθ των μικρϊν παιδιϊν. 

Γενικζσ Λκανότθτεσ 

 Ξριτικι εξζταςθ και αξιολόγθςθ κεωρθτικϊν προςεγγίςεων 

 Ξριτικι εξζταςθ και αξιολόγθςθ πειραματικϊν δεδομζνων 

 Ανάπτυξθ τθσ επαγωγικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα 

 Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ για τισ μικρζσ θλικίεσ: Θ 
Υιαηετιανι προςζγγιςθ και θ μετα-Υιαηετιανι εποχι 

 Θ άτυπθ γνϊςθ των προνθπίων και των νθπίων για τισ μακθματικζσ περιοχζσ που αφοροφν το 
πρόγραμμα ςπουδϊν των Πακθματικϊν του Ρθπιαγωγείου 

  Ατομικζσ διαφορζσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ  

 Θ κοινωνικο-πολιτιςμικι ςυνιςτϊςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ: Γλϊςςα, 
αναπαραςτάςεισ και θ ανάπτυξθ του μακθματικοφ λόγου 

 Σι μακθςιακζσ τροχιζσ των μικρϊν παιδιϊν ςτισ περιοχζσ που καλφπτει το εκάςτοτε ελλθνικό 
αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν για τα Πακθματικά ςτο Ρθπιαγωγείο 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ecourse  

Υροτηζκτορασ 

Email 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ - 

Υαρακολοφκθςθ 

39 

Διαλζξεισ – μθ 

κακοδθγοφμενθ μελζτθ 

40 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ  

40 

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
αντιςτοίχιςθσ και ςφντομθσ ανάπτυξθσ  

 Εκπόνθςθ εμπειρικισ ζρευνασ και ςυγγραφι εργαςίασ 
(προαιρετικό)  

 Για φοιτθτζσ Εrasmus: Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στα ελληνικά 

Ξαφοφςθ, Χ., Χκουμπουρδι, Χ. (2008). Σα μακθματικά των παιδιϊν 4-6 ετϊν. Ακινα: Εκδόςεισ 
Υατάκθ.  

Ψηεκάκθ, Π. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μακθματικά νοιματα. Ακινα: Γ. Δαρδανόσ - Ξ. Δαρδανόσ. 

Nunes, T., & Bryant P. (2007). Σα παιδιά κάνουν μακθματικά. Ακινα: Γ. Δαρδανόσ - Ξ. Δαρδανόσ. 

 

Στα αγγλικά 

Baroody, A. J. & Dowker, A. (2003). The development of arithmetic concepts and skills: constructing 
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adaptive expertise. Mahwah, New Jersey: Erlbaum. 

Cross, C.T., Woods, T.A., & Schweingruber, H. (Eds.). (2009). Mathematics learning in early childhood: 
Paths toward excellence and equity. National Research Council, Committee on Early Childhood 
Mathematics. Washington, DC: The National Academies Press. 

Dowker, A. (2005). Individual differences in arithmetic. East Sussex: Psychology Press.  

English, L. D., & Mulligan, J. T. (Eds.). (2013). Reconceptualizing early mathematics learning. 
Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. 

Geary, D.C. (1994). Children’s mathematical development. Washington, DC: American Psychological 
Association. 

Mix, K. S., Huttenlocher, J., Cohen- Levine, S. (2002). Quantitative development in infancy and early 
childhood. Oxford: Oxford University Press. 

Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: 

Learning trajectories for young children. New York: Routledge. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά  

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Cognition and Instruction 

Child Development 

Educational Studies in Mathematics 

Educational Psychologist 

Journal for Research in Mathematics Education 

Learning and Instruction 

Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning, 

ZDM Mathematics Education 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΑΛΧΡΛΔΛ-ΦΩΚΠΣΧ-ΞΛΡΘΧΘ: ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ 

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=729 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

ΓΡΩΧΕΛΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να γνωρίςουν: 

 τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο αυκορμθτιςμόσ, θ κινθτικι ζκφραςθ και θ κινθτικι 
δθμιουργικότθτα μπορεί να προάγεται και να ενιςχφεται  ςε παιγνιϊδεισ, κινθτικζσ, 
ρυκμικζσ, ακλθτικζσ και ςε παιδαγωγικζσ δράςεισ, 

 τα βιματα για το ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό ενόσ κζματοσ με παιγνιϊδεισ κινθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ,  

 τα βιματα για τθ δθμιουργία ευνοϊκοφ κλίματοσ παρακίνθςθσ, υποςτιριξθσ και εναςχόλθςθσ 
με παιγνιϊδεισ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

 τεχνικζσ και λειτουργικζσ λεπτομζρειεσ για τθν διαμόρφωςθ του χϊρου και τθν οργάνωςθ 
τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ για τθν εμπλοκι των νθπίων με αςφάλεια ςε παιγνιϊδεισ 
κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ρθπιαγωγείο, 

 τθ ςθμαςία των πρϊιμων ατομικϊν διαφορϊν ςτθν κινθτικι ανάπτυξθ και να τισ εξθγοφν με 
κεωρθτικά εργαλεία οργανϊνοντασ και τισ αντίςτοιχεσ φυςικζσ – κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

 βαςικζσ αρχζσ αυτοςχεδιαςμοφ και ςφνκεςθσ, 

 εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςχεδιαςμοφ παιγνιωδϊν κινθτικϊν δραςτθριοτιτων που να 
αναδεικνφουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κινθτικισ ςυμπεριφοράσ, 

 μεκόδουσ αξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ πάνω ςτθν κινθτικι-παιδαγωγικι πράξθ και 



 

[111] 
 

κινθτικι απόδοςθ. 

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν, να προγραμματίηουν (ςε θμεριςια, εβδομαδιαία, μθνιαία 
και ετιςια βάςθ) και να υλοποιοφν (ατομικά ι ομαδικά) απλζσ και ςφνκετεσ παιγνιϊδεισ 
κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ για το Ρθπιαγωγείο, 

 να διαχωρίηουν τον ετιςιο προγραμματιςμό, από τον προγραμματιςμό ενότθτασ και τον 
προγραμματιςμό ενόσ θμεριςιου πλάνου, όπωσ εφαρμόηονται ςτο ςχθματιςμό κεμάτων 
κινθτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 να πειραματιςτοφν και να δοκιμαςτοφν ςτον παιγνιϊδθ αυτοςχεδιαςμό και ςτθ ςφνκεςθ με 
το υλικό τθσ Ψυχοκινθτικισ και τθσ Φυςικισ Αγωγισ, 

 να εξαςκθκοφν ςε απλζσ παιγνιϊδεισ, ρυκμικζσ – κινθτικζσ, ακλθτικζσ, δράςεισ 

 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ που ζχουν να κάνουν με τον ζλεγχο και τθν εκτίμθςθ τθσ κίνθςθσ 
(κινθτικι απόδοςθ) και του ρυκμοφ, 

 να αναπτφξουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ κινθτικισ και ρυκμικισ καταγραφισ. 

ΛΞΑΡΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ 

 να προςεγγίςουν διακεματικά και να ςυνδζουν τθν κινθτικι αγωγι με άλλα γνωςτικά 
αντικείμενα (αξίεσ του Σλυμπιςμοφ, τθν ιςτορία του ακλθτιςμοφ, τισ διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ 
τζχνθσ, τθ μουςικι, τθ ηωγραφικι, τθ δραματοποίθςθ, το χορό τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθ 
γλϊςςα, τα μακθματικά και τα γεωμετρικά ςχιματα, λαογραφία, κ.α.), 

 να ζχουν διάκεςθ για τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι δραςτθριοτιτων Ξινθτικισ 
Αγωγισ, 

 να είναι ςε κζςθ να παροτρφνουν τα παιδιά ςτον παιγνιϊδθ πειραματιςμό, αυτοςχεδιαςμό 
και ςφνκεςθ και να οργανϊνουν ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, 

 να είναι ςε κζςθ να εκτιμοφν τθν παιδαγωγικι τουσ πράξθ με ςυςτθματικι και κριτικι 
κεϊρθςθ του αποτελζςματοσ των κινθτικϊν δραςτθριοτιτων τόςο ςτθν αρχι, ςτθ μζςθ όςο 
και ςτο τζλοσ διαφόρων χρονικϊν περιόδων του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

 να εξετάηουν και να αξιολογοφν ευριματα και να αναςτοχάηονται από το χϊρο τθσ ζρευνασ 
για τθ κινθτικι ανάπτυξθ των μικρϊν παιδιϊν, πραγματοποιϊντασ μικρισ κλίμακασ εμπειρικι 
μελζτθ.(προαιρετικό). 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα και ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα  

 Χεβαςμόσ ςτισ αρχζσ του Σλυμπιςμοφ και τθσ Σλυμπιακισ Λδεολογίασ 

  Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
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 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χχεδιαςμόσ και Υρογραμματιςμόσ (ςε θμεριςια, εβδομαδιαία, μθνιαία και ετιςια βάςθ) 
απλϊν και ςφνκετων παιγνιωδϊν κινθτικϊν δραςτθριοτιτων 

 Χριςθ και ςυνδυαςμόσ των ςτοιχείων τθσ κινθτικισ και ρυκμικισ αγωγισ που ζχουν διδαχτεί 
και τθσ διακεματικισ τουσ προςζγγιςθσ 

 Διδακτικζσ Αρχζσ τθσ Ξινθτικισ Αγωγισ ςτθν προςχολικι θλικία. Αρχι: α)τθσ Επαγωγικότθτασ, 
β) τθσ Αυτενζργειασ, γ) τθσ Χυμμετοχισ, δ) τθσ Εξατομίκευςθσ, ε) τθσ Βιωματικότθτασ, ςτ) τθσ 
Εποπτείασ, η) τθσ Εγγφτθτασ ςτθ ηωι, θ) τθσ Σλότθτασ, κ) Αυτοζλεγχοσ, ι)Αυτοπεποίκθςθ. 

 Αρχικόσ ςχεδιαςμόσ, αρχικι και ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ κινθτικϊν δραςτθριοτιτων, 
εφαρμογι, τελικι αξιολόγθςθ. Αξιολόγθςθ και αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν πράξθ.  

 Διδακτικι – Πεκοδολογία Ψυχοκινθτικισ Αγωγισ. γνϊςθ του ςϊματοσ, μετακίνθςθ ςτο 
χϊρο, δεξιότθτεσ χειριςμοφ, δεξιότθτεσ ιςορροπίασ, ςωματικά ςχιματα, επίπεδα χϊρου, 
κατευκφνςεισ, ευκείεσ και καμπφλεσ ςτο χϊρο, αργά- γριγορα, επιτάχυνςθ – επιβράδυνςθ, 
μαηί – χϊρια, ταυτόχρονα – διαδοχικά, εξάςκθςθ αναπνοισ, ιςορροπία, ταχφτθτα 
αντίδραςθσ, χωροχρονικόσ προςανατολιςμόσ, ρυκμόσ, κιναιςκθτικι διαφοροποίθςθ, 
οπτικοκινθτικόσ ςυντονιςμόσ (μπάλεσ, ςτεφάνια, ςχοινάκια), κινθτικι ζκφραςθ και κινθτικι 
δθμιουργικι ζκφραςθ. 

 Διδακτικι – Πεκοδολογία Υαιγνιδιϊν. Ελεφκερα και οργανωμζνα, ομαδικά, παραδοςιακά. 

 Διδακτικι – Πεκοδολογία Χοροφ, εκφραςτικοφ, δθμιουργικοφ, παραδοςιακοφ. 

 Διδακτικι – Εναλλακτικι Πεκοδολογία Ξινθτικισ Αγωγισ με αφιγθςθ και εκδραμάτιςθσ 
ιςτοριϊν από ακλθτικά και ολυμπιακά γεγονότα, παραμυκιϊν, ιςτοριϊν από τα ίδια τα 
παιδιά. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικισ και 
βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ e-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 21 
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Εργαςτθριακι άςκθςθ 18 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

20 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια 

εξαμινου 

25 

Πελζτθ για τελικζσ 

εξετάςεισ 

20 

Χυνεργαςία με φοιτθτζσ 5 

φνολο Μαθήματοσ  109 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ 
ςυναντιςεισ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ και μικροδιδαςκαλία από 
μικρζσ ομάδεσ (2 ατόμων), (διαμορφωτικι και 
ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ 
(2 ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, με ερωτιςεισ 
ςφντομθσ ανάπτυξθσ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – 
λογικι τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 

 

Υροαιρετικι  εργαςία                                                             20%                                                        

Εξετάςεισ με εργαςία                                                            100% 

Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                         80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                     100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Gallahue, L. D., (2002). Αναπτυξιακι Φυςικι Αγωγι για τα ςθμερινά παιδιά. (Πετ. – Επιμ. 
Ευαγγελινοφ Χ. – Υαππά Α.) Κεςςαλονίκθ: University Studio Press.  

Kieff, J., & Casbergue, R. (2017). Παιγνιϊδθσ μάκθςθ και διδακτικι. Επιμ.: Χ., Ηάραγκασ & Α. 



 

[114] 
 

Αγγελάκθ, Ακινα, εκδ. Gutenberg 

Logsdon, B.J., Alleman, L., Straits, S., Belka, D., & Clark, D., (1997). Physical Education unit plans for 
Preschool – Kindergarten. Learning Experiences in games, gymnastics and dance. USA, Human 
Kinetics. P.E. Central.  www.humankinetics.com  

Pica, R., (2006). Great games for young children. P.E. Central. 

Pica, R., (2006). Moving and learning across the Curriculum. P.E. Central. 

Sanders, St., (1992). Designing preschool movement programs. P.E. Central. 

Zimmer, R., (2007). Εγχειρίδιο ψυχοκινθτικισ αγωγισ. Θεωρία και Πράξθ τθσ Ψυχοκινθτικισ 
Παρζμβαςθσ. (Επιμ. Ξαμπάσ Α.) Ακινα: Ακλότυπο. 

Ράκια, Ο. & Ψάλλασ, ΑΥ., (2004). Ψυχοκινθτικι αγωγι – Ψυχοκινθτικά παιχνίδια. Ακινα: 
ΑΚΟΣΨΩΥΣ. 

Ηάραγκασ, Χ. (2006). Ψυχοκινθτικι Αγωγι. Μια ψυχοπαιδαγωγικι προςζγγιςθ ςε παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ. Ακινα: Ατραπόσ. 

 

http://www.humankinetics.com/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ 140 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΨΘ 

ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΩΧ ΔΕΩΨΕΦΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι Διδαςκαλία 3 4 

Φροντιςτιριο 1  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=447  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ αναγνϊριςθ, ο προςδιοριςμόσ και θ περιγραφι του πολιτιςμοφ ωσ δυναμικισ διαδικαςίασ 
με οικουμενικά χαρακτθριςτικά. 

 Θ ςυνκετικι κατανόθςθ των αλλθλζνδετων και δυναμικϊν εννοιϊν τθσ ταυτότθτασ και 
ετερότθτασ, θ αναγνϊριςθ του κρίςιμου ρόλου τθσ αυτό-εικόνασ και τθσ ενδυναμωτικισ 
εκπαιδευτικισ αντιμετϊπιςθσ του υπερποικιλόμορφου μακθτικοφ πλθκυςμοφ. 

 Θ κατανόθςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ωσ προςπάκειασ ςυγκρότθςθσ ςχζςεων 
ιςότθτασ, εκτίμθςθσ και αλλθλοαποδοχισ μεταξφ όλων των ςυνιςτωςϊν του διδακτικοφ 
τριγϊνου, αλλά και θ ανάπτυξθ μιασ ευρφτερα κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ, απαραίτθτθσ 
για τθν επιτυχία του διαπολιτιςμικοφ εκπαιδευτικοφ ζργου. Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
ενςυναίςκθςθσ (empathy). 

 Θ γνϊςθ και κριτικι ανάλυςθ  των εκπαιδευτικϊν μζτρων που ζχουν λθφκεί και που 
λαμβάνονται  για τθ διαχείριςθ τθσ μακθτικισ ποικιλομορφίασ με ειδικι μνεία ςτθν 
περίπτωςθ των προςφφγων μακθτϊν. 

  Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γλϊςςασ και των ειδικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ κατάκτθςθσ/εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ. 

 Θ επίγνωςθ των πολλαπλϊν ςτρατθγικϊν γλωςςικισ εκμάκθςθσ και θ επιλεκτικι 
προςαρμογι τουσ ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ μάκθςθσ. 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=447
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Λκανότθτα εντοπιςμοφ των πολλαπλϊν ςτρατθγικϊν ζκφραςθσ τθσ ταυτότθτασ και ενίςχυςθ 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν/ριϊν. 

 Υροςαρμοςτικότθτα και ευελιξία ςτθν επαφι με πολιτιςμικά ανοίκεια πρότυπα και 
περιβάλλοντα. 

  Υροςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτισ ανάγκεσ των δίγλωςςων μακθτϊν/ριϊν  που 
προζρχονται από μεταναςτευτικζσ/προςφυγικζσ κινιςεισ. Σλιςτικζσ προςςεγίςεισ. 

 Αποτελεςματικι διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ με ςκοπό τθ 
γλωςςικι, γνωςτικι και ψυχοκοινωνικι ζνταξθ των νεοειςερχόμενων μακθτϊν ςτο 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χτο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ ςυηθτοφνται βαςικζσ αρχζσ και ζννοιεσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ παιδαγωγικισ, όπωσ ο πολιτιςμόσ, θ πολυπολιτιςμικότθτα και θ 

διαπολιτιςμικότθτα. Χτόχοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ παροχισ ιςότιμθσ 

εκπαίδευςθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ και τθν ατομικότθτα όλων των μακθτϊν/ριϊν. Χτο 

πλαίςιο αυτό υπογραμμίηεται θ ανάγκθ αποδυνάμωςθσ του εκνοκεντρικοφ πνεφματοσ, 

ανάπτυξθσ τθσ ενςυναίςκθςθσ, αναγνϊριςθσ και αξιοδότθςθσ  του μορφωτικοφ κεφαλαίου 

των πολιτιςμικά διαφερόντων μακθτϊν/ριϊν. Εξετάηεται επίςθσ θ ζννοια τθσ ταυτότθτασ, 

και θ δυναμικι και κριτικι ςυγκρότθςι ωσ προχπόκεςθ ανάπτυξθσ αυτοεκτίμθςθσ και 

διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Γίνεται αναφορά ςε ιςτορικά και κοινωνικοπολιτιςμικά 

χαρακτθριςτικά βαςικϊν μεταναςτευτικϊν κατθγοριϊν (πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, 

μετανάςτεσ) για να ςυνδεκοφν, ςτθ ςυνζχεια, με τισ εκπαιδευτικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν 

τον πολφμορφο μακθτικό πλθκυςμό. Ειδικι μνεία γίνεται ςτον (μακθτικό) πλθκυςμό 

προςφυγικισ προζλευςθσ που ειςζρχεται ςτθν Ελλάδα από το 2015.  

 Χτο δεφτερο μζροσ του μακιματοσ, μελετάται θ ζννοια τθσ διγλωςςίασ, ωσ ζνα από τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν με μεταναςτευτικό/προςφυγικό υπόβακρο. Πε βάςθ 

τθ κεωρία τθσ Αλλθλεξάρτθςθσ των Γλωςςϊν, και, υπογραμμίηοντασ τον ρόλο του 

κοινωνικοπολιτιςμικοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου ςυντελείται θ γλωςςικι διδαςκαλία-

εκμάκθςθ, μελετϊνται τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ εκμάκθςθσ - και ςυνακόλουκα- τθσ 

διδαςκαλίασ των δεφτερων/ξζνων γλωςςϊν, ειδικότερα, τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ 

γλϊςςασ. Διακρίνονται οι τζςςερισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και δίνεται ζμφαςθ ςτθν 

κατανόθςθ και παραγωγι προφορικοφ λόγου ζτςι όπωσ αναπτφςςονται ςτθ νθπιακι 

θλικία. Ψζλοσ, αναδεικνφεται θ ποικιλία των ςτρατθγικϊν μάκθςθσ και θ ςθμαςία επιλογισ 

τουσ βάςει των διδακτικϊν ςτόχων, αλλά και των ατομικϊν κλίςεων του μακθτι. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ ppt 

Βίντεο προβολζσ 
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Ζρευνα ςτο διαδίκτυο 

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τισ φοιτιτριεσ 

Υλατφόρμα E-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ  

28 

Φροντιςτιριο  13 

Χυγγραφι εργαςίασ/ 

προετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ  

40 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι ∙ αγγλικι για φοιτθτζσ/ριεσ 

Erasmus 

 

Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Γραπτι εργαςία (προαιρετικά)                                             20% 

Χφντομεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ  (προαιρετικά)                20% 

Γραπτι εξζταςθ με εργαςία                                                  80% 

Γραπτι εξζταςθ (ανάπτυξθσ δοκιμίων/επίλυςθσ 

προβλιματοσ)  χωρίσ εργαςία                                             100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                      50% 

Δθμόςια παρουςίαςθ για φοιτθτζσ ERASMUS                   50% 

 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ 

 Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, 
τεκμθρίωςθ, κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Abdalah-Pretceille, M., Porcher, L. 1996. Education et communication interculturelle. Paris: PUF. 

Cohen, J. 2013. Creating a positive school climate: A foundation for resilience. In S. Goldstein & R.B. 

Brooks (eds), Handbook of resilience in children (2nd ed., pp. 411–426). Dordrecht, The 

Netherlands: Springer. 

Cummins, J. 2005. Σαυτότθτεσ υπό Διαπραγμάτευςθ. Εκπαίδευςθ με κοπό τθν Ενδυνάμωςθ ςε μια 

Κοινωνία τθσ Ετερότθτασ. (Επιμ.: Ε. Χκοφρτου. Πετάφρ.: Χ. Αργφρθ). Ακινα: Gutenberg. 

Γρίβα, Ε., Χτάμου, Α. 2014. Ερευνϊντασ τθ διγλωςςία ςτο ςχολικό περιβάλλον. Οπτικζσ 

εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και μεταναςτϊν γονζων. Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ. 

Γκόβαρθσ, Χ. 2011. Ειςαγωγι ςτθ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ. Ακινα: Διάδραςθ. 

Hayward, M. 2017. Teaching as a primary therapeutic intervention for learners from refugee 

backgrounds. Intercultural Education 28(2), 165-181. 

Πθτακίδου, Χ. (επιμ.). 2005. Θ Διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ. Εκπαίδευςθ γλωςςικϊν μειονοτιτων. 

Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο. 

Ππάροσ Β, Χτεργίου Ο, Χατηθδιμου Ξ. (επιμ). 2014. Ηθτιματα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ και 

εκπαίδευςθσ. Ακινα: Πετάδραςθ. 

Ρικολάου, Γ. 2011. Ζνταξθ και εκπαίδευςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο. Ακινα: 

Υεδίο. 

O'Malley, J.M., & A. Chamot. 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Rutter, J. 2006. Refugee Children in the UK. London: Open University Press  

Χκοφρτου, Ε. 2011. Θ Διγλωςςία ςτο χολείο. Ακινα: Gutenberg. 

Ψςοκαλίδου, Φ. 2012. Χϊροσ για δφο. Θζματα διγλωςςίασ και Εκπαίδευςθσ. Κεςςαλονίκθ: Ηυγόσ. 

Vandenbroeck, M. 2004. Με τθ ματιά του Γζτι. Θ καλλιζργεια του ςεβαςμοφ του «άλλου» ςτθν 

εκπαίδευςθ. Ακινα: Ριςοσ. 

 

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

International Journal of Inclusive Education 

Intercultural Education 

 

http://www.biblionet.gr/book/174892/��������,_�������/������_���_����������_���_���������_�������_���_��������_�������
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΩΧΣΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να : 

 Εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ λειτουργίεσ του νευρικοφ και ορμονικοφ 
ςυςτιματοσ 

 Ξατανοιςουν τθν ςυμπεριφορά ωσ αποτζλεςμα πολφπλοκων αλλθλεπιδράςεων  

βιολογικϊν, ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν παραγόντων 

 Ξατανοιςουν τθν «ολιςτικι» άποψθ για τισ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ 

 Ξατανοιςουν τθν πλαςτικότθτα του νευρικοφ ςυςτιματοσ και τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ 
και των περιβαλλοντικϊν επιδράςεων ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ, θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
υγείασ  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των       
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διερευνάται θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο φυςιολογικό βιολογικό και το ψυχολογικό υπόςτρωμα τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ  

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνϊνται 

 Οειτουργικι οργάνωςθ του ανκρωπίνου ςϊματοσ. 

 Βιολογικζσ βάςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ. 

 Ειςαγωγι ςτισ λειτουργίεσ του ορμονικοφ ςυςτιματοσ. 

 Κυρεοειδικζσ ορμόνεσ και ςυμπεριφορά. 

 Φλοιοεπινεφριδικζσ ορμόνεσ και ςυμπεριφορά. 

 Γεννθτικζσ ορμόνεσ, ανάπτυξθ γεννθτικϊν οργάνων, εφθβεία, δευτερογενι χαρακτθριςτικά 
του φφλλου. 

 Επίδραςθ γεννθτικϊν ορμονϊν ςτο πρότυπο τθσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ και ςτθ 
ςεξουαλικι επικυμία 

 Χεξουαλικι πράξθ  

 Σργάνωςθ και επίπεδα λειτουργίασ του νευρικοφ τμιματοσ. 

 Ρευρϊνεσ και νευρικζσ ςυνάψεισ. 

 Ανάπτυξθ του εγκεφάλου. 

 Υεριβαλλοντικζσ επιδράςεισ ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου. 

 Ξατϊτερεσ εγκεφαλικζσ περιοχζσ: ηωτικζσ λειτουργίεσ. 

 Ξεντρικζσ εγκεφαλικζσ περιοχζσ: Ζνςτικτα – Χυναιςκιματα. 

 Ανϊτερεσ εγκεφαλικζσ περιοχζσ: Εγκεφαλικά θμιςφαίρια- φλοιόσ. 

 Ξινθτικζσ λειτουργίεσ. 

 Αιςκθτικζσ Οειτουργίεσ. 

 Εγκζφαλοσ και γλϊςςα. 

 Εγκζφαλοσ και ςκζψθ (ςυνειρμικζσ περιοχζσ – προμετωπιαίοσ φλοιόσ) 

 Εγκζφαλοσ και ςκζψθ.  

 Εγκζφαλοσ και ςυναίςκθμα. 

 Εγκζφαλοσ και ςυνείδθςθ. 

 Υλαγίωςθ ςτο φυςιολογικό εγκζφαλο. Χυμπλθρωματικι εξειδίκευςθ των θμιςφαιρίων. 

 Εγκζφαλοσ και μνιμθ. 

 Εγκεφαλικζσ λειτουργίεσ ςυμπεριφοράσ (πείνα, δίψα, εξαρτθμζνα αντανακλαςτικά)\Ϊπνοσ, 
εγριγορςθ και προςοχι. 

 Θ φυςιολογικι ςθμαςία του φπνου και των ονείρων. 

 Πθχανιςμόσ, πρόκλθςθ του κφκλου του φπνου / εγριγορςθσ. 

 Ρευροδιαβιβαςτζσ τθσ ςυμπεριφοράσ. 

 Αυτόνομο νευρικό ςφςτθμα: ο ρόλοσ του ςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ ςτο stress. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χριςθ ΨΥΕ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 

μελζτθσ προετοιμαςίασ για 

τισ εξετάςεισ 

45 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 

διδάςκοντα  

6 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Kandel E.R., Schwartz S.H., Jessel T.M. (2009) Νευροεπιςτιμθ και ςυμπεριφορά, Θράκλειο: ΥΑΡ/ΞΕΧ 

ΕΞΔ. ΛΨΕ ΞΦΘΨΘΧ. 

Neil, M. G. (2011) Νευροψυχολογία: εγκζφαλοσ και ςυμπεριφορά, Ακινα: Μ. ΠΑΡΙΚΟΤ & ΙΑ Ε.Π.Ε. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΟΓΟΤ, ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 405 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΩΦΛΑ ΨΘΧ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑΧ 

AYTOTΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 Κα γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ τάςεισ, τουσ μελετθτζσ και τα ζργα που 

ςυνζβαλαν και λειτοφργθςαν καταλυτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ επιςτθμονικισ 

προςζγγιςθσ τθσ λογοτεχνίασ. 

 Κα ζχουν εξοικειωκεί με τισ ζννοιεσ, τισ κεωρθτικζσ αρχζσ και τισ μεκοδολογικζσ προτάςεισ 
τθσ ςφγχρονθσ κεωρθτικισ ςκζψθσ για τθν αναλυτικι προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνίασ. 

 Κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ πρόςφορα μεκοδολογικά εργαλεία, κακϊσ και τθ δυνατότθτα 
εφαρμογισ ςυςτθματικϊν μεκόδων, μοντζλων και τεχνικϊν ςτθν ανάγνωςθ, ανάλυςθ και 
ερμθνεία λογοτεχνικϊν κειμζνων –ιδιαίτερα αφθγθματικϊν–, παραδοςιακϊν και 
νεωτερικϊν, με βάςθ τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ. 

 Κα ζχουν τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ και αναπαραγωγισ τθσ ςτθν 
πράξθ, αυτοςχεδιάηοντασ μικρζσ ι μεγαλφτερεσ ιςτορίεσ, ανταποκρινόμενοι ςτισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ του νθπιαγωγείου. 

 Κα ζχουν τθ κεωρθτικι υποδομι να διδάξουν αποτελεςματικά τα παιδιά να 
καταςκευάςουν και να αφθγθκοφν μικρζσ ιςτορίεσ, ενεργοποιϊντασ τθ δθμιουργικι ςκζψθ 
και φανταςία τουσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
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 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Επίδειξθ κοινωνικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ανάπτυξθ προςωπικότθτασ, ςυναιςκθματικι-ψυχικι-διανοθτικι-γλωςςικι καλλιζργεια 

 Ενεργοποίθςθ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Γενικι Ειςαγωγι ςτθ Κεωρία τθσ Οογοτεχνίασ: επιςτθμολογικζσ αρχζσ και ζννοιεσ βάςθσ. 
Διακριτικά γνωρίςματα του ζντεχνου λόγου. 

 Θ γλωςςολογικι κεωρία του F. deSaussure και τα γλωςςολογικά μοντζλα ανάλυςθσ ωσ 
επιςθμολογικό υπόβακρο τθσ Κεωρίασ τθσ Οογοτεχνίασ.  

 Ψο κίνθμα του Φϊςικου Φορμαλιςμοφ και οι βαςικζσ αρχζσ του. Θ γόνιμθ επαφι με τθ 
Φϊςικθ πρωτοπορία ςτθν τζχνθ. 

 Ψο μοντζλο ανάλυςθσ του Vl. Propp για το λαϊκό παραμφκι, με βάςθ τισ αρχζσ του 
Φορμαλιςμοφ. 

 Θ Χχολι τθσ Υράγασ (J. Mukařovský, R. Jakobson), θ Ρζα Ξριτικι (I.A. Richards, T.S. Eliot, 
W.K. Wimsatt): θ ςυμβολι τουσ ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ ςφγχρονθσ κεωρίασ τθσ λογοτεχνίασ. 

 H κεϊρθςθ του μφκου από τον Claude Lévi-Strauss. Θ δομικι ανάλυςθ τθσ μυκικισ ςκζψθσ. 
Σριηόντια και κάκετθ (ερμθνευτικι) ανάγνωςθ του μφκου. 

 Ψάςεισ τθσ ςφγχρονθσ αφθγθματολογίασ 

Θ Δομικι θμαςιολογία του A.J. Greimas. Βαςικζσ αρχζσ τθσ ςθμαςιολογικισ κεωρίασ του. 

 Θ κεωρθτικι και μεκοδολογικι πρόταςθ του Gérard Genette για τουσ αφθγθματικοφσ 
τρόπουσ και τισ τεχνικζσ του αφθγθματικοφ λόγου. 

 Roland Barthes: από το δομιςμό ςτο μεταδομιςμό. 

 Θ κεωρία του κειμζνου: θ μελζτθ των λογοτεχνικϊν, και ευρφτερα των καλλιτεχνικϊν, 
φαινομζνων νοοφμενων ωσ κειμζνων. Θ ζννοια του κειμζνου (ςε αντίκεςθ με το ζργο). Θ 
αρχι τθσ διακειμενικότθτασ τθσ J. Kristeva. 

 Θ ςχζςθ κειμζνου-αναγνϊςτθ 

Θ Χχολι τθσ Ξωνςταντίασ: θ κεωρία τθσ λογοτεχνικισ πρόςλθψθσ (H.R. Jauss) και τθσ 
αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ (W. Iser). 

 Mεταδομικζσ τάςεισ: θ υπζρβαςθ του δομιςμοφ και θ ςφηευξθ τθσ ςθμειωτικισ με το 
μαρξιςμό και τθν ψυχανάλυςθ (J. Derrida, M. Foucault, J.F. Lyotard, J. Kristeva, R. Barthes).  

Υαραδείγματα ανάλυςθσ κι εφαρμογισ τθσ μεκόδου ςε επιλεγμζνα κείμενα, παραδοςιακά 
και νεωτερικά. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υροτηζκτορασ 

Ε-mail επικοινωνίασ με τισ φοιτιτριεσ / τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 
μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 
τθν προετοιμαςία του 
μακιματοσ 

35 

Αρικμόσ ωρϊν 
ςυναντιςεων με το 
διδάςκοντα/τθ 
διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 
προετοιμαςίασ του 
φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

40 

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Υροαιρετικι (γραπτι) εργαςία   20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ με εργαςία    80% 

Γραπτζσ εξετάςεισ χωρίσ εργαςία   100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS  100% 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1. Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ,   
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2. Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία,  ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Adam, J.-M. (1999), Σα κείμενα: τφποι και πρότυπα. Αφιγθςθ, περιγραφι, επιχειρθματολογία, 
εξιγθςθ και διάλογοσ, μτφρ. Γ. Υαρίςθσ, Ακινα: Υατάκθσ. 

Βarthes, R. (1988), «Ειςαγωγι ςτθ δομικι ανάλυςθ των αφθγθμάτων» (1966), «Από το ζργο ςτο 
κείμενο» (1971), ςτον τόμο Εικόνα - Μουςικι - Κείμενο, μτφρ. Γ. Χπανόσ, Ακινα:  Υλζκρον: 93-
136, 151-160. 

Delcroix, M.-Hallyn, F. (επιμ., 2000), Ειςαγωγι ςτισ ςπουδζσ τθσ λογοτεχνίασ. Μζκοδοι του κειμζνου, 
μτφρ. Λ.Ρ. Βαςιλαράκθσ, Ακινα: Gutenberg. 

Genette, G. (2007), χιματα ΙΙΙ. Ο λόγοσ τθσ αφιγθςθσ: Δοκίμιο αφθγθματολογίασ και άλλα κείμενα, 
μτφρ. Ππ. Ουκοφδθσ, Ακινα: Υατάκθσ. 

Fokkema, D., Ibsch, E. (2011, 1997), Θεωρίεσ Λογοτεχνίασ του Εικοςτοφ Αιϊνα: Δομιςμόσ, Μαρξιςμόσ, 
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Αιςκθτικι τθσ πρόςλθψθσ, θμειωτικι, μτφρ. Γ. Υαρίςθσ, Ακινα: Υατάκθσ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 437 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΣ ΔΛΕΚΡΕΧ ΥΑΦΑΠΩΚΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-Oδθγόσ Χπουδϊν 

Λςτοςελίδα Ψμιματοσ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα γνωρίηουν και  να χρθςιμοποιοφν με κριτικι ςκζψθ τισ ςυλλογζσ διεκνοφσ παραμυκιοφ 
ςτο περιβάλλον του νθπιαγωγείου. 

 Ρα αντιλαμβάνονται τθ διαχρονικι πορεία τθσ μετάβαςθσ από το λαικό ςτο ζντεχνο 
παραμφκι. 

 Ρα μποροφν να παρακολουκοφν τισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ των δθμιουργϊν ςυγγραφζων 
ςτο διεκνζσ παραμφκι ςτο πλαίςιο τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ και να κατανοοφν τισ 
μεταβολζσ που γίνονται ςε ςυνάρτθςθ με καλλιτεχνικά ρεφματα και κοινωνικοφσ 
προβλθματιςμοφσ. 

 Ρα μποροφν να κάνουν διαςκευζσ κλαςικϊν παραμυκιϊν και να αξιοποιοφν μαηί με τα 
παιδιά ςτο νθπιαγωγείο τα κζματα και τα μοτίβα των αφθγιςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
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απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται ςε ςθμαντικζσ ςυλλογζσ Ευρωπαικϊν παραμυκιϊν, όπωσ των αδελφϊν  

Grimm που ςυνζβαλαν ςτθν εδραίωςθ και ςτθν καλλιζργεια του είδουσ διεκνϊσ. Αςχολείται με τθ 

μετάβαςθ από τθν προφορικι παράδοςθ του παραμυκιοφ ςτθ δθμιουργία ςυλλογϊν κατάλλθλων 

για παιδιά. Αναφζρεται ςτισ ιςτορικοινωνικζσ ςυνκικεσ και ςτθν Ευρωπαικι ςκζψθ που οδιγθςαν 

ςτθν ανάδυςθ των ςχετικϊν ενδιαφερόντων. Εξετάηει το πζραςμα από το λαικό ςτο ζντεχνο 

παραμφκι και αςχολείται με τα χαρακτθριςτικά του ζργου του H.C.Andersen. Ψο μάκθμα κα 

εξετάςει πωσ πζραςε ςτθν Ελλάδα το Ευρωπαικό παραμφκι μζςα από μεταφράςεισ και διαςκευζσ, 

αυτοτελείσ εκδόςεισ και περιοδικά εςτιάηοντασ ςε ηθτιματα μυκοπλαςίασ, πρόςλθψθσ και 

αναδθμιουργίασ των παραμυκιϊν από ενιλικεσ και παιδιά. Κα ςυηθτθκεί θ ςχζςθ του παραμυκιοφ 

με τθν Υαιδικι Οογοτεχνία και κα γίνει αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα ζργα. Κα διερευνθκεί θ ζννοια 

τθσ διαςκευισ μζςα από εκδόςεισ, εικονογραφιςεισ και ταινίεσ.  Ψο μάκθμα αςχολείται επίςθσ με 

τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των τεχνικϊν τθσ διαςκευισ ςτο διεκνζσ παραμφκι  με τα παιδιά ςτο 

νθπιαγωγείο.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υροτηζκτορασ 

e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Πελζτθ 

και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

20 

Χυνάντθςθ με τθ 

διδάςκουςα 

5 

Υροετοιμαςία για 

εξετάςεισ 

35 

Χυγγραφι εργαςίασ 21 

ΧφνολοΠακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

ΓλϊςςαAξιολόγθςθσΕλλθνικά 

 

Επιλογισ Ερωτιςεισ Χφντομθσ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 80% 

(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

Γραπτι ερευνθτικι εργαςία με δθμόςια παρουςίαςθ 

(προαιρετικι) 20% 
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(ατομικι ι ομαδικι) (Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 

κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 

διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 

ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Zαν,ΗωρηΘ δφναμθ των παραμυκιϊν  Ακινα: Kαςτανιϊτθσ 1996. 

Β.Δ.Αναγνωςτόπουλοσ,Σζχνθ και Σεχνικι του Παραμυκιοφ  Ακινα:Ξαςτανιϊτθσ  1997. 

Αυδίκοσ, Β.  Από το Παραμφκι ςτο κόμικσ  Παράδοςθ και Νεωτερικότθτα, Ακινα: Oδυςςζασ 1996. 

Kαπλάνογλου, Π. Ελλθνικι Λαικι Παράδοςθ: Σα παραμφκια ςτα περιοδικά για παιδιά για νζουσ  

1836-1922  Ελλθνικά Γράμματα  1998. 

Γεωργίου Ρίλςεν, Π. Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνασ Άντερςεν  Ακινα: Kαςτανιϊτθσ  1994. 

K. Δ. ΠαλαφάντθσΣο Παραμφκι ςτθν Εκπαίδευςθ: Ψυχοπαιδαγωγικι Διάςταςθ και Αξιοποίθςθ 

Ακινα: Διάδραςθ 2011. 

Περακλισ, Π. etal, To Παραμφκι από  τουσ αδελφοφσ Grimm ςτθν εποχι μασ Ακινα: Gutenberg 

2017. 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΨΠΘΠΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΥΛΥΕΔΣ ΧΥΣΩΔΩΡ 6 

ΞΩΔΛΞΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΥΡΕ305 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ Γϋ 

ΨΛΨΟΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΠΕ ΧΦΘΧΘ Θ/Ω Λ  

ΑΩΨΣΨΕΟΕΛΧ ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ 
ΕΒΔΣΠΑΔΛΑΛΕ

Χ 

ΩΦΕΧ 
ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ

Χ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 
ΠΣΡΑΔΕ
Χ 

Διαλζξεισ 2 4 

Εργαςτθριακζσ Aςκιςεισ 1 

ΨΩΥΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΑΡΆΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΙΨΩΡ 

ΥΦΣΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΑ ΠΑΚΘΠΑΨΑ: ΣΧΛ 

ΓΟΩΧΧΑ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ και 

ΕΕΨΑΧΕΩΡ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΨΣ ΠΑΚΘΠΑ ΥΦΣΧΦΕΦΕΨΑΛ ΧΕ 

ΦΣΛΨΘΨΕΧ ERASMUS 

 ΡΑΛ  

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΧΕΟΛΔΑ 

ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ 
(URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=690  

  
(1) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 
Πακθςιακά Αποτελζςματα 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι: 

 H βακφτερθ εξοικείωςθ με τισ ΨΥΕ και τισ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ ςτο Ρθπιαγωγείο, με 

τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τθ χριςθ του από νιπια και νθπιαγωγοφσ και 

με τθ διαχείριςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων με χριςθ ΨΥΕ.  

 Αξιολόγθςθ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

 Εφαρμογι τρζχουςασ ζρευνασ πάνω ςτθ διδαςκαλία νθπίων με χριςθ ΨΥΕ. 

Oι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα μποροφν να :  

 Χρθςιμοποιοφν τθν Ψεχνολογία για να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και τθ δθμιουργικότθτα 

των νθπίων.  

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν, του διαδικτφου και 

των πολυμζςων.  

 Δθμιουργιςουν εκπαιδευτικό λογιςμικό κατάλλθλο για το νθπιαγωγείο.  

 Υροάγουν τθν αςφαλι χριςθ των Ρ.Ψ. ςτθν προςχολικι θλικία. 
Γενικζσ Λκανότθτεσ 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=690
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 Ειςαγωγι ςτισ λειτουργίεσ και τισ ζννοιεσ τθσ Ψεχνολογίασ ςτθν τάξθ του Ρθπιαγωγείου. 

  Χριςθ ςφγχρονων ΨΥΕ ςτθν τάξθ για υποςτιριξθ διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 

 Χριςθ ςφγχρονων πολυμζςων ςτθν τάξθ (τρόποι εφαρμογισ τουσ - παραδείγματα). 

 Δομι και ςφνταξθ εργαςίασ με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. 

 Δθμιουργία και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ με χριςθ ΨΥΕ ςτο νθπιαγωγείο. 

 Υαρουςίαςθ θκικϊν, νομικϊν και ανκρωπιςτικϊν κεμάτων που προκφπτουν από τθ χριςθ 

ΡΨ ςτθν τάξθ του Ρθπιαγωγείου. 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι  εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(2) ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ 

 
 

(3) ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ και ΠΑΚΘΧΛΑΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ 
 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ   Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΦΘΧΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 

 H/Y 

 Projector 

 Διαδίκτυο 

 E-course 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ  
Δραςτθριότθτα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

 

Αρικμόσ ωρϊν 
παρακολοφκθςθσ 
μακιματοσ 

26  

Χχεδιαςμόσ και 
παρουςίαςθ 
προγράμματοσ 

δραςτθριοτιτων 

40  

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  13  

Χυναντιςεισ με τον 
διδάςκοντα 

5  

Υροετοιμαςία για 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

10  

Χυγγραφι εργαςίασ 25  

Χφνολο Πακιματοσ 119  

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΦΣΛΨΘΨΩΡ Υροφορικι εξζταςθ 100% 
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Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, James D. Russe (2010) Εκπαιδευτικι τεχνολογία και μζςα για 

μάκθςθ (Χ.Υολυχρόνθσ μτφρ. &  Ξ.Οιωνισ, επιμ.), Υαναγιϊτθσ Αντωνίου, Ζλλθν.   

Υρζηασ Υ. (2003). Θεωρίεσ μάκθςθσ και εκπαιδευτικό λογιςμικό. Ακινα : Ξλειδάρικμοσ. 

Johnston S.D. (2005). Early Explorations in Science. United Kingdom: Open University Press. 

ι  

Γραπτι εξζταςθ 100% 

ι 

Γραπτι εργαςία 100 % 

 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 70% 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 30% 

 

 
(4) ΧΩΡΛΧΨΩΠΕΡΘ-ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ  

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ808 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΧΨΘΠΑΨΛΞΘ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 6 

Υρακτικι άςκθςθ  20 ϊρεσ το 

εξάμθνο 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1719 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτισ φοιτιτριεσ και ςτουσ φοιτθτζσ κεωρθτικζσ και 

πρακτικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο μιασ τάξθσ 

νθπιαγωγείου.Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται θ/ο φοιτιτρια/-ισ:  

α) ςε επίπεδο γνϊςεων 

 Ρα διακρίνει τισ διαφορζσ μεταξφ απλισ και ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ. 

 Ρα περιγράφει τα διαφορετικά είδθ παρατιρθςθσ και καταγραφισ και να εκτιμά τισ 
διαφορετικζσ εκφάνςεισ του μεκοδολογικοφ εργαλείου τθσ παρατιρθςθσ.  

 Ρα αναγνωρίηει ότι θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ είναι βαςικό μεκοδολογικό εργαλείο για τον 
αναςτοχαςμό του εκπαιδευτικοφ και τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

β) ςε επίπεδο δεξιοτιτων 

 Ρα αξιοποιεί εργαλεία παρατιρθςθσ, καταγραφισ και ανάλυςθσ και να αναγνωρίηει τθ ςθμαςία 
τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ όλων των παραμζτρων που επθρεάηουν τθν εκπαιδευτικι πράξθ 
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για τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθσ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων.  

 Ρα αξιοποιεί εργαλεία παρατιρθςθσ για να κατανοιςει το παιδί ωσ μακθτι/-τρια και το 
μακθςιακό περιβάλλον τθσ τάξθσ του Ρθπιαγωγείου. 

γ) ςε επίπεδο ικανοτιτων  

 Ρα αναςτοχάηεται κριτικά για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ.  

 Ρα εκκζτει με ςυςτθματικό τρόπο τισ καταγραφζσ από τθν παρατιρθςθ και να ερμθνεφει τα 
δεδομζνα με βάςθ τθ κεωρία.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου. 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ είναι: 

 Θ ζννοια τθσ απλισ και τθσ ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ.  

 Θ ςθμαςία τθσ ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ.  

 Θ  παρατιρθςθ ωσ μεκοδολογικό εργαλείο τθσ  ποιοτικισ ζρευνασ και διερεφνθςθσ  

 τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ  

 Πθ ςυμμετοχικι και ςυμμετοχικι παρατιρθςθ. 

 Πζκοδοι παρατιρθςθσκαι καταγραφισ. 

 Χχεδιαςμόσ τθσ παρατιρθςθσ. 

 Σργάνωςθ και καταγραφι τθσ παρατιρθςθσ. 

 Υαρατιρθςθ και αναςτοχαςμόσ  

 Ανάλυςθ και ερμθνεία καταγραφϊν παρατιρθςθσ.  
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με χριςθ power-point, 

προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, θλεκτρονικι 

επικοινωνία με φοιτιτριεσ/-ζσ, χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου 

Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr για ανάρτθςθ 

θλεκτρονικϊν πθγϊν, ανάκεςθ εργαςιϊν και επικοινωνία 

file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
http://ecourse.uoi.gr/
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με φοιτιτριεσ/-ζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ και Διαδραςτικι 

διδαςκαλία  

39 

Υρακτικι άςκθςθ –

Υαρατιρθςθ ςε 

νθπιαγωγεία  

20 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ  

28 

Χυγγραφι εργαςιϊν 33 

Αυτοτελισ μελζτθ 30 

ΧφνολοΠακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν/-τριϊν γίνεται ςτα ελλθνικά, 

είναι διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι και περιλαμβάνει:  

α) Υαρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ, θ οποία αναφζρεται 

ςτθν παρατιρθςθ και τθν ανάλυςθ του εκπαιδευτικοφ 

πλαιςίου μιασ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ νθπιαγωγείου ςτο 

οποίο ζχουν μεταβεί οι φοιτιτριεσ/-ζσ προκειμζνου να 

παρατθριςουν, να καταγράψουν και να αναλφςουν 

δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ 

γνϊςεισ που παρουςιάηονται κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ (20% του τελικοφ βακμοφ).  

β) Ατομικι γραπτι εργαςία, θ οποία ςυνκζτει τθν 

παρατιρθςθ και ανάλυςθ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ νθπιαγωγείουςτθν οποία ζχει  μεταβεί 

θ/ο κάκε φοιτιτρια/φοιτθτισ προκειμζνου να 

παρατθριςει, να καταγράψει και να αναλφςει δεδομζνα 

χρθςιμοποιϊντασ τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ που 

παρουςιάηονται κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ(40% του 

τελικοφ βακμοφ).  

γ) Ψελικι γραπτι εξζταςθ (επίλυςθ προβλιματοσ ι 

ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ ι δοκιμαςία πολλαπλισ 

επιλογισ) (40% του τελικοφ βακμοφ).  

Για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ Erasmusπροςφζρεται θ 

δυνατότθτα υποβολισ των εργαςιϊν ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ e-course. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Altrichter, Θ., Posh, P., & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνοφν το ζργο τουσ. Μια ειςαγωγι 

ςτθν ζρευνα δράςθσ (μτφ. Παρία Δελθγιάννθ). Ακινα: Πεταίχμιο.  
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Cohen, H. D., Stern, V., & Balaban, N. (2001). Παρατθρϊντασ και καταγράφοντασ τθ ςυμπεριφορά των 

παιδιϊν, (επιµ. Βοςνιάδου, Χ.) (µτφρ. ∆. Ευαγγζλου). Ακινα: Gutenberg.  

Podmore, V.N. (2006). Observation. Origins and approaches to early childhood research and practice. 

Wellington: NZCER Press  

Papatheodorou, T., Luff, P. & Gill, J.(2011).  Child observation for learning and research. Harlow: 

Longman. 

Tripp D.,1993. Critical incidents in teaching: Developing professional judgement. London and New 

York: Routledge Falmer, Taylor & Francis Group. 

ΑνδροφςουΑ. &ΑςκοφνθΡ. (2007). Ετερογζνεια και χολείο. Ξλειδιά και Αντικλείδια. Ακινα: ΩΥΕΥΚ, 

Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

Αυγθτίδου Χ. (2018). Θ αξιοποίθςθ των θμερολογίων ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα – δράςθ: 

προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ. Ανακτικθκε από www.actionresearch.gr. 

Αυγθτίδου, Χ., Ψηεκάκθ, Π. & Ψςάφοσ, Β. (Επιμ.) (2016). Σι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί παρατθροφν, 

παρεμβαίνουν και αναςτοχάηονται. Υροτάςεισ υποςτιριξθσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Ακινα: 

Gutenberg. 

Γερμανόσ, Δ. (2002). Οι τοίχοι τθσ γνϊςθσ. χολικόσ χϊροσ και εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ. & Ππαςαγιάννθ, Ε. (2006). Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ. Εκπαιδευτικοί 

χεδιαςμοί. Δθμιουργικά Περιβάλλοντα Μάκθςθσ. ΩΥΕΥΚ-ΥΛ, Ακινα: ΣΕΔΒ. 

Ξυριαηι, Ρ. (1999). Θ κοινωνιολογικι ζρευνα. Κριτικι επιςκόπθςθ των μεκόδων και των τεχνικϊν. 

Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Ππιρμπίλθ, Π. (2014). Προσ μια παιδαγωγικι του διαλόγου. Θ ςθμαςία και ο ρόλοσ των ερωτιςεων 

ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, Κες/νικθ: Χοφία. 

Υαπαδοποφλου, Β. (1999). Παρατιρθςθ  Διδαςκαλίασ: Θεωρθτικό πλαίςιο και εφαρμογζσ. 

Κεςςαλονίκθ: Αφοί Ξυριακίδθ. 

Ψςιϊλθσ Γ., 2014. Μζκοδοι και τεχνικζσ ανάλυςθσ ςτθν ποιοτικι κοινωνικι ζρευνα. Ακινα:  Ξριτικι. 

 

http://www.actionresearch.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ 400 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ΄  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΞΘ ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 6 

Εργαςτιριο 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=552 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Ρα γνωρίηουν τισ κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ ςχετικά με τον εκπαιδευτικό κεςμό 

 Ρα επιλζγουν κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ για τθν κατανόθςθ τθσ κακθμερινισ ςχολικισ 
πραγματικότθτασ  

 Ρα ςυνδζουν τθν κοινωνιολογικι κεωρία με τθν εκπαιδευτικι πράξθ, ωσ μια αλλθλζνδετθ 
ςχζςθ. 

 Ρα ςυγκρίνουν τισ ομοιότθτεσ και τθ τισ διαφορζσ μεταξφ των κοινωνιολογικϊν 
προςεγγίςεων 

 Ρα ςυνδυάηουν τισ κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ με κεωρίεσ από άλλεσ επιςτιμεσ για τθν 
κατανόθςθ ςχολικϊν αλλά και κοινωνικϊν κεμάτων και φαινομζνων 

 Ρα οργανϊνουν ςχζδια διδαςκαλίασ βάςει των κοινωνιολογικϊν προςεγγίςεων  

 Ρα αξιολογοφν τουσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ ςχολικι επίδοςθ των 
μακθτϊν  

 Ρα ςχεδιάηουν αντιςτακμιςτικά ςχζδια διδαςκαλίασ και project για τθν αντιμετϊπιςθ των 
κοινωνικο-πολιτιςμικϊν διαφορϊν μεταξφ των μακθτϊν 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
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 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα αρχικά παρουςιάηονται οι κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ ςχετικά με τον εκπαιδευτικό 

κεςμό και τισ λειτουργίεσ του, με ζμφαςθ ςτο Ρθπιαγωγείο. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ κεωρίεσ των P. 

Bourdieu  και B. Bernstein 

 Κεωρία vs Εμπειρία ςτθν επιςτιμθ: ζνα ψευδο-δίλθμμα  

 Οειτουργικι κεωρία 

 Κεωρία των ριηοςπαςτϊν 

 Παρξιςτικι κεϊρθςθ 

 Θ κεωρία Ο. Αλτουςζρ για τουσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ 

 Σι κεωρίεσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

 Θ κεωρία του Β. Bernstein : 

 Κϊδικεσ επικοινωνίασ 

 Νοθματικοί προςανατολιςμοί 

 Παιδαγωγικόσ μθχανιςμόσ 

 Παιδαγωγικζσ πρακτικζσ, ςχολικι γνϊςθ και παιδαγωγικι κεωρία του εκπαιδευτικοφ 

 Θ κεωρία του P. Bourdieu: 

 Κεφάλαιο (πολιτιςμικό, κοινωνικό και οικονομικό) 

 Θ κεωρία του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου  

 Οι καταςτάςεισ τουσ πολιτιςμικοφ κεφαλαίου 

 Εκφάνςεισ του πολιτιςμικοφ κεφαλαίου 

 Οι λειτουργίεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

 Σο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ πεδίο 

 Προτάςεισ για τθν εκπαίδευςθ  

 Θ ανδρικι κυριαρχία 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 
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Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

26 

Υροετοιμαςία Εργαςτθρίου 13 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 20 

Υροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 42 

Χυνεργαςία 3 

Χφνολο Πακιματοσ  156 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

- Ανάπτυξθσ 

- Χφντομθσ Απάντθςθσ 

- Επίλυςθσ Υροβλθμάτων  

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υαναγιωτόπουλοσ, Ρ. (2018). Θ πρακτικι του κοινωνιολόγου. τοιχεία για τθν αναςτοχαςτικι 

ανκρωπολογία του Π. Μπουρντιζ (Κ. Κάνοσ, Υρόλογοσ & Επιςτ. Επιμ.). Ακινα: Αλεξάνδρεια.  

Bourdieu, P. & Passeron, J-Cl. (1996). Οι κλθρονόμοι. Οι φοιτθτζσ και θ κουλτοφρα. Ακινα: 

Ξαρδαμίτςασ. 

Bourdieu, P. (2002). Θ διάκριςθ. Κοινωνικι κριτικι τθσ καλαιςκθτικισ κρίςθσ (Ρ. 

Υαναγιωτόπουλοσ, Υρόλογοσ - Ξ. Ξαψαμπζλθ, Πετάφραςθ) Ακινα: Υατάκθσ. 

Bernstein, B. (1991). Παιδαγωγικοί κϊδικεσ και κοινωνικόσ ζλεγχοσ (Λ. Χολομϊν, Ειςαγωγι, Πετφρ. 

& Χθμειϊςεισ). Ακινα: Αλεξάνδρεια.  

Bourdieu, P. (2004). Για τθν εκπαίδευςθ του μζλλοντοσ (Ρ. Υαναγιωτόπουλοσ, Υρόλογοσ-Επιςτ. 

Επιμ.). Ακινα: Ριςοσ. 

Bourdieu, P. & Passeron, G.-Cl. (2014). Θ αναπαραγωγι. τοιχεία για μια κεωρία του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Ρ. Υαναγιωτόπουλοσ, Υρόλογοσ). Ακινα: Αλεξάνδρεια.  

Ξαντηάρα, Β. (2008). Εκπαίδευςθ και κοινωνία. Κριτικι διερεφνθςθ των κοινωνικϊν λειτουργιϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ. Ακινα: Υολφτροπον. 

Οάμνιασ, Ξ. (2002). Κοινωνιολογικι κεωρία και εκπαίδευςθ. Διακριτζσ προςεγγίςεισ. Ακινα: 

Πεταίχμιο. 

Οαμπίρθ-Δθμάκθ, Λ. & Υαναγιωτόπουλοσ, Ρ. (Επιμ.) (1995). Pierre Bourdieu, Κοινωνιολογία τθσ 

Παιδείασ. Ακινα: Ξαρδαμίτςασ-Δελφίνι. 

Κάνοσ, Κ., Ξαμαριανόσ, Λ., Ξυρίδθσ, Α. & Φωτόπουλοσ, Ρ. (2017). Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ και κεματικζσ (Ξ. Ψςουκαλάσ, Υρόλογοσ - Π. Θλιοφ, Επίλογοσ). 

Ακινα: Gutenberg. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 (1οσ κφκλοσ ςπουδών) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ΄  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ξοινωνιολογίασ  

 Ρα γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Ξοινωνιολογίασ.  

 Ρα διακρίνουν τουσ κλάδουσ τθσ κοινωνιολογίασ  

 Ρα εξθγοφν τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των κοινωνικϊν κεςμϊν, όπωσ  θ οικογζνεια, θ 
εκπαίδευςθ, τα ΠΠΕ, ο ακλθτιςμόσ κ.λπ.  

 Ρα προτείνουν και να εφαρμόηουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ ςφγχρονων κοινωνικϊν 
προβλθμάτων όπωσ οι ζμφυλεσ διακρίςεισ, θ βία, θ ανεργία, οι ανιςότθτεσ, ο αποκλειςμόσ, 
κ.λπ.   

 Ρα ςυνδυάηουν διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ κοινωνικϊν κεμάτων/ηθτθμάτων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
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 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Θ επιςτιμθ τθσ Ξοινωνιολογίασ (αντικείμενο, ςυγκρότθςθ τθσ επιςτιμθσ, εκπρόςωποι, 
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, μζκοδοι ζρευνασ) 

 Ξοινωνικοί κεςμοί, κοινωνικζσ κζςεισ και κοινωνικοί ρόλοι 

 Ψομείσ τθσ Ξοινωνιολογίασ  

 Κοινωνιολογία τθσ οικογζνειασ 

 Κοινωνιολογία τθσ παιδικισ θλικίασ 

 Κοινωνιολογία των ΜΜΕ 

 Κοινωνιολογία του πολιτιςμοφ 

 Κοινωνιολογία του ςχολείου 

 Κοινωνιολογία του ακλθτιςμοφ 

 Κοινωνιολογία τθσ υγείασ 

 Κοινωνιολογία τθσ εργαςίασ 

 Κοινωνιολογία τθσ κρθςκείασ 

 Ξοινωνικι διαςτρωμάτωςθ – Ξοινωνικζσ ανιςότθτεσ 

 Ξοινωνία και ετερότθτα 

 Ξοινωνικό φφλο 

 Υαρζκκλιςθ και ζγκλθμα  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ 

26 

Χυγγραφι εργαςίασ  25 

Υροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 26 

Χυνεργαςία 3 

Χφνολο Πακιματοσ  119 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

- Ανάπτυξθσ 

- Χφντομθσ Απάντθςθσ 

- Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Alexander, J. C., Thompson, K. & Edles, L. D. (2016). φγχρονθ ειςαγωγι ςτθν κοινωνιολογία. 

Κουλτοφρα και κοινωνία ςε μετάβαςθ (Ρ. Δεμερτηισ, Επιςτ. Επιμ. - Ξ. Υερεηοφσ & Π. 

Χατηθκωνςταντίνου, Πετφρ.). Ακινα: Gutenberg.  

Bourdieu, P. (2002). Θ διάκριςθ. Κοινωνικι κριτικι τθσ καλαιςκθτικισ κρίςθσ (Ρ. Υαναγιωτόπουλοσ, 

Υρόλογοσ - Ξ. Ξαψαμπζλθ, Πετάφραςθ) Ακινα: Υατάκθσ. 

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge: New York 

and London [μτφ. ςτα ελλθνικά Αναταραχι φφλου. Σ φεμινιςμόσ και θ ανατροπι τθσ 

ταυτότθτασ. Ακινα: Αλεξάνδρεια+ 

Giddens, A. (2009). Κοινωνιολογία (Δ. Γ. Ψςαοφςθσ, Πετφρ.-Επιμ.). Ακινα: Gutenberg. 

Hughes, M. & Kroehler, C. (2007). Κοινωνιολογία. Οι βαςικζσ ζννοιεσ (Κ. Λωςθφίδθσ, Ειςαγωγι-Επιςτ. 

Επιμ.). Ακινα: Ξριτικι.  

Κάνοσ, Κ., Ξαμαριανόσ, Λ., Ξυρίδθσ, Α. & Φωτόπουλοσ, Ρ. (2017). Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ. 

Ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ και κεματικζσ (Ξ. Ψςουκαλάσ, Υρόλογοσ - Π. Θλιοφ, Επίλογοσ). 

Ακινα: Gutenberg. 

Montlibert, de Chr. (2003). Ειςαγωγι ςτθν κοινωνιολογικι ςυλλογιςτικι. Ακινα: Ξαρδαμίτςασ.  

Ππουρντιζ, Υ. (1994). Κείμενα Κοινωνιολογίασ (Ρ. Υαμαγιωτόπουλοσ, Υαρουςίαςθ-Επιμ.). Ακινα: 

Δελφίνι.  

Υαναγιωτόπουλοσ, Ρ. (Δ/νςθ) Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, Ψρίγλωςςθ Επικεϊρθςθ Ξοινωνικϊν Ερευνϊν. 

Ακινα: Αλεξάνδρεια (όλα τα τεφχθ του περιοδικοφ). 

Υαναγιωτόπουλοσ Ρ. (2013). Θ βία τθσ ανεργίασ. Ακινα: Αλεξάνδρεια.  

Ψςαοφςθσ, Δ. (1993). Θ κοινωνία του ανκρϊπου. Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνιολογία (45θ ζκδ.). Ακινα: 

Gutenberg.  

Ψςουκαλάσ, Ξ. (2013). Ελλάδα τθσ λικθσ και τθσ αλικειασ. Από τθν μακρά εφθβεία ςτθ βίαια 

ενθλικίωςθ (2θ ζκδ.). Ακινα: Κεμζλιο.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΤ ΡΘΥΛΑΓΩΓΪΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΙ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ (με προςωπικι μελζτθ και εκπόνθςθ εργαςιϊν και 

εξετάςεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 H κατανόθςθ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων για τθ ςχολικι μάκθςθ και διδαςκαλία. 

 Σ προςδιοριςμόσ των  δυνατοτιτων  εφαρμογισ των κεωριϊν μάκθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι 
πράξθ. 

 Θ ερμθνεία των τρόπων με τουσ οποίουσ οι βαςικζσ αρχζσ των κεωριϊν μάκθςθσ βοθκοφν 
ςτθν κινθτοποίθςθ των μακθτϊν να μακαίνουν με οριςμζνο τρόπο. 

 H αξιολόγθςθ των πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων τθσ κακεμίασ εκ των κεωριϊν 
μάκθςθσ.  

 H κατανόθςθ τθσ ςυμβολισ των κεωριϊν νοθμοςφνθσ, γνωςτικισ ανάπτυξθσ και κινιτρων 
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Θ αναγνϊριςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν μζςα από τισ οποίεσ μπορεί να προαχκεί θ 
μακθςιακι διαδικαςία.   

 Θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων τα οποία ςυμβάλλουν ςε ζνα αποτελεςματικό μακθςιακό 
περιβάλλον. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
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 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Σμαδικι εργαςία 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι ςτθν Εκπαιδευτικι Ψυχολογία – Σ ρόλοσ τθσ ζρευνασ ςτθν Εκπαιδευτικι 
Ψυχολογία –  Ζρευνα και αποτελεςματικι ςχολικι διδαςκαλία. 

 Χφγχρονεσ κεωρίεσ Nοθμοςφνθσ – Ξατθγορίεσ νοθτικϊν δοκιμαςιϊν – Ροθμοςφνθ και 
γνωςτικι ανάπτυξθ. 

 Κεωρίεσ Γνωςτικισ Ανάπτυξθσ: Piaget – Bruner – Ρεοπιαηετιανζσ απόψεισ και κεωριςεισ 
επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν για τθν ανάπτυξθ – Ψυχομετρικζσ κεωρίεσ. 

 Κεωρίεσ Πάκθςθσ – Υροςεγγίςεισ ςτθ μάκθςθ με προςανατολιςμό ςυμπεριφορικισ 
ψυχολογίασ: Ξοινωνικο-γνωςτικι κεωρία μάκθςθσ. Υροςεγγίςεισ ςτθ μάκθςθ με 
προςανατολιςμό Γνωςτικισ ψυχολογίασ: Γνωςτικόσ Ξονςτρουκτιβιςμόσ – Κεωρία 
επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. Ρευροεπιςτιμθ τθσ μάκθςθσ. Πάκθςθ ςτα γνωςτικά 
αντικείμενα. 

 Ξίνθτρα και ςυναιςκιματα ςτθν εκπαίδευςθ – Κεωρίεσ κινιτρων: Κεωρίεσ προςδοκίασ-
αξίασ –  Κεωρία αιτιακϊν αποδόςεων – Ξοινωνικι γνωςτικι Κεωρία, Κεωρία αυτο-
αποτελεςματικότθτασ – Χτόχοι και προςανατολιςμόσ ςτόχων – Ενδιαφζρον και Κυμικό –  
Εςωτερικά και εξωτερικά κίνθτρα – Ξοινωνικο-πολιτιςμικζσ επιδράςεισ – Επιδράςεισ του 
εκπαιδευτικοφ – Επιδράςεισ του ςχολείου και τθσ τάξθσ.  

 Κζματα διαχείριςθσ μζςα ςτθν τάξθ –  Ζλεγχοσ και διοίκθςθ τθσ τάξθσ – Σ ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ – Θ επικετικότθτα μζςα ςτθν τάξθ – Πζκοδοι ελζγχου. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτθριότθτα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία των 

13 
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εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

15 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

30 

Εξετάςεισ 3 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 

 

Πζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

 Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου 
(Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ και Ερωτιςεισ 
Χφντομθσ Απάντθςθσ) (80%). 

 Εργαςία ςτο πλαίςιο των Εφαρμογϊν του 
μακιματοσ: Υροφορικι παρουςίαςθ άρκρων 
(20%). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Elliot, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Traver, J. (2008). Εκπαιδευτικι ψυχολογία (Επιμ. Ζκδ. 

Ε. Χυγκολλίτου & Α. Οεονταρι). Ακινα: Gutenberg. 

Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτικι ψυχολογία: Θεωρία και πράξθ (Επιμ. Ζκδ. Κ. Μ. Κόκκινοσ). Ακινα: 

Πεταίχμιο. 

Γιαβρίμθσ, Υ. (2010). Ηθτιματα παιδαγωγικισ και ςχολικισ ψυχολογίασ. Ακινα: Χιδζρθσ. 

Διμου, Γ. (2002). Εκπαιδευτικι ψυχολογία: Θεωρίεσ μάκθςθσ. Ακινα: Gutenberg. 

Fontana, D. (1996). Ψυχολογία για εκπαιδευτικοφσ (Πτφ. Π. Οϊμθ). Ακινα: Χαββάλασ. 

Foulin, J.-N., & Mouchon, S. (2002). Εκπαιδευτικι ψυχολογία (Πτφ. Π. Φανιουδάκθ). Ακινα: 

Πεταίχμιο. 

Ξαραγιαννοποφλου, Ε. (2007). Για τθ μάκθςθ: Θ ςθμαςία του ςχεςιακοφ παράγοντα.Ακινα: 

Gutenberg. 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Σα κίνθτρα ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2012). Ψυχολογία κινιτρων. Ακινα: Υεδίο. 

Οεονταρι, Α. (1996). Αυτο-αντίλθψθ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα.  

Οεονταρι, Α. (2012). Αυτοεκτίμθςθ: μια βαςικι ψυχολογικι ανάγκθ; Χτο Χ. Χατηθχριςτου & Θ. 

Ππεηεβζγκθσ (Επιμ. Ζκδοςθσ), Ψυχο-Υαιδία: Κζματα ανάπτυξθσ και προςαρμογισ των παιδιϊν 

ςτθν οικογζνεια και το ςχολείο (ςελ. 299-321). Ακινα: Υεδίο. 

Schunk, D. H. (2010). Θεωρίεσ μάκθςθσ; Μια εκπαιδευτικι κεϊρθςθ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Ψα κίνθτρα ςτθν εκπαίδευςθ (Επιμ. Ζκδ. Ρ. Πακρισ & 

Δ. Υνευματικόσ). Ακινα: Gutenberg. 

Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτικι ψυχολογία (Επιμ. Ζκδ. Ε. Πακρι-Ππότςαρθ). Ακινα: Ζλλθν. 

Χατηθχριςτου, Χ. (2004). Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι ςτο ςχολείο: Πρόγραμμα προαγωγισ 
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τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ μάκθςθσ. Ακινα: Ψυπωκιτω. 

- Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 Educational Psychology  

 School Psychology review 

 British Journal of Educational Psychology  

 Hellenic Journal of Psychology  

 Ψυχολογία (Ψο περιοδικό τθσ Ελλθνικισ Ψυχολογικισ Εταιρείασ) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 815 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1774  

e-course από τθν ιςτοςελίδα του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ 

Ρθπιαγωγϊν του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, «Διδακτικι τθσ 

Γλϊςςασ», μζςα από τθν εφαρμογι ομαδοςυνεργατικϊν και βιωματικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ , κα 

γνωρίςουν, κα εξοικειωκοφν και κα ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα που εντάςςονται ςτο ευρφ 

πλζγμα ςχζςεων τθσ μελζτθσ τθσ διδακτικισ τθσ Γλϊςςασ  και ςυγκεκριμζνα με τισ Πεκόδουσ 

Διδαςκαλίασ και μάκθςθσ τθσ Γλϊςςασ για το Ρθπιαγωγείο και τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ 

Χχολείου. Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μζςω ενεργθτικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ, διαπροςωπικισ 

ςυηιτθςθσ και επικοινωνίασ φζρνουν ςτθν πορεία μάκθςθσ τισ προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ και ιδζεσ 

τουσ.  

Γνώσεις 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα διακζτουν 

προχωρθμζνεσ γνϊςεισ ςτο πεδίο μελζτθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ Διδακτικισ τθσ, οι οποίεσ 

ςυνεπάγονται τθν κριτικι κατανόθςθ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν και αρχϊν. Σι φοιτθτζσ/τριεσ κα 

αναγνωρίηουν και κα προςδιορίηουν κζματα  που αφοροφν τον επιςτθμολογικό προβλθματιςμό 

γφρω από τθν Ελλθνικι Γλϊςςα και τθ Διδακτικι τθσ. Επίςθσ κα περιγράφουν τισ κεντρικζσ 

μεκοδολογικζσ τάςεισ των ερευνϊν και τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ του γνωςτικοφ πεδίου τθσ Διδακτικισ 

τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ.  

Χυγκεκριμζνα:  

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1774
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 Κα οριςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ για τθ διδαςκαλία τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ και γραφισ. 

 Κα μελετθκοφν οι τεχνικζσ διδαςκαλίασ του γραπτοφ και του προφορικοφ λόγου. 

 Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ Κα εντρυφιςουν ςε κζματα που αφοροφν το γλωςςικό 
περιβάλλον και τθν κοινωνιόγλωςςα.  

 Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα ζρκουν ςε επαφι με τα κειμενικά είδθ και κα ςυηθτθκοφν 
διδακτικζσ προτάςεισ. 

 Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα κατανοιςουν ότι  οι αρχζσ και οι ζρευνεσ τθσ ελλθνικισ 
Γλϊςςασ και τθσ διδακτικισ τθσ βρίςκουν ποικίλεσ και κρίςιμεσ εφαρμογζσ ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ, τθσ επικοινωνίασ ςτο ςχολείο και τθσ οργάνωςθσ των γλωςςικϊν μακθμάτων, 
ϊςτε να προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να γίνουν ςυνειδθτοποιθμζνοι και 
ενεργοί πολίτεσ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ. 

 Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα ςυνειδθτοποιιςουν τα γλωςςικά “λάκθ” και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ παιδικισ γλϊςςασ, τθ ςχζςθ τουσ με το λόγο και τθν ομιλία. 

 Κα κατανοιςουν κζματα ορκογραφίασ, και κα ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ ςκζψθσ και 
γλϊςςασ. 

Δεξιότθτεσ 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα είναι ςε κζςθ να 

εκτιμοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ με τρόπο που κα δείχνει επαγγελματικι προςζγγιςθ του 

εκπαιδευτικοφ επαγγζλματοσ και κα εξετάηουν απόψεισ και επιχειριματα ςτο πλαίςιο του 

γνωςτικοφ πεδίου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςα και τθσ Διδακτικισ τθσ. Κα μποροφν να κοινοποιοφν και να 

εξθγοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε ειδικευμζνο όςο και ςε μθ- 

εξειδικευμζνο κοινό. Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα κατζχουν προχωρθμζνεσ δεξιότθτεσ και κα 

ζχουν τθ δυνατότθτα να αποδείξουν τθν απαιτοφμενθ δεξιοτεχνία και καινοτομία για τθν επίλυςθ 

ςφνκετων καταςτάςεων και απρόβλεπτων προβλθμάτων ςτο πεδίο τθσ Διδακτικισ τθσ Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ. 

Χυγκεκριμζνα:  

 Κα ςυγκεντρϊςουν αλλά και κα καταςκευάηουν γλωςςικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ. 

 Κα αςκθκοφν ςε μεκόδουσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ και ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςα 
από παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ. 

 Κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ, ςτρατθγικζσ και κατάλλθλεσ ςτάςεισ-ςυμπεριφορζσ, ςε κζματα 
όπωσ θ πρϊτθ ανάγνωςθ και γραφι, θ κεωρία του αναδυόμενου γραμματιςμοφ, οι 
πολυγραμματιςμοί ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ και ο αναλφαβθτιςμόσ ϊςτε κα είναι ςε 
κζςθ να εφαρμόηουν και να προςεγγίςουν κριτικά τθ γλωςςικι διδαςκαλία. 

 Κα αναγνωρίςουν τθ γλϊςςα ςε χριςθ, ωσ εργαλείο επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ 
μεταξφ ατόμων και κοινοτιτων.  

 Κα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ χριςθ τθσ γλϊςςασ οδθγεί και ςε ηθτιματα ταυτότθτασ και 
ιςορροπίασ δυνάμεων, τόςο ατομικά όςο και ςυλλογικά. 

 Κα εντρυφιςουν ςτισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ μεκοδολογίασ για τθ 
διδακτικι τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

 Κα αςκθκοφν ςτθ χριςθ τθσ προφορικισ γλϊςςασ ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ.  

 Κα αςκθκοφν ςε κζματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και αντιμετϊπιςθσ ιδιαίτερων γλωςςικϊν 
αναγκϊν κατά περίπτωςθ. 

 Κα κατανοιςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ επικοινωνιακισ μεκόδου και Κα χρθςιμοποιοφν τισ 
ΨΥΕ ωσ εργαλεία ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. 

 Κα εφαρμόςουν ςτθν πράξθ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ Γλϊςςα και Κα αναςτοχαςτοφν 
ςε παραδείγματα εφαρμογϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα μποροφν να 
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ςχεδιάηουν και να διαχειρίηονται ςφνκετεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ ι ςχζδια 

εργαςίασ ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ Διδακτικισ τθσ. Κα ζχουν τθν 

ικανότθτα να οργανϊνουν ςυναφι ςτοιχεία ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ 

Διδακτικισ τθσ και να αναπτφςςουν,  με υπευκυνότθτα, κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό 

ςε ςυναφι κοινωνικά, επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα. Επίςθσ κα ζχουν αναπτφξει επαρκϊσ   

γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και δυνατότθτεσ που τουσ χρειάηονται για να ςυνεχίςουν, με αυτονομία, ςε 

επιςτθμονικι εμβάκυνςθ του γνωςτικοφ πεδίου κακϊσ και ςε επιπλζον μελζτθ και ςπουδζσ.  

Χυγκεκριμζνα, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα 

ζχουν αποκτιςει τισ παρακάτω γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν και βιβλιογραφικϊν πθγϊν. 

 Οιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία. 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ. 

 Ανάπτυξθ επικοινωνίασ, ςυνεργατικότθτασ, κριτικισ ςκζψθσ, επαγγελματικισ 
δεοντολογίασ, θκικισ ευαιςκθςίασ και ενςυναίςκθςθσ.  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Γνϊςεισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και κοινωνικι δικαιοςφνθ-εκπαιδευτικι ςυμπερίλθψθ- 
εξάλειψθ διακρίςεων, ανιςοτιτων και αποκλειςμϊν. 

 Επίδειξθ κοινωνικισ και επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου, αναπθρίασ και μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ,  μζςα από τον διάλογο και 
τθ μελζτθ επιςτθμονικοφ υλικοφ  και καλλιζργεια  κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθ γλωςςικι 
ποικιλία ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Πζκοδοι Διδαςκαλίασ και μάκθςθσ τθσ γλϊςςασ για το Ρθπιαγωγείο και τισ πρϊτεσ τάξεισ 
του Δθμοτικοφ Χχολείου. 

 Υαρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν για τθ διδαςκαλία τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ και γραφισ. 

 Ψεχνικζσ διδαςκαλίασ του γραπτοφ και του προφορικοφ λόγου. 

 Γλωςςικό περιβάλλον και κοινωνιόγλωςςα. Ξειμενικά είδθ και διδακτικζσ προτάςεισ. 

 Ψα γλωςςικά “λάκθ” και οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ παιδικισ γλϊςςασ, γλϊςςα και εγκζφαλοσ, 
λόγοσ και ομιλία , κζματα ορκογραφίασ, ςκζψθ και γλϊςςα. 

 Χυγκζντρωςθ και καταςκευι γλωςςικοφ υλικοφ για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. 

 Θ δθμιουργικι ζκφραςθ και θ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςα από παιγνιϊδεισ 
δραςτθριότθτεσ. 

 Χυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ μεκοδολογίασ για τθ διδακτικι τθσ νζασ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Υροφορικι γλϊςςα ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ. Κζματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και 
αντιμετϊπιςθσ ιδιαίτερων γλωςςικϊν αναγκϊν κατά περίπτωςθ. 

 Επικοινωνιακι μζκοδοσ και χριςεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. 

 Υρακτικι άςκθςθ-παραδείγματα εφαρμογϊν. 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτισ Ψεχνολογίεσ τθσ 

Υλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) ςτθ διδαςκαλία 

και ςτθν επικοινωνία με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ (ςφγχρονθ 

και αςφγχρονθ) ωσ εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, κακϊσ αποτελοφν ζνα από τα ιςχυρότερα 

ςτοιχεία του ςφγχρονου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

(Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικι 

πλατφόρμα e-course, video, εκπαιδευτικά λογιςμικά). 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ 

διαλζξεων  

39 

Ατομικζσ και ομαδικζσ 

εργαςίεσ 

30 

Αυτοτελισ μελζτθ 40 

Χυνεργαςία με το 

διδάςκοντα 

1 

Χφνολο Πακιματοσ  110 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αξιολογοφνται μζςω 
διαμορφωτικισ και ςυμπεραςματικισ αξιολόγθςθσ. 
Αξιολογοφνται θ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, θ παραγωγι 
γλωςςικοφ υλικοφ και θ ςυμμετοχι τουσ ςε γραπτζσ 
εξετάςεισ που περιλαμβάνουν:  ερωτιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ, ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, κριτικι και 
ςυγκριτικι προςζγγιςθ ςτοιχείων τθσ κεωρίασ. 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ:  

 Επιςκόπθςθ και γνϊςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 

 Υνεφμα υποςτιριξθσ επιχειρθμάτων 

 Ψιρθςθ τθσ νοθματικισ ςυνζχειασ 

 Ξριτικι και ςυγκριτικι προςζγγιςθ επιςτθμονικϊν 
απόψεων  

 Ψιρθςθ κανόνων ερευνθτικισ δεοντολογίασ 

 Ανάλθψθ και υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Γνϊςθ και τιρθςθ κανόνων ερευνθτικισ 
μεκοδολογίασ 

Σι οδθγίεσ και τα κριτιρια για τθν παραγωγι γλωςςικοφ 

υλικοφ προςφζρονται ςτο πρϊτο μάκθμα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ. 

Αναρτϊνται επίςθσ - και είναι προςβάςιμα - ςτο 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Αςφγχρονθσ Ψθλεκπαίδευςθσ e-

course του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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University: http://www.lltjournal.org/ 

Ρζα παιδεία – Γλϊςςα - Επιςτθμονικι Ζνωςθ Ρζα Υαιδεία: http://www.neapaideia-glossa.gr/  

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Υροαιρετικι (γραπτι) εργαςία  20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ με εργαςία  80% 

Γραπτζσ εξετάςεισ χωρίσ εργαςία  100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS   100% 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1. Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2. Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 
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Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 

 

http://www.neapaideia-glossa.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ104Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ – ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 6 

Εργαςτιρια 2 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://earlychildhoodpedagogy.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Ρα γνωρίςουν ότι θ διδαςκαλία ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ είναι μια πολυεπίπεδθ 
διαδικαςία που απαιτεί πολλοφσ διαφορετικοφσ τφπουσ γνϊςεισ όπωσ είναι θ γνϊςθ του 
περιεχομζνου, θ παιδαγωγικι γνϊςθ και οι διδακτικζσ δεξιότθτεσ. 

 Ρα περιγράφουν τθ ςθμαςία τθσ ςτοχαςτικισ – κριτικισ ανάλυςθσ ςτθ διδαςκαλία μζςα 
ςτθν τάξθ και να αναγνωρίηουν τισ επιρροζσ ςτο ζργο και τθν παιδαγωγικι διαδικαςία ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ. 

 Ρα περιγράφουν και να αξιοποιοφν τισ τρεισ βαςικζσ πθγζσ ςκοπϊν του Αναλυτικοφ  
Υρογράμματοσ. 

 Ρα μάκουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο ςχεδιαςμόσ ενοτιτων 
ϊςτε να πλαιςιϊςει και να ςυνδζςει μια ςειρά ςχεδίων μακθμάτων. 

 Ρα εφαρμόηουν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ και να αντιμετωπίηουν 
προβλιματα ςυμπεριφοράσ. 

 Ρα μάκουν να προγραμματίηουν και να ςχεδιάηουν τθν παιδαγωγικι εργαςία ςτο χϊρο του 
νθπιαγωγείου, να αξιοποιοφν τρόπουσ και μζςα διδαςκαλίασ. 

 Ρα μάκουν να αξιολογοφν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να τθν κάνουν μζροσ τθσ 
εργαςίασ τουσ ςτο Ρθπιαγωγείο. 

http://earlychildhoodpedagogy.gr/
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Ρα ευαιςκθτοποιθκοφν για ςχεδιαςμό παιδαγωγικοφ περιβάλλοντοσ ικανοφ να προωκεί 

τθν προςωπικι και κοινωνικι ταυτότθτα των παιδιϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα αυτό εξετάηονται παιδαγωγικά και διδακτικά / μεκοδολογικά ηθτιματα τθσ 

Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ: 

1θ Ενότθτα: Πακθτοκεντρικόσ  Χχεδιαςμόσ 

 Βαςικζσ πθγζσ ςκοπϊν για το Αναλυτικό Υρόγραμμα ςτθν Υροςχολικι Εκπαίδευςθ 

 Ψα τρία πεδία τθσ μάκθςθσ 

 Σι τρεισ αλλθλζνδετεσ φάςεισ ςτθ διδαςκαλία (ςχεδιαςμόσ, εφαρμογι, αξιολόγθςθ) 

 Χχεδιαςμόσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ(εννοιολογικοί λόγοι εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, 
οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ, ςυναιςκθματικοί λόγοι ςχεδιαςμοφ, ςτοχαςτικότθτα και 
ςχεδιαςμόσ) 

2θ Ενότθτα: Πακθτοκεντρικι  Διδαςκαλία 

 Θ τεχνικι των ερωτθμάτων – θ παιδαγωγικι ερϊτθςθ 

 Χτρατθγικζσ Διδαςκαλίασ 

 Διδαςκαλία κακοδθγοφμενθ από τον εκπαιδευτικό και διδαςκαλία κακοδθγοφμενθσ 
ανακάλυψθσ 

 Χενάρια εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτα οποία απεικονίηονται οι δφο εκπαιδευτικζσ 
ςτρατθγικζσ 

 Χυνεργατικι Πάκθςθ 

 Πάκθςθ βαςιςμζνθ ςτθν επεξεργαςία ενόσ προβλιματοσ 

 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ που διευκετοφν και οικοδομοφν τθ διαφορετικότθτα των μακθτϊν 

 Θ διδαςκαλία ςε τάξεισ ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ 

 Διαφορετικότθτα και τεχνολογία μζςα ςτθν τάξθ: θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν για 
τθ διευκόλυνςθ των μακθτϊν  

 Διαχείριςθ τθσ τάξθσ  

3θ Ενότθτα: Πακθτοκεντρικι Αξιολόγθςθ 

 Χφγχρονεσ «εναλλακτικζσ μορφζσ» αξιολόγθςθσ 

 Πζκοδοι αξιολόγθςθσ 

 Αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ / Αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ 
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 Θ αυτοαξιολόγθςθ του παιδιοφ 

 Ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

 Σ φάκελοσ εργαςιϊν του παιδιοφ (portfolio) 

Ξαινοτόμεσ Διδακτικζσ Υροςεγγίςεισ: 

 «Πάκθςθ μζςω Χχεδιαςμοφ» http://neamathisi.com/learning-by-design  με τθ χριςθ 
θλεκτρονικϊν μζςων ςχεδιαςμοφ & κοινωνικισ δικτφωςθσ http://cglearner.com/  

 Υαιδαγωγικι του Δάςουσ και «Δαςικό Ρθπιαγωγείο» http://earlychildhoodpedagogy.gr     

 Υαρουςίαςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν ςτο 12
ο
  και 13

ο
  μάκθμα που αφοροφν τθ 

κεματολογία του μακιματοσ  

 Χυμμετοχι ςε εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για το ςχεδιαςμό μακθμάτων με βάςθ τθν 
κεματολογία του μακιματοσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 26 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία για 

τθν παρουςίαςθ 

50 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτο 

Εργαςτιριο 

18 

Χυγγραφι εργαςίασ 41 

Χυνεργαςία 5 

Χφνολο Πακιματοσ  179 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

●  Γλϊςςα: Ελλθνικι 

●  Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

●  Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

 

http://neamathisi.com/learning-by-design
http://cglearner.com/
http://earlychildhoodpedagogy.gr/
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Avril Brock, Sylvia Dodds, Pam Jarvis & Yinka Olusaga, Υαιδαγωγικι του Υαιχνιδιοφ ςτθν Υροςχολικι 

και  Χχολικι Εκπαίδευςθ. Πάκθςθ για τθ ηωι, Επιςτθμονικι Επιμζλεια - Ειςαγωγι: Παρία 

Χακελλαρίου, Υεδίο, Ακινα 2016 

Liz Brooker, Σμαλι Πετάβαςθ ςτθν Υροςχολικι Θλικία. Υολιτικι και Διεκνείσ Χτρατθγικζσ για ομαλι 

μετάβαςθ ςτθ ηωι, Επιςτθμονικι Επιμζλεια-Ειςαγωγι: Παρία Χακελλαρίου, Υεδίο, Ακινα 2016 

Bredekamp, S. &Copple, C. Ξαινοτομίεσ ςτθν Υροςχολικι Εκπαίδευςθ: Αναπτυξιακά κατάλλθλεσ 

πρακτικζσ ςτα προςχολικά προγράμματα, (1999), Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Corsaro, W., Friendship and peer culture in early years, (1985), Norwood, NJ: Ablex 

Linda- Darling Hammond, Αξιολόγθςθ των Εκπαιδευτικϊν : Πια μεκοδολογικι Υρόταςθ. 

Επιςτθμονικι Επιμζλεια-Ειςαγωγι: Ε. Ξουτςουβάνου, Π. Χακελλαρίου, Υαπαηιςθ, Ακινα 2015 

Dann R. (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. London and New 

York: Routledge Falmer. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ., & Ππαςαγιάννθ, Ε. (2006). Σδθγόσ Ρθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί, Δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα: ΣΕΔΒ. 

Ficher, K. (2011).  Ειςαγωγι ςτθν ψυχοκινθτικι.  Επιμζλεια:  Ηαρϊτθσ, Γ.,  Ξουκοφλθ, Π.,  Ξοντάκοσ, 

Α.,  μετάφραςθ:  Ψαλλίδα , Υ.  Ακινα : Ζλλθν.  ISBN 978-960-697-072-6 

Gravois, T. (2013). Aligned service delivery: Ending the era of triage education. In L. C. Burrello, W. 

Sailor & J. Kleinhammer-Tramill (Eds.), Unifying educational systems: leadership and policy 

perspectives (pp. 109-134). New York, NY: Routledge. 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014α). Υρόγραμμα 
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http://hdl.handle.net/10795/1859 
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Jacobsen, A.D., Eggen, P. &Kauchak, D. (2008). Πζκοδοι Διδαςκαλίασ. Θ ενίςχυςθ τθσ Πάκθςθσ των 

παιδιϊν από το Ρθπιαγωγείο ζωσ το Οφκειο, Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Ειςαγωγι: Χακελλαρίου, 

Π., Ξόνςολασ, Π., μτφρ. Οαμπρζλλθ, Φ.,  Ακινα: Ατραπόσ. 

Lambert D., Lines, D. (2000). Understanding Assessment: Purposes, Perceptions, Practice. London 

and New York: Routledge Falmer. 

Katz, L.C., Evangelou, D., &Haertman, The case for mixed-age grouping in early education, (1990), 

Washington, DC: NAEYC. 
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Unconventional School, ΕΞΔΣΧΕΛΧ HM Studies and Publishing,Οευκωςία, Ξφπροσ 2016 
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Ε.Αρβανίτθ, (2013),Ακινα: Ξριτικι 

Oralie McAffe, Deborah J. Leong, E. Bodrova, Βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν προςχολικι 

αγωγι και εκπαίδευςθ, Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Ειςαγωγι: Χακελλαρίου, Π., Ξόνςολασ, 
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Π.,(2010), Ακινα: Υαπαηιςθ. 

Mathieson, K. (2018). Ξοινωνικζσ Δεξιότθτεσ ςτθν Υροςχολικι Θλικία. Επιςτθμονικι Επιμζλεια: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Επιςτθμϊν Αγωγισ 

ΣΜΗΜΑ Ρθπιαγωγϊν 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 306 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=57 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 H ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριϊν :  

 Χτθν ζρευνα, τθ ςυλλογι δεδομζνων και τθν ανάλυςθ τουσ 

 -Χτθν περιγραφικι ςτατιςτικι  

 Χτθ χριςθ του SPSS για ανάλυςθ δεδομζνων. 

 -Χτθν παρουςίαςθ των εννοιϊν των πικανοτιτων  

 -Χτθν μθ παραμετρικι ςτατιςτικι  

 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να : 

 Ξατανοοφν βαςικζσ ςτατιςτικζσ ζννοιεσ  και είδθ ζρευνασ.  

 Πποροφν να αξιοποιοφν ςτατιςτικά εργαλεία για τθν εκπόνθςθ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ.  

 Υροετοιμάηουν και να κάνουν ζρευνεσ ςτο νθπιαγωγείο με εργαλεία Ρζων Ψεχνολογιϊν.  

 Αποκτοφν τθν ικανότθτα ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ διδακτικισ προςζγγιςθσ των εννοιϊν των 
πικανοτιτων και τθσ ςτατιςτικισ ςτα νιπια. 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Υροαγωγι τθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ψο Δείγμα και θ Δειγματολθψία. 

 Δθμογραφικά Χτοιχεία 

 Υεριγραφικι Χτατιςτικι. 

 Ζλεγχοσ ςτατιςτικϊν υποκζςεων. 

 Υαραμετρικι ανάλυςθ και μθ παραμετρικι. 

 Χτοιχεία Υικανοτιτων. 

 Υαιχνίδια με πικανότθτεσ ςτο Ρθπιαγωγείο. 

 Ειςαγωγι ςτθ χριςθ του SPSS. 

 Ανάλυςθ δεδομζνων ζρευνασ. 

 Δθμιουργία Ερωτθματολογίου. 

 Z-test, t-test, Chi square test. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

H/Y, Projector, διαδίκτυο, SPSS, e-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

40 

Πελζτθ & Ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

24 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα /τθ 

διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

30 
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φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

Χφνολο Πακιματοσ  151 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Υροφορικι εξζταςθ 100% 

ι  

Γραπτι εξζταςθ 100% 

ι 

Γραπτι εργαςία 100 % 

 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 70% 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 30% 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

David W. Stockburger (1998) INTRODUCTORY STATISTICS: CONCEPTS, MODELS, AND APPLICATIONS, 

WWW Version 1.0-http://davidmlane.com/hyperstat/-   http:// www.statsoft.com / 

textbook/stathome.html . 

Bartholomew, D., Steele, F., Moustaki, I., Galbraith, J. (2007). Ανάλυςθ πολυμεταβλθτϊν δεδομζνων 

για κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Κεςςαλονίκθ : Επίκεντρο. 

Ηαφειρόπουλοσ, Ξ. & Πυλωνάσ, Ρ. (2017). τατιςτικι με SPSS. Ακινα : Ψηιόλα. 

Norris, G., Qureshi, F., Howitt, D. & Cramer, D. (2012). Ειςαγωγι ςτθ ςτατιςτικι με το SPSS για τισ 

Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. Ακινα : Ξλειδάρικμοσ. 

Field, A. (2016). Θ διερεφνθςθ τθσ ςτατιςτικισ με τθ χριςθ του SPSS τθσ IBM. Ακινα : Υροπομπόσ. 

 

http://www.statsoft.com/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 425 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΞΑΡΕΡΑ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν με μεκόδουσ παρζμβαςθσ ςε κζματα 
αγωγισ υγείασ ςτθν οικογζνεια και το ςχολείο 

 Θ εφαρμογι προγραμμάτων αγωγισ υγείασ ςτθν προςχολικι αγωγι 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ, θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου. 

 Διαςφάλιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ.  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υεριεχόμενο του μακιματοσ αποτελεί θ γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ Αγωγισ Ωγείασ . 

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνϊνται 

 Θ Αγωγι Ωγείασ και θ γενικότερα θ προαγωγι τθσ υγείασ . 

 Υολιτικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ Αγωγισ Ωγείασ. 
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 Θ προςχολικι αγωγι ωσ παράγοντασ προαγωγισ τθσ Ωγείασ. 

 Ενςωμάτωςθ τθσ Αγωγισ Ωγείασ ςτο πρόγραμμα προςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

 Υαράγοντεσ που διαμορφϊνουν τισ ςτάςεισ του παιδιοφ ςε κζματα υγείασ. 

 Ωγεία και διατροφι – Διαταραχζσ πρόςλθψθσ τροφισ.  

 Αγωγι Ωγείασ ςτθν πρόςλθψθ καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων. 

 Αγωγι Ωγείασ ςτθν πρόςλθψθ του καρκίνου. 

 Ξάπνιςμα – Αλκοόλ και Ωγεία. 

 Υεριβάλλον και Ωγεία. 

 Αγωγι Ωγείασ ςτθν πρόςλθψθ των γενετικϊν νοςθμάτων. 

 Χεξουαλικι – Διαφυλικι Αγωγι 

 Υαράγοντεσ που διαμορφϊνουν τισ ςτάςεισ των παιδιϊν ςε κζματα υγείασ. 

 Χυναιςκθματικι Αγωγι των παιδιϊν. 

 Υαράγοντεσ επικινδυνότθτασ – προςτατευτικοί παράγοντεσ για τθν ψυχοκοινωνικι υγεία 
των παιδιϊν. 

 Διαχείριςθ του πζνκουσ και τθσ απϊλειασ ςτα παιδιά. 

 Διαχείριςθ των ενδοικογενειακϊν ςυγκροφςεων. 

 Διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν. 

 Διαχείριςθ των φόβων των παιδιϊν. 

 Ξακοριςμόσ ορίων και βοικεια για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ. 

 Χτρατθγικζσ κοινωνικό-ςυναιςκθματικισ Αγωγισ. 

 Ποντζλα αλλαγισ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν 

 Πζκοδοι- Ψεχνικζσ Αγωγισ Ωγείασ ςτα παιδιά. 

 Ψο ςχολείο που προάγει τθν Ωγεία. 

 Αξιολόγθςθ προγραμμάτων Αγωγισ Ωγείασ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΨΥΕ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 

μελζτθσ προετοιμαςίασ για 

τισ εξετάςεισ 

45 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 

διδάςκοντα  

6 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ξουρμοφςθ Ρ. - Ξουτράσ Β. (2013) Βιματα για τθ ηωι, Ακινα:ΧΣΞΣΟΘ & ΞΣΩΟΕΔΑΞΘ 

Ξουρμοφςθ Ρ. (2013) Προγράμματα προαγωγισ ψυχικισ υγείασ ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

Ακινα:ΧΣΞΣΟΘ & ΞΣΩΟΕΔΑΞΘ 

Χατηθχριςτου Χ. ( 2008), Κοινωνικι και υναιςκθματικι Αγωγι ςτο ςχολείο. Προςχολικι και πρωτο-

ςχολικι θλικία, Ακινα: Ψυπωκιτω-Γ. Δάρδανοσ 
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΪΡ ΑΓΩΓΙΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 220 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΡΩΧΨΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2         4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ (με προςωπικι μελζτθ και εκπόνθςθ εργαςιϊν και 

εξετάςεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ψο μάκθμα αυτό καλφπτει τισ βαςικζσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ και ειδικότερα τθν αντίλθψθ, τθν 

προςοχι, τθ μνιμθ, τθ γλϊςςα, τθ ςκζψθ και τθ νοθμοςφνθ. 

Σι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ αναμζνεται να ζχουν 

αποκτιςει:  

 βαςικζσ γνϊςεισ ςε κζματα Γνωςτικισ Ψυχολογίασ και τθσ ςφνδεςθσ τθσ με τουσ 
υπόλοιπουσ κλάδουσ Ψυχολογίασ, 

 βαςικζσ γνϊςεισ για τα χαρακτθριςτικά των παραπάνω γνωςτικϊν λειτουργιϊν, για τισ 
βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ ςυγκεκριμζνεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, και για τα πρότυπα 
ανάπτυξθσ αυτϊν των γνωςτικϊν λειτουργιϊν, 

 βαςικζσ γνϊςεισ κατανόθςθσ και κριτικισ κεϊρθςθσ εμπειρικϊν και κεωρθτικϊν 
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δεδομζνων ςχετικϊν με τισ παραπάνω γνωςτικζσ διεργαςίεσ, 

 ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο γηα λα παξνπζηάζνπλ έλα ζρέδην 

έξεπλαο από ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελόηεηεο, 

 ηελ ηθαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ δηεζλή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ζέκαηα Γλσζηηθήο Ψπρνινγίαο θάλνληαο ρξήζε ησλ βηβιηνζεθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη πεγώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, 

 δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη βαζηθέο εξεπλεηηθέο δεμηόηεηεο. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αντίλθψθ (αντιλθπτικι οργάνωςθ, αντιλθπτικζσ ςτακερότθτεσ, αντιλθπτικζσ πλάνεσ, 
εξιγθςθ τθσ αντίλθψθσ, ανάπτυξθ τθσ αντίλθψθσ).  

 Υροςοχι (ςυντθροφμενθ προςοχι, επιλεκτικι προςοχι).  

 Πνιμθ (χαρακτθριςτικά τθσ μνιμθσ, θ μνιμθ ωσ ενεργθτικι διαδικαςία, κεωρίεσ λικθσ, 
μοντζλα μνιμθσ, ανάπτυξθ τθσ μνιμθσ).  

 Γλϊςςα (γλϊςςα και ςκζψθ, κοινωνικζσ πλευρζσ ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, δεξιότθτεσ 
ανάγνωςθσ, ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ).  

 Χκζψθ και αναπαράςταςθ (αναπαράςταςθ, ςκζψθ και λφςθ προβλθμάτων, εννοιολογικι 
ανάπτυξθ, διαλογιςτικι, υπολογιςτικά μοντζλα ςκζψθσ).  

 Ροθμοςφνθ (Δείκτθσ Ροθμοςφνθσ, ιεραρχία ικανοτιτων, γενετικζσ και περιβαλλοντικζσ 
επιδράςεισ ςτθ νοθμοςφνθ, ατομικζσ διαφορζσ και διαφορζσ ομάδων ωσ προσ τθ 
νοθμοςφνθ, βελτίωςθ τθσ νοθμοςφνθσ) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
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Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 

μακιματοσ κατά εξάμθνο  

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων  

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία των 

εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων/εργαςιϊν  

20 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ  
10 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

28 

Εξετάςεισ 3 

φνολο Μαθήματοσ  100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 

Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

 Γραπτι εξζταςθ (70% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) 
που περιλαμβάνει: Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ 
& Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ   

 Δφο (2) Εργαςτθριακζσ Σμαδικζσ Εργαςίεσ: 
Υροφορικι παρουςίαςθ άρκρου (20% τθσ 
ςυνολικισ βακμολογίασ) και Χυλλογι ερευνθτικϊν 
δεδομζνων (10% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Γνωςτικι Ψυχολογία: Από τθν αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ ςτο 

κυμικό και ςτθ δράςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Ψυχολογία τθσ Χκζψθσ. Ακινα: Υεδίο. 

Χαμαρτηι, Χ.( 1995). Ειςαγωγι ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

Eysenck, M. W. (2010). Βαςικζσ Αρχζσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ. (Επιμ. E. Βαςιλάκθ). Ακινα: 

Gutenberg. 

Herrmann, D. J., Yoder, C. Y., Gruneberg, M., & Payne, D. G. (2010). Εφαρμοςμζνθ γνωςτικι 

ψυχολογία (Επιμ.Ζκδ. Χ. Χαμαρτηι & Α. Βατάκθ). Ακινα: Υεδίο. 

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Nock, M. K., & Wegner, D. M. (2018, μτφρ). Ψυχολογία. Ακινα: Utopia. 

Sternberg, R. J. (2012). (Επιμ. Γ. ανκάκου & Π. Ξαϊλα). Γνωςτικι ψυχολογία. Ακινα: Διάδραςθ. 

 

- Συναφή Επιςτημονικά περιοδικά 

 American Psychologist 
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 Cognitive Psychology 

 Consciousness & Cognition 

 Hellenic Journal of Psychology 

 Journal of Applied Psychology 

 Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition 

 Memory & Cognition   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΟΛΡΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞH 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ξατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ Ξλινικισ Ψυχολογίασ 

 Ανάλυςθ εξειδικευμζνων περιπτϊςεων. 

 Διαφοροποίθςθ των επιμζρουσ νοςολογικϊν οντοτιτων 

 Γνϊςεισ ςχετικά με μεκόδουσ παρζμβαςθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Σμαδικι εργαςία 

 Αυτόνομθ εργαςία (μελζτθ περίπτωςθσ) 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 1. Επιςτθμολογία ςτο χϊρο τθσ Ξλινικισ Ψυχολογίασ. 

 2. Πζκοδοι ζρευνασ ςτθν Ξλινικι Ψυχολογία. 

 3. Ανάλυςθ των tests ςτο χϊρο τθσ Ξλινικισ Ψυχολογίασ. 

 4. Εφαρμογι τθσ κλινικισ μεκόδου ςτο χϊρο του Ρθπιαγωγείου. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο, 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

και ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτθριότθτα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

Διαλζξεισ 39 

Χυγγραφι εργαςίασ 10 

Πελζτθ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

22 

Χυναντιςεισ με τον 

διδάςκοντα 

3 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

35 

Χφνολο Πακιματοσ  109 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γραπτι εργαςία: 20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ: 80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS: 100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χαρρισ, Δ. (2009). Ειςαγωγι ςτθ γνωςτικι και ψυχαναλυτικι κεωρία τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ: 

Αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν μζςα από το παραμφκι και τθ μαριονζτα. Ακινα: Ελλθνικά 

Γράμματα. 

Ρζςτοροσ, Λ., & Βαλλιανάτου, Ρ.Γ. (1996). υνκετικι Ψυχοκεραπεία με ςτοιχεία ψυχοπακολογίασ. 

Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Χταφρου, Ο. (2002). Ψυχοπαιδαγωγικι αποκλινόντων. Ακινα: Άνκρωποσ. 

O.M.S. (1993). Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement. 

Paris: Masson. 

Carr, A. (1999). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. London: Routledge. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΟΓΟΤ, ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ   6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ814 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ        Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΩΓΦΑΦΛΞΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι διδαςκαλία/ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1715 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί να εξοπλίςει τουσ μελλοντικοφσ νθπιαγωγοφσ, να παρατθροφν ζνα 
ηωγραφικό ζργο, να αντιλαμβάνονται να κρίνουν και να δθμιουργοφν. Υιο ςυγκεκριμζνα οι 
φοιτιτριεσ /τεσ αναμζνεται να: 

 Ρα γνωρίςουν καλφτερα τθν τζχνθ τθσ Ηωγραφικισ και τθ μεκοδολογία τθσ.  

 Ρα κατανοιςουν τα μορφοπλαςτικά ςτοιχεία τθσ ηωγραφικισ; ςχζδιο, χρϊμα. 

 Ρα αςκθκοφν ςτθ δθμιουργία ηωγραφικϊν ζργων 

 Ρα είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τα ηωγραφικά ζργα 

 Ρα εξοπλιςτοφν μεκοδολογικά για να μιλιςουν για τθ ηωγραφικι ςτα παιδιά ςτο 
νθπιαγωγείο. 

 Ρα ςχεδιάηουν  μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθ ηωγραφικι 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί να βελτιϊςει τισ φοιτιτριεσ/τεσ ςτισ εξισ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ καλλιτεχνικϊν ζργων 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 
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 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν.  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οι εξισ: 

 Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ τθσ Ηωγραφικισ και ειδικότερα του ςχεδιαςμοφ, τθσ ςφνκεςθσ και τθσ 
κεωρίασ του χρϊματοσ.  

 Πελζτθ τθσ μορφικισ δομισ ενόσ ζργου 

 Πορφοπλαςτικι ανάλυςθ παραδειγμάτων τθσ ηωγραφικισ  παραγωγισ, τθσ δομισ τθσ 
εικόνασ, τθν αιςκθτικι προςζγγιςθ ζργων τζχνθσ με παράλλθλθ ανάλυςθ αιςκθτικϊν 
κριτθρίων. 

 Ειςαγωγι ςτον οριςμό του χρϊματοσ (λειτουργικότθτά του χρϊματοσ ςτο ςχεδιαςμό,  ςτισ 
χρωματικζσ ομάδεσ, το χρωματικό δίςκο κλπ). Αυτό επιτυγχάνεται με: 

   Άςκθςθ που περιλαμβάνει προςωπικι εργαςία, θ οποία ενςωματϊνει πλαςτικι 
ζρευνα και άςκθςθ ςτο ςχζδιο, τθ ηωγραφικι και υλικά όπωσ μολφβι,  μελάνι,  
τζμπερα, κραγιόνια  κλπ. 

 Άςκθςθ ςτθν υλοποίθςθ «ηωγραφικϊν» ζργων με μεικτά υλικά όπωσ χαρτιά, 
φωτογραφίεσ κλπ (κολάη) 

 Άςκθςθ τόςο με γριγορα ςκίτςα όςο και με μελζτεσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 
χϊρου.  

Πε αφορμι και πθγι ζμπνευςθσ ζνα ζργο τζχνθσ οι φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ κα  ςχεδιάςουν  ζνα 
εποπτικό μζςο με το οποίο κα υλοποιιςουν ζναν διδακτικό ςτόχο και κα περιγράψουν αναλυτικά 
ζνα ςχεδιάγραμμα μακιματοσ για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν εργαςτθριακι 

εκπαίδευςθ  

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι 

Διδαςκαλία 

13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ατομικό επίπεδο 

20 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ομαδικό επίπεδο 

6 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων  

37 

Χυγγραφι εργαςίασ 36 

Χφνολο Πακιματοσ  112 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  Εξζταςθ με παράδοςθ υποχρεωτικϊν εργαςιϊν: 
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  A) Φάκελοσ εργαςιϊν/ζργων  που πραγματοποιικθκαν 

κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 50% 

Β) γραπτι εργαςία (ςχεδιαςμόσ πλάνου μακιματοσ για τθ 

διδαςκαλία των μακθμάτων Χχζδιο – Χρϊμα) 50% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Arnheim  R. (1999),  Σζχνθ και Οπτικι Αντίλθψθ,  Θ ψυχολογία τθσ δθμιουργικισ όραςθσ, Ακινα: 
Κεμζλιο. 

Clair J. (1999), κζψεισ για τθν κατάςταςθ των Εικαςτικϊν Σεχνϊν, Ακινα: Χμίλθ. 

Βακαλό Ε. Γ. (1988), Οπτικι φνταξθ, Ακινα: Ρεφζλθ 

Itten J. (1988), Θ τζχνθ του χρϊματοσ, Ακινα: Εκδόςεισ Ζνωςθσ Ξακθγθτϊν Ξαλλιτεχνικϊν 
Πακθμάτων. 

Πουηακίτθ Φ. (2002),  Φόρμα,  Θ οπτικι γλϊςςα ςτο ςφγχρονο ςχεδιαςμό, Ακινα: Σδυςςζασ. 

Kandinky W. (1981), Για το Υνευματικό ςτθν τζχνθ, Ακινα: Ρεφζλθ. 

Βαςιλείου Ξ. (2014), Σζχνθ και Δθμιουργικότθτα, Ακινα: Υλζκρον. 

Kandinsky W. (1980), θμείο, Γραμμι ςτθν Επιφάνεια, Ακινα: ΑΧΞΨ. 

Klee P. (1983),  Για τθ Μοντζρνα Σζχνθ, Ακινα: Ξάλβοσ. 

Whitford F. (1993),  Bauhaus, Ακινα:  Ωποδομι. 

Zeki S. (2002),  Εςωτερικι όραςθ, Θράκλειο: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ.  

Χολζβασ Ρ. Κ. (1982),   Γεωμετρικζσ χαράξεισ και τζχνθ, Ακινα: ΑΧΞΨ . 

Χάλλα – Δοκουμετηι Ψ. (1996),  Δθμιουργικι φανταςία και τζχνθ, Ακινα: Εξάντασ.  

Gombrich Ε. Θ. (2001), Σο χρονικό τθσ Σζχνθσ,  Ακινα: ΠΛΕΨ. 

Gombrich Ε. Θ. (1995), Σζχνθ και Ψευδαίςκθςθ, Ακινα: Ρεφζλθ. 

Sargent W. (1987), Σο χρϊμα ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ, Ακινα: Ξάλβοσ. 

Ρτε Περεντιζ φ. (1981), Σο παιδικό χζδιο, Ακινα: Ωποδομι. 

Γκαγιϊ Ππερνάρ Α. (2002), Πλαςτικζσ Σζχνεσ, τοιχεία μιασ Διδακτικισ Κριτικισ, Ακινα: Ρεφζλθ. 

Chapman Laura H.(1993), Διδακτικι τθσ Σζχνθσ, Προςζγγιςθ ςτθν καλλιτεχνικι αγωγι, Ρεφζλθ, 
Ακινα.   

Παγουλίωτθσ  Α. (1989), Αρχι χεδίου και μζςα ζκφραςθσ,  Ακινα: Gutemberg. 

Epstein A. Ψρίμθ Ε. (2005), Εικαςτικζσ Σζχνεσ και παιδιά, Ακινα: Ψυποκιτω – Γ. Δαρδάνοσ. 

Ψςιάρα, Ξαηάκου Σ. (2000), Ειςαγωγι ςτθν Εικαςτικι Γλϊςςα,  Ακινα: Gutenberg.   
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 434 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΕΣΕΟΟΘΡΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ (ΓΕΡΛΑ ΨΣΩ ’30) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ / φοιτθτζσ: 

 Κα γνωρίηουν:  

α) τουσ παράγοντεσ εμφάνιςθσ και τισ ιςτορικοκοινωνικζσ ςυνκικεσ διαμόρφωςθσ τθσ  
«γενιάσ του ’30», του ςθμαντικοφ αυτοφ ςτακμοφ τθσ νεϊτερθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ, 

β) τουσ κυριότερουσ εκπροςϊπουσ τθσ γενιάσ αυτισ, τόςο ςτθν ποίθςθ όςο και ςτθν 
πεηογραφία, κακϊσ και τα ειδοποιά γνωρίςματα του ζργου τουσ, μζςα από 
αντιπροςωπευτικά παραδείγματα ανάλυςθσ. 

 Κα ζχουν μια ςυγκροτθμζνθ γνϊςθ για τα μεγάλα αιςκθτικά/καλλιτεχνικά ρεφματα των 
αρχϊν του 20οφ αι. και τα αιτιματα ςτα οποία αυτά ανταποκρίνονται, ϊςτε να 
αντιλθφκοφν τθ δθμιουργικι αφομοίωςι τουσ ςτθ λογοτεχνικι παραγωγι τθσ γενιάσ του 
’30, τθ γόνιμθ επαφι με τα ρεφματα αυτά. 

 Κα ζχουν κατανοιςει τθ ςφηευξθ νεωτερικότθτασ και παράδοςθσ ωσ διακριτικό γνϊριςμα 
τθσ γενιάσ. 

 Κα ζχουν εξοικειωκεί με τισ τεχνοτροπικζσ ιδιαιτερότθτεσ και το μοντερνιςτικό χαρακτιρα 
τθσ λογοτεχνίασ τθσ γενιάσ του ’30. 

 Κα ζχουν τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν ςυςτθματικά τζτοια νεωτερικά κείμενα, με βάςθ 
τισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ ανάγνωςθσ και μεκόδουσ ανάλυςισ τουσ, και να κατανοοφν 
κάκε καλλιτεχνικι, ευρφτερα, ζκφραςθ τθσ πρωτοπορίασ του 20οφ αι.. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
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 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Επίδειξθ κοινωνικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ανάπτυξθ προςωπικότθτασ, γλωςςικι-ςυναιςκθματικι-ψυχικι-αιςκθτικι-διανοθτικι 
καλλιζργεια 

 Ενεργοποίθςθ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Διευκρίνιςθ του όρου «γενιά του ’30». Σι παράγοντεσ εμφάνιςθσ και τα   ιςτορικοκοινωνικά 
ςυμφραηόμενά τθσ. Ψα ειδοποιά γνωρίςματα, οι φιλοδοξίεσ και οι επιδιϊξεισ τθσ. 

 Θ ςφηευξθ νεωτερικότθτασ και παράδοςθσ ωσ διακριτικό γνϊριςμα τθσ γενιάσ του ’30. 

α) Ποντερνιςτικζσ αναηθτιςεισ. Θ γόνιμθ επαφι με τθν ευρωπαϊκι πρωτοπορία. 

 β) Θ γενιά του ’30 και θ ανάδειξθ τθσ ελλθνικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Εκδοχζσ ςφνκεςθσ του 
μφκου τθσ ελλθνικότθτασ.  

 Θ ποίθςθ τθσ γενιάσ του ’30: Ανανζωςθ του ποιθτικοφ λόγου, των εκφραςτικϊν μζςων, τθσ 
κεματολογίασ, αλλαγι τθσ ςτιχουργικισ. 

Θ ποίθςθ του Γ. Χεφζρθ: To μοντζρνο ςτθ διαλεκτικι ςχζςθ του με τθν παράδοςθ.  

 Θ μυκολογία του Αιγαίου ςτθν ποίθςθ του Σδυςςζα Ελφτθ. Εκφράςεισ τθσ μυκολογίασ του Αιγαίου 
ςτθ λογοτεχνία τθσ γενιάσ του ’30 και θ κεωρθτικι ανάπτυξι τθσ από εκπροςϊπουσ τθσ. 

 Θ γενιά του ’30 και ο υπερρεαλιςμόσ. Βαςικζσ αρχζσ του υπερρεαλιςμοφ. Γνωρίςματα και τεχνικζσ τθσ 
υπερρεαλιςτικισ γραφισ. Σι ςυλλογζσ Τψικάμινοσ και Ενδοχϊρα του Ανδρζα Εμπειρίκου. Υρόταςθ 
μεκόδου αναλυτικισ προςζγγιςθσ και ερμθνείασ υπερρεαλιςτικϊν κειμζνων. Εφαρμογζσ ςε 
επιλεγμζνα ποιθτικά κείμενα. 

 Θ προςωπικι εκδοχι του υπερρεαλιςμοφ του Ρίκου Εγγονόπουλου και θ γόνιμθ ςχζςθ του με τθν 
ελλθνικι παράδοςθ. Θ διττι ‒ποιθτικι και ηωγραφικι‒ ζκφραςι του. 

 Θ ςφνδεςθ μοντερνιςμοφ και παράδοςθσ ςτο Γιάννθ Φίτςο. Θ ςφηευξθ του επαναςτατικοφ βιϊματοσ με 
τθν παράδοςθ και θ λογοτεχνικι αξιοποίθςι τθσ. 

 Θ γενιά του ’30 και το μυκιςτόρθμα. Θ ςφνδεςθ τθσ νεωτερικότθτασ τθσ γενιάσ με τθν άνκθςθ του 
μυκιςτοριματοσ. Α) Θ «Αιολικι Χχολι»: θ μυκοποίθςθ τθσ εμπειρίασ του πολζμου, του ξεριηωμοφ και 
του νόςτου (Χτράτθσ Πυριβιλθσ, Θλίασ Βενζηθσ). 

 Β ) Θ αναπαράςταςθ τθσ εποχισ του μεςοπολζμου ςτο ςφγχρονο αςτικό περιβάλλον. Ψο παράδειγμα 
τθσ Αργϊσ του Γιϊργου Κεοτοκά.  

 Θ μυκιςτορθματικι γραφι του Π. Ξαραγάτςθ:  ψυχογράφθςθ  χαρακτιρων, αντιιρωεσ, «τραγικόσ 
θδονιςμόσ». 

 Θ υπζρβαςθ ι κατάργθςθ των ςυμβάςεων τθσ μυκιςτορθματικισ αφιγθςθσ: Θ μοντερνιςτικι γραφι 
τθσ Πζλπωσ Αξιϊτθ και του Γιάννθ Χκαρίμπα. Θ αξιοποίθςθ του εςωτερικοφ μονολόγου.    

 Ψο δοκιμιογραφικό ζργο τθσ γενιάσ του ’30. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υροτηζκτορασ 

Ε-mail επικοινωνίασ με τισ φοιτιτριεσ / τουσ φοιτθτζσ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

  
Δραςτθριότθτα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 
μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 
τθν προετοιμαςία του 
μακιματοσ 

40 

Αρικμόσ ωρϊν 
ςυναντιςεων με το 
διδάςκοντα/τθ 
διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 
προετοιμαςίασ του 
φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

35 

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Υροαιρετικι (γραπτι) εργαςία  20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ με εργαςία  80% 

Γραπτζσ εξετάςεισ χωρίσ εργαςία  100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS   100% 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1. Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2. Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ψριάντου, Λφ. (2013), «Θ γενιά του μεςοπολζμου», Παράδοςθ και πρωτοπορία. Μελζτεσ για τθ 
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία του 20οφ Αιϊνα, Ακινα: Μων: 9-180. 

Ξαψωμζνοσ, Ε.Γ. (2005), Ποιθτικι ι «Περί του πϊσ δει των ποιθμάτων ακοφειν». Θεωρία και μζκοδοι 
ανάλυςθσ των ποιθτικϊν κειμζνων, Χειρά: Κεωρία τθσ Οογοτεχνίασ, Ακινα: Υατάκθσ. 

 

Αμπατηοποφλου, Φρ., ειςαγ.-επιμ. (2008), Ειςαγωγι ςτθν ποίθςθ του Εγγονόπουλου. Επιλογι 
κριτικϊν κειμζνων, Θράκλειο: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 

Cohn, D. (2001, 1978), Διαφανι Πρόςωπα. Αφθγθματικοί τρόποι για τθν παρουςίαςθ τθσ ςυνείδθςθσ 
ςτθ μυκοπλαςία, μτφρ.-επιμ. Δ.Γ. Ππεχλικοφδθ, Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

Κεοτοκάσ, Γ. (2005), Αναηθτϊντασ τθ διαφγεια. Δοκίμια για τθ νεότερθ ελλθνικι και ευρωπαϊκι 
λογοτεχνία (ειςαγ.-επιμ. Δθμ. Ψηιόβασ), Ακινα: Βιβλιοπωλείον τθσ «Εςτίασ». 

Mπρετόν, Α. (1983), Μανιφζςτα του ουρρεαλιςμοφ (Ειςαγωγι-μετάφραςθ-ςθμειϊςεισ Ελ. 
Ποςχονά), Ακινα-Γιάννινα: Δωδϊνθ. 

Ψηιόβασ, Δ. (2011), Ο μφκοσ τθσ γενιάσ του Σριάντα. Νεοτερικότθτα, ελλθνικότθτα και πολιτιςμικι 
ιδεολογία, Ακινα: Υόλισ. 

Vitti, M. (2011, 1977), H γενιά του Σριάντα. Ιδεολογία και μορφι, Ακινα: Ερμισ, επιμ. 

______ (
2
2000), Ειςαγωγι ςτθν ποίθςθ του Ελφτθ. Επιλογι κριτικϊν κειμζνων, Θράκλειο: 

Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 405 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικι Γλϊςςα 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ 

ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα.  

Ωσ προσ τθν κατάκτθςθ των γνϊςεων: 

 Αντιλαμβάνονται το βάκοσ και τθν ιςτορικι ςυνζχεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

 Χυνειδθτοποιοφν τθν ιδιαίτερθ νεοελλθνικι πολιτιςμικι ταυτότθτα ι ετερότθτα μζςα από 
τθν αποκάλυψθ των ιςτορικϊν ιδιαιτεροτιτων τθσ μθτρικισ γλϊςςασ.  

 Απελευκερϊνονται από γλωςςικζσ προκαταλιψεισ, γνωρίηουν τισ νεοελλθνικζσ διαλζκτουσ. 

 Εκπαιδεφονται ςε εναλλακτικοφσ εκπαιδευτικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ του γλωςςικοφ 
λάκουσ με πνεφμα ερμθνευτικό και όχι αφοριςτικό. 

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ ικανοτιτων: 

 Ξαλλιεργοφν τθ γλωςςικι και διδακτικι ικανότθτα.  

 Αναπτφςςουν τθν κριτικι ικανότθτα ςε ςχζςθ με τουσ κοινωνικοπολιτικοφσ ςυμβολιςμοφσ με 
τουσ οποίουσ ζχει ςυνδεκεί κατά καιροφσ θ ελλθνικι γλϊςςα. 

 Είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν δθμιουργικά το αυκεντικό γλωςςικό υλικό και να 
ανταποκρίνονται δθμιουργικά ςτθν πρόκλθςθ τθσ παραγωγισ γλωςςικοφ υλικοφ.  

 Αναπτφςςουν τθν ικανότθτα τθσ ανάλυςθσ του αφθγθματικοφ λόγου του νθπίου. 

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων: 

 Ξαλλιεργοφν τθ δεξιότθτα τθσ ςυγκζντρωςθσ διαλεκτικϊν κειμζνων που ςυντελεί ςτθ 
διάςωςθ των διαλζκτων.  

 Εμπλουτίηουν τθν επικοινωνιακι δεξιότθτα και αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία του κοινωνικοφ 
ςυγκείμενου που επιδρά και αποτυπϊνεται ςτισ γλωςςικζσ μορφζσ.   
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 Αναπτφςςουν τθ δεξιότθτα τθσ δθμιουργικισ χριςθσ των λεξικϊν  

 Ξαλλιεργοφν τθ δεξιότθτα τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν για τθ διάδοςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολφ-πολιτιςμικότθτα 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται κρίςιμεσ όψεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και τθσ ιςτορίασ 

τθσ. Ζμφαςθ δίδεται ςτθ γλωςςικι ποικιλομορφία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Χυγκεκριμζνα, 

παρουςιάηονται και αναλφονται τα ακόλουκα κεφάλαια: 

 Θ αρχαία και θ νεότερθ ελλθνικι γλϊςςα. 

 Θ νζα ελλθνικι γλϊςςα και θ ιςτορία τθσ. 

 Ψο γλωςςικό ηιτθμα και οι ςυμβολιςμοί του. 

 Θ κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ. 

 Ρεοελλθνικζσ διάλεκτοι. Αςτικζσ και κοινωνικζσ διάλεκτοι. 

 Διαλεκτικοί κφλακοι τθσ ελλθνικισ εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 

 Θ κζςθ τθσ ελλθνικισ ςτθν Ξφπρο. 

 Γραμματικζσ τθσ νζασ ελλθνικισ.  

 Οεξικά τθσ νζασ ελλθνικισ. 

 .Γλϊςςα και ορκογραφία. 

 Ψο γλωςςικό λάκοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

-Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ 

διαλζξεων 

39 

Εκπόνθςθ ομαδικϊν 40 
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εργαςιϊν 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

26 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα 

5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 Χυμμετοχι ςε γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ δοκιμίων.  

 Γραπτι εργαςία με (κατά προτίμθςθ) ερευνθτικό 
περιεχόμενο και παρουςίαςι τθσ ςτο 
μάκθμα.Χυμμετοχικό project (20%). 

 Χφνταξθ reportpapersμετά από παρακολοφκθςθ 
παράλλθλων ςυμποςίων ι ςεμιναρίων με 
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου. 

 Ερευνθτικι εργαςία (για φοιτθτζσ ERASMUS, 
100%) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εγκυκλοπαιδικόσ Οδθγόσ για τθ γλϊςςα (2001). Χρθςτίδθσ Α.Φ. (επιμ.) Κεςςαλονίκθ: Ξζντρο 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ. 

Ππαμπινιϊτθσ, Γ. (1986). υνοπτικι ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ακινα. 

Δορμπαράκθσ, Υ. (1999). Λεξικό τθσ Νεοελλθνικισ. Ετυμολογικό Ερμθνευτικό. Ακινα: Χπουδι. 

Tsitsanoudis-MallidisΡ. &Ch. Stergioulis (2014). “Rhetoricaltextsofthe 4thcenturyA.D. 

aboutwealthanditsloss. A critical analysis”. American Journal of Educational Research. Science and 

Education Publishing, 2(10), 955-962 

Tsitsanoudis, N., Ligoura, An., Sakatzis, D., &Mallidis, A. (2013). 

“ThelanguageconflictinGreeceduringtheGermanoccupation. A research and historical approach” 

In Huang, J. & N. Tsitsanoudis-Mallidis(ed.), Empirical Language Research – Letting the data speak 

for themselves”. New York: UntestedIdeasResearchCenter, 73-100. 

Stergioulis, Ch.&Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2015). “Are Greek students able to understand the 

continuity of the Greek language (Ancient and Modern Greek)? In N. Tsitsanoudis-Mallidis 

(ed.),Language in Children’s Society. New York: Untested Ideas Research Center, 21-31.  

Ψςιτςανοφδθ – Παλλίδθ, Ρ. (2017). «Σι ςυμβολιςμοί τθσ δθμοτικισ γλϊςςασ ςτθ δθμόςια ςφαίρα 

μετά το 1976. Πιακριτικιπροςζγγιςθ». As Fronteiras da AntiguidadeClassica e da cultura oriental: 

Imanencias. MetaforaEditora, RioDeJaneiro(Υρακτικά IV Διεκνοφσ Χυνεδρίου Ξλαςικισ και 

Ανατολικισ Φιλολογίασ, 5-8 Λουνίου). Brazil: University of Rio De Janeiro, Instituto de Letras,1a 

edicao, 8-18. 

8. Ψςιτςανοφδθ-Παλλίδθ, Ρ. & Χ. Χτεργιοφλθσ (2017). «Θ πρόςλθψθ τθσ αρχαίασ και νζασ ελλθνικισ 

γλϊςςασ ςτο ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο μζςα από άρκρα των Χυνταγμάτων 1911 και 2008». 

Πρακτικά 38θσ υνάντθςθσ Εργαςίασ «Αρχαία ελλθνικι, νζα ελλθνικι και εκπαίδευςθ». 

Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Department of Linguistics. Ψομζασ Γλωςςολογίασ 

του Ψμιματοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ. Κεςςαλονίκθ, 28 

Απριλίου, 241-252.  

 



 

[186] 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ 500 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΧΣΟΛΞΘ ΒΛΑ-ΧΧΣΟΛΞΙ ΔΛΑΠΕΧΣΟΑΒΘΧΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 6 

Εργαςτιριο 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=509 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Ρα αναγνωρίηουν τουσ κοινωνικο-πολιτιςμικοφσ προςδιοριςμοφσ του οριςμοφ τθσ 
βίασ και τθσ παραβατικότθτασ 

 Ρα περιγράφουν τον οριςμό και τθ διαδικαςία τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ 

 Ρα διακρίνουν τισ διάφορεσ μορφζσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ, από άλλεσ 
ςυμπεριφορζσ μθ παραβατικζσ 

 Ρα γνωρίηουν τισ κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςχολικισ βίασ και 
παραβατικότθτασ και να τισ ςυνδυάηουν με τισ κεωρίεσ άλλων επιςτθμονικϊν 
πεδίων 

 Ρα αναλφουν τουσ παράγοντεσ εμφάνιςθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ ςτα παιδιά  

 Ρα δθμιουργοφν πρακτικζσ πρόλθψθσ τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των 
μακθτϊν 

 Ρα επιλφουν ηθτιματα βίασ και ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο  

 Ρα οργανϊνουν πρόγραμμα διαμεςολάβθςθσ ςτο ςχολείο  
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 Ρα υπεραςπίηονται πρακτικζσ εναλλακτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν και των 
ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο 

 Ρα αξιολογοφν τθν εφαρμογι προγραμμάτων ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ ςτο 
ςχολείο  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ 
ςε κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θ ςχολικι παραβατικότθτα περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα ςυμπεριφορϊν (ιπιων και 

ακραίων) που δεν είναι αποδεκτζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο του ςχολείου. Χτο πλαίςιο αυτό 

εντάςςονται και οι εντάςεισ και οι διαφορζσ μεταξφ των μακθτϊν, οι οποίεσ παρακωλφουν 

τθ μακθςιακι διαδικαςία, εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν 

και λειτουργοφν εισ βάροσ του καλοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

Υαρουςιάηονται οι βαςικότερεσ κεωρίεσ για τθ ςχολικι παραβατικότθτα και γενικότερα 

τθ ςυμπεριφορά που δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ του ςχολείου: (α) κεωρίεσ που 

τονίηουν τουσ ατομικοφσ παράγοντεσ, (β) κεωρίεσ που τονίηουν τουσ κοινωνικοφσ 

παράγοντεσ και (γ) νεότερεσ κεωριςεισ οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι 

καταςκευι τθσ παραβατικότθτασ.  

Χτθ ςυνζχεια εξετάηονται οι βαςικζσ εκφάνςεισ τθσ ςχολικισ παραβατικότθτασ: (α) 

οριςμόσ, (β) ζκταςθ-ςυχνότθτα, (γ) μορφζσ, (δ) παράγοντεσ με ζμφαςθ ςτο φφλο και (ε) 

τρόποι αντιμετϊπιςθσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο Ρθπιαγωγείο.  

Χτουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ παραβατικότθτασ, δίνεται ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ. Θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ αποτελεί ζναν  ειρθνικό 

τρόπο εναλλακτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν και των (μικρο)ςυγκροφςεων μεταξφ των 

μακθτϊν, ο οποίοσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. 

Υαρουςιάηονται ο οριςμόσ και το κεωρθτικό πλαίςιο, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι, οι αρχζσ, τα 

πλεονεκτιματα, τα ςτάδια εφαρμογισ ςτο ςχολείο, θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν και θ 

διαδικαςία τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ. 

*Χτο πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν ςε εργαςτιριο με τίτλο: 

«Εκπαίδευςθ μακθτϊν ςτθ διαμεςολάβθςθ και εφαρμογι ςτο ςχολείο» 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

26 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι 

ςτο Εργαςτιριο 

20 

Χυγγραφι εργαςίασ 20 

Πελζτθ για τισ εξετάςεισ 42 

Χυνεργαςία 3 

Χφνολο Πακιματοσ  163 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κάνοσ, Κ. (2017). χολικι διαμεςολάβθςθ. Θεωρία, εφαρμογι, αξιολόγθςθ. 
Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθ.  

Κάνοσ, Κ. & Ψςατςάκθσ, Α. (2018). χολικι βία και ςχολικόσ εκφοβιςμόσ. Μεκοδολογικά 
ηθτιματα, διαςτάςεισ, αντιμετϊπιςθ. Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθ.  

Αρτινοποφλου, Β. (2001). Βία ςτο ςχολείο. Ζρευνα και πολιτικζσ ςτθν Ευρϊπθ. Ακινα: 
Πεταίχμιο. 

Αρτινοποφλου, Β. (2010). Θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ. Εκπαιδεφοντασ τουσ μακθτζσ ςτθ 
διαχείριςθ τθσ βίασ και του εκφοβιςμοφ *Χυνεργαςία: Χ. Ξαλαβρι & Θ. Πιχαιλ+. 
Ακινα: Ρομικι Βιβλιοκικθ. 

Γεωργοφλασ, Χ. (2004). Ανιλικοι παραβάτεσ ςτθν Ελλάδα. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Κάνοσ, Κ. (2011). Θ διαμεςολάβθςθ ςτο ςχολείο και τθν κοινωνία. Ακινα: Υεδίο. 

Κάνοσ, Κ. (2016). Αποκλίνουςα και παραβατικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν ςτο ςχολείο. 
(Γ. Υανοφςθσ, Υρολογικά-Επίμετρο). Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθ. 

Ξουρκοφτασ, Θ. & Κάνοσ, Κ. (2013). χολικι βία και παραβατικότθτα. Ακινα: Ψόποσ. 

Ξουρκοφτασ, Θ. (2007). Προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτα παιδιά: Παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο 
τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Ξυρίδθσ, Α. (2006). Θ πεικαρχία ςτο ςχολείο: Θεωρία και ζρευνα (2θ ζκδοςθ). Ακινα: 
Gutenberg. 

Ρόβα-Ξαλτςοφνθ, Χ. (2005). Μορφζσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ ςτθν εφθβεία. Ο 
ρόλοσ τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου. Ακινα: Gutenberg. 

Υανοφςθσ, Γ. (Επιμ. – Ειςαγ.). (2008). Επικίνδυνα παιδιά ι παιδιά ςε κίνδυνο; 

Πρωταγωνιςτζσ και κφματα τθσ νεανικισ εγκλθματικότθτασ. Ακινα: Lector. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 805 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΕΕΟΛΘ ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΩ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των υποψθφίων εκπαιδευτικϊν για το εκπαιδευτικό 

παρελκόν, το παρόν και το μζλλον. Ειδικότεροι ςτόχοι του μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι 

φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Ρεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ, από τθ ςφςταςθ του 

νεοελλθνικοφ κράτουσ το 1821 μζχρι ςιμερα, μζςα από τισ ςθμαντικότερεσ εκπαιδευτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ του 19ου και 20ου αιϊνα, τουσ εκπαιδευτικοφσ κεςμοφσ και τα πρόςωπα τα οποία 

ςυνζβαλαν ςτισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ. Επίςθσ, να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι 

πραγματικότθτα αποτελεί προζκταςθ και ςυνζχεια του εκπαιδευτικοφ μασ παρελκόντοσ και 

προδιαγράφει το εκπαιδευτικό μζλλον. 

Χτο τζλοσ του μακιματοσ αναμζνεται ότι οι φοιτιτριεσ/ζσ:  

 κα ζχουν γνωρίςει τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ κα ζχουν 
εξοικειωκεί με τθ μελζτθ των ιςτορικϊν πθγϊν 

 κα είναι ςε κζςθ να ερμθνεφουν τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικι πραγματικότθτα ςε ςυνάρτθςθ 
με τισ κοινωνικοπολιτικζσ εξελίξεισ  

 κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων   

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ  
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 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ιςτορικι εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ  και των 

κεςμϊν του ςτο νεοελλθνικό κράτοσ από το 1821 μζχρι ςιμερα. Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ 

είναι οι εξισ: 

 Θ εκπαίδευςθ πριν τθν επανάςταςθ του 1821. 

 Θ κεμελίωςθ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 1821-1832.  

 Θ εκπαίδευςθ κατά τθν Σκωνικι περίοδο 1833-1862.  

 Θ εκπαίδευςθ μζχρι τθν πρϊτθ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια του 1895. 

 Σι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ τθν περίοδο 1900-1965.  

 Θ εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ μεταπολιτευτικισ περιόδου 1974-2004. 

 Θ πολιτικι για το ςχολικό βιβλίο ςτθν Ελλάδα. 

 Σ εκπαιδευτικόσ δθμοτικιςμόσ.  

 Θ οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ τθν περίοδο 1834-2000. 

  Θ μόρφωςθ των δαςκάλων, διδαςκαλιςςϊν και νθπιαγωγϊν τθν περίοδο  1834-1990.  

  Θ ειδικι αγωγι ςτθν Ελλάδα.  

 Θ εξζλιξθ τθσ προςχολικισ αγωγισ ςτο ελλθνικό κράτοσ.  

 Θ Διδαςκαλικι Σμοςπονδία και οι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 power point 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

36 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν για 

προαιρετικι εργαςία 

20 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

 Υροφορικι Εξζταςθ 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δθμαράσ Α., (2013), Λςτορία τθσ Ρεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ. Ψο ανακοπτόμενο άλμα. Ψάςεισ και 

αντιςτάςεισ ςτθν Ελλθνικι Εκπαίδευςθ, 1833-2000, Ακινα, εκδ. Πεταίχμιο.  

Οζφασ Χ., (1942), Λςτορία τθσ εκπαιδεφςεωσ, ΣΕΧΒ, Εν Ακιναισ.  

Ππουηάκθσ Χ. (2005), Ρεοελλθνικι Εκπαίδευςθ 1821-1998, Εξαρτθμζνθ ανάπτυξθ, Ακινα, 

Gutenberg.  

Ππουηάκθσ Χ. (επιμ), (2011), Υανόραμα Υαιδείασ τθσ εκπαίδευςθσ. Ρεοελλθνικι Εκπαίδευςθ 1821-
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΨΩΡ ΕΠΦΩΟΩΡ ΑΡΛΧΣΨΘΨΩΡ ΧΨΣ ΧΧΣΟΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι διδαςκαλία 2 4 

Εργαςτιριο 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 Ρα περιγράφουν βαςικζσ ζννοιεσ του φφλου  

 Ρα διακρίνουν το κοινωνικό φφλο από το βιολογικό φφλο 

 Ρα προςδιορίηουν και να αναλφουν τουσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ τθσ ζμφυλθσ 
ταυτότθτασ 

 Ρα ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα ομοφοβίασ  

 Ρα διακρίνουν τισ ζμφυλεσ ανιςότθτεσ από άλλεσ μορφζσ ανιςότθτασ 

 Ρα αξιολογοφν τισ πρακτικζσ με τισ οποίεσ το νθπιαγωγείο και γενικότερα το ςχολείο 
ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ζμφυλθσ ταυτότθτασ και των ζμφυλων διακρίςεων 

 Ρα δθμιουργοφν προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των ζμφυλων διακρίςεων 

  Ρα υπεραςπίηονται τθ ζμφυλθ ετερότθτα και να υποςτθρίηουν τισ ζμφυλεσ επιλογζσ των 
μακθτϊν 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 
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 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

- Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί : βιολογικό φφλο (sex), κοινωνικό φφλο (gender), ζμφυλθ 
ταυτότθτα, ζκφραςθ φφλου 

 Διαμόρφωςθ τθσ ζμφυλθσ ταυτότθτασ 

 Ξοινωνικζσ ανιςότθτεσ και φφλο 

 Κεωρίεσ για τισ ζμφυλεσ ανιςότθτεσ (γενικά) 

 Θ κεωρία τθσ ανδρικισ κυριαρχίασ του Bourdieu 

 Θ κεωρία τθσ επιτελεςτικότθτασ τθσ Butler 

 Χχολείο και ζμφυλεσ ανιςότθτεσ (ςχολικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικζσ επιλογζσ, παιχνίδι, 
ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ κ.λπ) 

 Ξοινωνικά ςτερεότυπα, κοινωνικζσ προκαταλιψεισ και ομοφοβία και ο ρόλοσ του 
νθπιαγωγείου και του ςχολείου γενικότερα ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ 

 Ζμφυλθ βία 

 Σ ρόλοσ του νθπιαγωγείου και του ςχολείου εν γζνει ςτθν αντιμετϊπιςθ των ζμφυλων 
ανιςοτιτων ςτο ςχολείο 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ/διαδραςτικι 

διδαςκαλία 

26 

Εργαςτιριο 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 
13 

Υροετοιμαςία Εργαςτθρίου 
13 

Εκπόνθςθ μελζτθσ  15 

Πελζτθ για τισ εξετάςεισ 36 
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Χυνεργαςία 4 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bourdieu, P. (2007). Θ Ανδρικι Κυριαρχία (Ρ. Υαναγιωτόπουλοσ, Υρόλογοσ - Ε. Γιαννοποφλου, 

Πετάφρ.) Ακινα: Υατάκθ. 

Bourdieu, P. (2002). Θ διάκριςθ. Κοινωνικι κριτικι τθσ καλαιςκθτικισ κρίςθσ (Ρ. 

Υαναγιωτόπουλοσ, Υρόλογοσ - Ξ. Ξαψαμπζλθ, Πετάφρ.) Ακινα: Υατάκθσ. 

Butler, J. (1993). Bodies that Matter: On the Discursive Limits of «Sex». New York: Routledge. 

Butler, J. (1990). Αναταραχι φφλου. Ο φεμινιςμόσ και θ ανατροπι τθσ ταυτότθτασ. Ακινα: 

Αλεξάνδρεια. 

Ακαναςίου, Α. (2006). Ειςαγωγι: Φφλο, εξουςία και υποκειμενικότθτα μετά το δεφτερο κφμα. 

Ακινα: Ριςοσ. 

Κάνοσ, Κ & Πποφνα, Α. (2016). (Ανα)παραγωγι και (εν)δυνάμωςθ των ζμφυλων διακρίςεων ςτο 

ςχολείο μζςα από άτυπεσ διαδικαςίεσ. Ξοινωνιολογικι επικεϊρθςθ. Ψεφχοσ 4, Δεκζμβριοσ 

2016  

Κάνοσ, Κ. (Επιςτ. Επιμ.) (2015). Θ Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Ερευνϊν 

Απάνκιςμα. Ακινα: Gutenberg.   

Κάνοσ, Κ. (2012), Εκπαίδευςθ και κοινωνικι αναπαραγωγι ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα (1950‐2010). 

Ο ρόλοσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (Ρ. Υαναγιωτόπουλοσ, Υρόλογοσ), Κεςςαλονίκθ, 

Ξυριακίδθ. 

Ξαντςά, Β, Πουτάφθ, β. & Υαπαταξιάρχθσ, Ε. (2011) Μελζτεσ για το φφλο ςτθν ιςτορία και τθν 

ανκρωπολογία. Αλεξάνδρεια: Ακινα. 

Παραγκουδάκθ, Ε. (1995). Εκπαίδευςθ και Διάκριςθ των Φφλων. Παιδικά Αναγνϊςματα ςτο 

Νθπιαγωγείο. Ακινα: Σδυςςζασ. 

Παραγκουδάκθ Ε. (2005). Εκπαίδευςθ και διάκριςθ των φφλων: Παιδαγωγικά αναγνϊςματα ςτο 

νθπιαγωγείο. Σδυςςζασ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΪΡ ΑΓΩΓΙΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 816 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΓΟΩΧΧΑΧ ΧΕ ΥΣΟΩΓΟΩΧΧΛΞΕΧ ΨΑΕΛΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/user/index.php?id=1818 

e-course από τθν ιςτοςελίδα του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ 

Ρθπιαγωγϊν του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ «Διδακτική τησ 

Γλώςςασ ςε πολυγλωςςικζσ τάξεισ», μζςα από τθν εφαρμογι ομαδοςυνεργατικϊν και βιωματικϊν 

μεκόδων διδαςκαλίασ, κα γνωρίςουν, κα εξοικειωκοφν και κα ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα που 

εντάςςονται ςτο ευρφ πλζγμα ςχζςεων τθσ μελζτθσ των βαςικϊν εννοιϊν που αφοροφν ςτθν 

ανάπτυξθ και κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ και ςυγκεκριμζνα κα εντρυφιςουν ςτισ ζννοιεσ πρϊτθ, 

μθτρικι, δεφτερθ και ξζνθ γλϊςςα, κοινι γλϊςςα του ςχολείου, γλϊςςα υποδοχισ, 

διαγλωςςικότθτα, διγλωςςία/πολυγλωςςία και γλωςςικό ρεπερτόριο. Επίςθσ  εξετάηεται ο τρόποσ 

με τον οποίο οι διαφορζσ και τα ςθμεία τομισ ςτισ ςχετικζσ εννοιολογιςεισ επθρεάηουν τον 

ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ και τισ διδακτικζσ πρακτικζσ. Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μζςω 

ενεργθτικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ, διαπροςωπικισ ςυηιτθςθσ και επικοινωνίασ φζρνουν ςτθν 

πορεία μάκθςθσ τισ προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ και ιδζεσ τουσ.  

Γνώσεις 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, μζςα από μελζτεσ 

περίπτωςθσ και ςυηιτθςθ εμπειριϊν κα μποροφν να αξιολογοφν ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων 

κριτθρίων, εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςε πολφγλωςςα περιβάλλοντα. Χε αυτό το 

πλαίςιο, κα αναλυκοφν οι βαςικζσ προςεγγίςεισ που ζχουν αναπτυχκεί για τθ διδαςκαλία τθσ 

γλϊςςασ ςε πολφγλωςςα και πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα και κα αξιολογθκοφν κριτικά. 
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υγκεκριμζνα:  

 Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα μποροφν περιγράφουν τον επιςτθμολογικό 
προβλθματιςμό γφρω από τθ ςχζςθ των γλωςςικϊν πολιτικϊν με τισ πολιτικζσ διαχείριςθσ 
τθσ ετερότθτασ (διαχωριςμόσ, αποκλειςμόσ, αφομοίωςθ, ενςωμάτωςθ, 
πολυπολιτιςμικότθτα, διαπολιτιςμικότθτα κ.ο.κ.) και κα επιςθμαίνουν τουσ παράγοντεσ 
γλωςςικϊν αλλαγϊν κακϊσ και τισ κεντρικζσ μεκοδολογικζσ τάςεισ των ερευνϊν.  

 Κα εξοικειωκοφν με τθν ανάπτυξθ κριτθρίων για τον ςχεδιαςμό,  τθν αποτίμθςθ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ κακϊσ και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.  

 Κα κατανοιςουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό, ιδιαίτερα ςτο νθπιαγωγείο, πρζπει να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των αποδεκτϊν του ϊςτε να αναγνωρίηεται και να 
αξιοποιείται θ ετερότθτα και θ πολυγλωςςία.  

 Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα κατανοιςουν τισ αρχζσ και τισ ζρευνεσ τθσ ελλθνικισ 
Γλϊςςασ και τθσ διδακτικισ τθσ βρίςκουν ποικίλεσ και κρίςιμεσ εφαρμογζσ ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ, τθσ επικοινωνίασ ςτο ςχολείο και τθσ οργάνωςθσ των γλωςςικϊν μακθμάτων, 
ϊςτε να προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να γίνουν ςυνειδθτοποιθμζνοι και 
ενεργοί πολίτεσ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ. 

 

Δεξιότητεσ 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα ςυνειδθτοποιιςουν ότι ςτο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ τθσ 

ετερότθτασ και τθσ πολυγλωςςίασ οφείλουν να εργαςτοφν και να εξοικειωκοφν με εργαλεία και 

διαδικαςίεσ για τθν αποτίμθςθ του γλωςςικοφ επιπζδου και τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ των 

γλωςςικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν. 

υγκεκριμζνα:  

 Κα είναι ςε κζςθ να προςδιορίηουν το πολφγλωςςο άτομο και τθν πολυγλωςςία. 

 Κα γνωρίςουν και Κα εξοικειωκοφν με κζματα γλωςςικισ ποικιλότθτασ, γλωςςικισ 
αλλαγισ, γλωςςικισ επαφισ και γλωςςικϊν πολιτικϊν.  

 Κα κατανοιςουν ζννοιεσ όπωσ θ διγλωςςία, θ πολυγλωςςία και θ επαφι γλωςςϊν. 

 Κα μποροφν να αναγνωρίςουν τον πολυπολιτιςμικό, πολυεκνικό και πολφγλωςςο 
χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. 

 Κα ςυνειδθτοποιιςουν πωσ να για είναι επιτυχισ θ επικοινωνία ςε ζνα χϊρο πολφγλωςςο 
και πολυπολιτιςμικό, τα άτοµα καλοφνται να αναπτφξουν νζεσ ςτρατθγικζσ και δεξιότθτεσ. 

 Κα ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςφνδεςθ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ.  

 Κα γνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ πολυπολιτιςµικότθτασ. 

 Κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ, ςτρατθγικζσ και κατάλλθλεσ ςτάςεισ-ςυμπεριφορζσ, ςε 
πολφγλωςςα και πολυπολιτιςµικά πλαίςια επικοινωνίασ. 

 Κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ, ςτρατθγικζσ και κατάλλθλεσ ςτάςεισ-ςυμπεριφορζσ, ςε κζματα 
όπωσ θ πρϊτθ ανάγνωςθ και γραφι, θ κεωρία του αναδυόμενου γραμματιςμοφ, οι 
πολυγραμματιςμοί ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ και ο αναλφαβθτιςμόσ ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να εφαρμόηουν και να προςεγγίςουν κριτικά τθ γλωςςικι διδαςκαλία. 

 Κα ςυνειδθτοποιιςουν τθ γλωςςικι ποικιλότθτα (οριηόντια και κάκετθ), δθλαδι τθν 
εςτίαςθ ςτθν εςωτερικι και τθν εξωτερικι διαφοροποίθςθ του γλωςςικοφ φαινομζνου. 

 Κα αναγνωρίςουν τθ γλϊςςα ςε χριςθ, ωσ εργαλείο επικοινωνίασ και διεπίδραςθσ μεταξφ 
ατόμων και κοινοτιτων.  

 Κα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ χριςθ τθσ γλϊςςασ οδθγεί και ςε ηθτιματα ταυτότθτασ και 
ιςορροπίασ δυνάμεων, τόςο ατομικά όςο και ςυλλογικά. 

 Κα υιοκετιςουν ςτάςεισ που ενκαρρφνουν τθ γλωςςομάκεια και τθν υποςτιριξθ όλων των 
γλωςςϊν καταγωγισ των παιδιϊν ςτο ςχολείο. 

 Κα αναπτφξουν μεταγλωςςικζσ και μετα-επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που διευκολφνουν τθν 
πρόςβαςθ ςτθ γλϊςςα του ςχολείου, ςε κζματα κριτικοφ πολυγραμματιςμοφ και 
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διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. 

 Κα αποκτιςουν γλωςςικι κουλτοφρα που επιτρζπει να εντρυφιςουν ςτον ςφγχρονο 
πολφγλωςςο και πολυπολιτιςμικό κόςμο.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα ζχουν αποκτιςει 

τισ παρακάτω γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν και βιβλιογραφικϊν πθγϊν. 

 Οιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία. 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ. 

 Ανάπτυξθ επικοινωνίασ, ςυνεργατικότθτασ, κριτικισ ςκζψθσ, επαγγελματικισ 
δεοντολογίασ, θκικισ ευαιςκθςίασ και ενςυναίςκθςθσ.  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Γνϊςεισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και κοινωνικι δικαιοςφνθ-εκπαιδευτικι ςυμπερίλθψθ- 
εξάλειψθ διακρίςεων, ανιςοτιτων και αποκλειςμϊν. 

 Επίδειξθ κοινωνικισ και επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου, αναπθρίασ και μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ,  μζςα από τον διάλογο και 
τθ μελζτθ επιςτθμονικοφ υλικοφ  και καλλιζργεια  κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθ γλωςςικι 
ποικιλία ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Γλωςςικζσ πολιτικζσ και πολιτικζσ διαχείριςθσ τθσ ετερότθτασ (διαχωριςμόσ, αποκλειςμόσ, 
αφομοίωςθ, ενςωμάτωςθ, πολυπολιτιςμικότθτα, διαπολιτιςμικότθτα κ.ο.κ.). 

 Θ κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ και φάςεισ ανάπτυξθσ τθσ.  

 Υρϊτθ, μθτρικι, δεφτερθ και ξζνθ γλϊςςα, κοινι γλϊςςα του ςχολείου, γλϊςςα υποδοχισ, 
διαγλωςςικότθτα, διγλωςςία/πολυγλωςςία. 

 Γλωςςικι ποικιλότθτα (οριηόντια και κάκετθ) και γλωςςικό ρεπερτόριο. 

 Σ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο πολφγλωςςου περιβάλλοντοσ και καλζσ 
διδακτικζσ πρακτικζσ. Εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςε πολφγλωςςα 
περιβάλλοντα.  

 Βαςικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ ςε πολφγλωςςα και πολυπολιτιςμικά 
περιβάλλοντα, αναςτοχαςμόσ και κριτικι αξιολόγθςθ. 

 Ξριτιρια για τον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό,  τθν αποτίμθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ κακϊσ και 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Ψρόποσ χριςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

 Εργαλεία και διαδικαςίεσ για τθν αποτίμθςθ του γλωςςικοφ επιπζδου και τθν παράλλθλθ 
ανάπτυξθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν. Σ ρόλοσ των Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ. Χριςθ λεξικϊν, βιβλιογραφικϊν πθγϊν και θλεκτρονικϊν κόμβων. 

 Ξριτικόσ πολυγραμματιςμόσ και κζματα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. 

 Θ πρϊτθ ανάγνωςθ και γραφι, θ κεωρία του αναδυόμενου γραμματιςμοφ, οι 
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πολυγραμματιςμοί ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. 

 Σ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθν αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων γλωςςικϊν αναγκϊν των 
παιδιϊν και διδακτικζσ εφαρμογζσ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ διόρκωςθ λακϊν 
κακϊσ και ςτθ μακροπρόκεςμθ αποτελεςματικι γλωςςικι κατάκτθςθ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ.  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτισ Ψεχνολογίεσ τθσ 

Υλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) ςτθ διδαςκαλία 

και ςτθν επικοινωνία με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ (ςφγχρονθ 

και αςφγχρονθ) ωσ εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, κακϊσ αποτελοφν ζνα από τα ιςχυρότερα 

ςτοιχεία του ςφγχρονου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

(Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικι 

πλατφόρμα e-course, video, εκπαιδευτικά λογιςμικά). 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ 

διαλζξεων  

39 

Ατομικζσ και ομαδικζσ 

εργαςίεσ 

30 

Αυτοτελισ μελζτθ 40 

Χυνεργαςία με το 

διδάςκοντα 

1 

Χφνολο Πακιματοσ  110 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αξιολογοφνται μζςω 
διαμορφωτικισ και ςυμπεραςματικισ αξιολόγθςθσ. 
Αξιολογοφνται θ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, θ παραγωγι 
γλωςςικοφ υλικοφ και θ ςυμμετοχι τουσ ςε γραπτζσ 
εξετάςεισ που περιλαμβάνουν:  ερωτιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ, ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, κριτικι και 
ςυγκριτικι προςζγγιςθ ςτοιχείων τθσ κεωρίασ. 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ:  

 Επιςκόπθςθ και γνϊςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 

 Υνεφμα υποςτιριξθσ επιχειρθμάτων 

 Ψιρθςθ τθσ νοθματικισ ςυνζχειασ 

 Ξριτικι και ςυγκριτικι προςζγγιςθ επιςτθμονικϊν 
απόψεων  

 Ψιρθςθ κανόνων ερευνθτικισ δεοντολογίασ 

 Ανάλθψθ και υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Γνϊςθ και τιρθςθ κανόνων ερευνθτικισ 
μεκοδολογίασ 

Σι οδθγίεσ και τα κριτιρια για τθν παραγωγι γλωςςικοφ 

υλικοφ προςφζρονται ςτο πρϊτο μάκθμα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ. 

Αναρτϊνται επίςθσ - και είναι προςβάςιμα - ςτο 
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ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Αςφγχρονθσ Ψθλεκπαίδευςθσ e-

course του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 817 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΑΡΑΔΩΣΠΕΡΘ ΑΡΑΓΡΩΧΘ ΞΑΛ ΓΦΑΦΘ: ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ 

ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΞΑΛ ΨΘΡ ΥΦΩΨΘ 

ΧΧΣΟΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΤΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1819 

e-course από τθν ιςτοςελίδα του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ 

Ρθπιαγωγϊν του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ «Αναδυόμενη 

ανάγνωςη και γραφή: Διδακτικζσ προςεγγίςεισ για την προςχολική και την πρώτη ςχολική 

ηλικία», μζςα από τθν εφαρμογι ομαδοςυνεργατικϊν και βιωματικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ, κα 

γνωρίςουν, κα εξοικειωκοφν και κα ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα που εντάςςονται ςτο ευρφ 

πλζγμα ςχζςεων τθσ μελζτθσ τθσ αναδυόμενθσ ανάγνωςθσ και γραφισ και να εντρυφιςουν  ςε 

διδακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ 

μζςω ενεργθτικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ, διαπροςωπικισ ςυηιτθςθσ και επικοινωνίασ φζρνουν ςτθν 

πορεία μάκθςθσ τισ προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ και ιδζεσ τουσ.  

 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα είναι ςε κζςθ:  

 Ρα περιγράψουν τον επιςτθμολογικό προβλθματιςμό γφρω από τθν αναγνωςτικι 
ετοιμότθτα των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

 Ρα εντρυφιςουν ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ νζασ προςζγγιςθσ για τθν ανάδυςθ τθσ ανάγνωςθσ 
και τθσ γραφισ. 

 Ρα μελετιςουν και να κατανοιςουν τα ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα ςε ςχζςθ με τισ 
γνϊςεισ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ για τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι. 
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 Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ των παιδιϊν για τον γραπτό λόγο πριν 
φοιτιςουν ςτθν πρϊτθ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου. 

 Ρα ςχεδιάςουν και να εξαςκθκοφν ςε διδακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ 
γραφισ για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. 

 Ρα κατανοιςουν τον ρόλο του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και του ςχολικοφ πλαιςίου 
ςτθν ανάδυςθ του γραμματιςμοφ ςτα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ. 

 Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τα κίνθτρα και τισ μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ για τθ μάκθςθ τθσ 
ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ από τα παιδιά. 

 Ρα μελετιςουν και να αναλφςουν τθ κζςθ τθσ γραπτισ γλϊςςασ ςτο ιςχφον αναλυτικό 
πρόγραμμα του Ρθπιαγωγείου. 

 Ρα υιοκετιςουν μια κετικι ςτάςθ ςε κζματα αναδυόμενθσ γραφισ και ανάγνωςθσ.  

 Ρα γνωρίςουν ςφγχρονα προγράμματα για τθν καλλιζργεια του γραπτοφ λόγου και τθν 
ενίςχυςθ τθσ φωνολογικισ επίγνωςθσ ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ  
θλικίασ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα ζχουν αποκτιςει 

τισ παρακάτω γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν και βιβλιογραφικϊν πθγϊν. 

 Οιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία. 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ. 

 Ανάπτυξθ επικοινωνίασ, ςυνεργατικότθτασ, κριτικισ ςκζψθσ, επαγγελματικισ 
δεοντολογίασ, θκικισ ευαιςκθςίασ και ενςυναίςκθςθσ.  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Γνϊςεισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και κοινωνικι δικαιοςφνθ-εκπαιδευτικι ςυμπερίλθψθ- 
εξάλειψθ διακρίςεων, ανιςοτιτων και αποκλειςμϊν. 

 Επίδειξθ κοινωνικισ και επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου, αναπθρίασ και μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

 Ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ,  μζςα από τον διάλογο και 
τθ μελζτθ επιςτθμονικοφ υλικοφ  και καλλιζργεια  κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθ γλωςςικι 
ποικιλία ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Υαλαιότερεσ και ςφγχρονεσ απόψεισ των επιςτθμόνων για τθν αναγνωςτικι ετοιμότθτα των 
παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ. Χφγχρονεσ απόψεισ για τθν ανάδυςθ τθσ ανάγνωςθσ και 
τθσ γραφισ ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. Δεξιότθτεσ κατάκτθςθσ του προφορικοφ 
λόγου, κατανόθςθσ βαςικϊν ακουςμάτων και ικανότθτα διάκριςθσ οπτικϊν και ακουςτικϊν 
ερεκιςμάτων. 

 Αναδυόμενοσ γραμματιςμόσ: Ζννοια –Σριςμόσ. Βαςικζσ αρχζσ τθσ νζασ προςζγγιςθσ για τθν 
ανάδυςθ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Σ ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν εφαρμογι του 
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αναδυόμενου γραμματιςμοφ ωσ υποςτθρικτζσ και εμψυχωτζσ. 

 Χφγχρονα δεδομζνα που προςφζρει θ ζρευνα πάνω ςτο τι γνωρίηουν τα παιδιά τθσ 
προςχολικισ θλικίασ για τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι. Ευρωπαϊκά Υρογράμματα 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ για τθν κατάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ και γραφισ. 

 Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ των παιδιϊν για τον γραπτό λόγο πριν φοιτιςουν ςτθν πρϊτθ τάξθ 
του δθμοτικοφ ςχολείου. Υεριβάλλοντα που προκαλοφν τθ ςκζψθ και ενκαρρφνουν τθν 
πρωτοβουλία των παιδιϊν. Ψρόποι υιοκζτθςθσ από τα παιδιά κετικϊν ςτάςεων απζναντι 
ςτθ μάκθςθ. 

 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ για τθν προςχολικι και πρϊτθ 
ςχολικι θλικία. Δθμιουργία ευκαιριϊν για ανάγνωςθ και ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων 
παραγωγισ γραπτοφ λόγου. 

 Σ ρόλοσ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και του ςχολικοφ πλαιςίου ςτθν ανάδυςθ του 
γραμματιςμοφ ςτα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ. Εμπλουτιςμόσ του χϊρου με πλοφςιο και 
ποικίλο ζντυπο υλικό και θ ανάγνωςθ παιδικϊν βιβλίων. Θ ςυμβολι τθσ ανάγνωςθσ 
ιςτοριϊν ςτθν ανάδυςθ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ 
θλικίασ. Θ ςυνεργαςία των παιδαγωγϊν με τουσ γονείσ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ και 
πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ  

 Σι αντιλιψεισ των μικρϊν παιδιϊν για το πϊσ αντιλαμβάνονται τθ γραφι κι ανάγνωςθ, και 
το πϊσ κατακτοφν τον γραπτό λόγο. Ξίνθτρα και μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ για τθ μάκθςθ 
τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ από τα παιδιά. Θ αξιολόγθςθ τθσ προόδου των παιδιϊν τθσ 
προςχολικισ θλικίασ. 

 Ψρόποι εφαρμογισ προγράμματοσ για τθν ανάδυςθ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ ςτα 
μικρά παιδιά. Θ εκπόνθςθ ςφγχρονων προγραμμάτων για τθν καλλιζργεια του γραπτοφ 
λόγου ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ  θλικίασ. Θ ενίςχυςθ τθσ 
φωνολογικισ επίγνωςθσ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

 Θ γραπτι γλϊςςα ςτο ιςχφον αναλυτικό πρόγραμμα του Ρθπιαγωγείου. Αποτίμθςθ του 
«Σδθγοφ Ρθπιαγωγοφ» και του ΔΕΥΥΧ-ΑΥΧ του Ρθπιαγωγείου ςτο μζροσ που αφορά τθ 
διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου. Ανάπτυξθ προβλθματιςμϊν και ςυλλογιςμϊν γφρω από τθ 
διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου ςτο νθπιαγωγείο. 

 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ που ενιςχφουν και υποςτθρίηουν τθν αναδυόμενθ γραφι και 
ανάγνωςθ ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτισ Ψεχνολογίεσ τθσ 

Υλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) ςτθ διδαςκαλία 

και ςτθν επικοινωνία με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ (ςφγχρονθ 

και αςφγχρονθ) ωσ εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, κακϊσ αποτελοφν ζνα από τα ιςχυρότερα 

ςτοιχεία του ςφγχρονου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ 

(Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικι 

πλατφόρμα e-course, video, εκπαιδευτικά λογιςμικά). 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ 

διαλζξεων 

39 

Εκπόνθςθ ομαδικϊν 

εργαςιϊν 

40 
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Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

26 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ 110 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Σι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αξιολογοφνται μζςω 
διαμορφωτικισ και ςυμπεραςματικισ αξιολόγθςθσ. 
Αξιολογοφνται θ παρουςία και θ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
μάκθμα, θ παραγωγι γλωςςικοφ υλικοφ και θ ςυμμετοχι 
τουσ ςε γραπτζσ εξετάςεισ που περιλαμβάνουν:  ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ, ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, 
κριτικι και ςυγκριτικι προςζγγιςθ ςτοιχείων τθσ κεωρίασ. 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ:  

 Επιςκόπθςθ και γνϊςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 

 Υνεφμα υποςτιριξθσ επιχειρθμάτων 

 Ψιρθςθ τθσ νοθματικισ ςυνζχειασ 

 Ξριτικι και ςυγκριτικι προςζγγιςθ επιςτθμονικϊν 
απόψεων  

 Ψιρθςθ κανόνων ερευνθτικισ δεοντολογίασ 

 Ανάλθψθ και υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Γνϊςθ και τιρθςθ κανόνων ερευνθτικισ 
μεκοδολογίασ 

Σι οδθγίεσ και τα κριτιρια για τθν παραγωγι γλωςςικοφ 

υλικοφ προςφζρονται ςτο πρϊτο μάκθμα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ. 

Αναρτϊνται επίςθσ - και είναι προςβάςιμα - ςτο 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Αςφγχρονθσ Ψθλεκπαίδευςθσ e-

course του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αϊδίνθσ, Α. (2012). Γραμματιςμόσ ςτθν πρϊτθ ςχολικι θλικία: Μια ψυχογλωςςολογικι προςζγγιςθ. 
Ακινα: Gutenberg.  

Αϊδίνθσ Α. (2002). Απόκτθςθ τθσ Αναγνωςτικισ Λκανότθτασ από Υαιδιά Υρϊτθσ Χχολικισ Θλικίασ: 

Αναπτυξιακζσ Υροςεγγίςεισ. Χτο: Χτο: Υαιδαγωγικό Ψμιμα Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ 
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Επιςτθμονικοφ Χυνεδρίου - Ψόμοσ Αϋ, Φζκυμνο, Υ.Ψ.Υ.Ε. Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. 

Βάμβουκασ, Π. (2009). Μάκθςθ και παιδαγωγικι τθσ πρϊτθσ γραφισ λζξεων. Ακινα: Γρθγόρθσ. 

Βαρνάβα-Χκοφρα, Ψ. (Επιςτ. Επιμ.) (1993). Γραφι και Ανάγνωςθ, Ι. Ακινα: Σργανιςμόσ εκδόςεων 

Διδακτικϊν Βιβλίων.  

Γιαννικοποφλου, Α. (2002). Θ Γραπτι Γλϊςςα ςτο Ρθπιαγωγείο. Εκδόςεισ Ξαςτανιϊτθ.  

Campbell R. (1998). Looking at literacy learning in preschool settings. In: Campbell R. (ed.): 

Facilitating Preschool Literacy, Newark, Delaware, International Reading Association. 

Gibson L. (1989). Literacy Learning in the Early Years: Through Children’s Eyes.  New York: Teachers 

College Press. 

Ferreiro, E. (1997). Διαδικαςίεσ νοθματοποίθςθσ τθσ γραπτισ γλϊςςασ: Υαραδείγματα από παιδιά 
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Εκπαίδευςθσ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ (επιμ.): Ψυχοπαιδαγωγικι τθσ Υροςχολικισ Θλικίασ: 

Υρακτικά Επιςτθμονικοφ Χυνεδρίου - Ψόμοσ Αϋ, Φζκυμνο, Υ.Ψ.Υ.Ε. Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. 

Ψάφα, Ε. (2004) Σ γραπτόσ λόγοσ ςτα Υρογράμματα προςχολικισ εκπαίδευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ κατά τθ νζα χιλιετία. Χτο: Υαποφλια-Ψηελζπθ Υ. – Ψάφα Ε. (επιμ.): Γλϊςςα και 

Γραμματιςμόσ ςτθ Ρζα Χιλιετία, Ακινα, Ελλθνικά Γράμματα. 

Ψςιτςανοφδθ-Παλλίδθ, Ρ. (επιμ.) 2013. Γλϊςςα και φγχρονθ (Πρωτο)ςχολικι Εκπαίδευςθ. 

Επίκαιρεσ προκλιςεισ και προοπτικζσ (Χυλλογικό ζργο). Εκδόςεισ: Gutenberg. 

Χατηθςαββίδθσ Χ. (2002). Θ Γλωςςικι Αγωγι ςτο Νθπιαγωγείο: ∆ραςτθριότθτεσ για τθν Καλλιζργεια 

τθσ Επικοινωνιακισ Ικανότθτασ και του Γραμματιςμοφ. Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ. 

 

- Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Γλωςςικόσ Ωπολογιςτισ- Ξζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: http://www.komvos.edu.gr/periodiko/ 
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Language Learning & Technology - Center for Language & Education Research at Michigan State 

University: http://www.lltjournal.org/ 

Ρζα παιδεία – Γλϊςςα - Επιςτθμονικι Ζνωςθ Ρζα Υαιδεία: http://www.neapaideia-glossa.gr/ 

 

http://www.neapaideia-glossa.gr/
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Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ106α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 4 6 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=103 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Πακθςιακά αποτελζςματα 

 Ρα αναγνωρίηουν και να διακρίνουν τθν επίδραςθ ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ διαφορετικϊν 
κεωρθτικϊν προςεγγίςεων ςτα μακθματικά και τθ μάκθςι τουσ. 

 Ρα εξθγοφν και να ερμθνεφουν ςτοιχεία τθσ ςυμπεριφοράσ των νθπίων ςε μακθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ με βάςθ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθ μάκθςθ. 

 Ρα αναγνωρίηουν, να εξθγοφν και να ερμθνεφουν φαινόμενα τθσ τάξθσ και τθσ διάδραςθσ 
νθπιαγωγοφ-παιδιϊν με βάςθ κεωρθτικά εργαλεία τθσ Διδακτικισ των Πακθματικϊν.  

 Ρα αναγνωρίηουν το μακθματικό περιεχόμενο δραςτθριοτιτων και να το αναλφουν a priori και a 
posteriori ωσ προσ τισ εμπλεκόμενεσ ζννοιεσ, ςχζςεισ, διαδικαςίεσ και αναπαραςτάςεισ.   

 Ρα αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ μακθματικοφ προβλιματοσ και τθ δεξιότθτα 
ανακαταςκευισ του ςε μακθματικι δραςτθριότθτα για το νθπιαγωγείο.  

 Ρα αναςτοχαςτοφν και να αναδιοργανϊςουν τισ αντιλιψεισ τουσ για τα Πακθματικά και τθ 
διδαςκαλία τουσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ. 

Γενικζσ Λκανότθτεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
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 Υροαγωγι τθσ επαγωγικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ 

 Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Μαθηματικά και Εκπαίδευςη 

 Πακθματικά και ςχολικά Πακθματικά 

 Πακθματικι δραςτθριότθτα 

 Αντιλιψεισ για τα Πακθματικά και τθν εκπαίδευςθ 

 Μάθηςη και Μαθηματικά 

 Διαδικαςίεσ ςκζψθσ (αφαίρεςθ-γενίκευςθ, ομαδοποίθςθ-ταξινόμθςθ, διαδικαςίεσ εξαγωγισ 
ςυμπεραςμάτων) 

 Κεωρίεσ μάκθςθσ και μακθματικι εκπαίδευςθ  

 Οργάνωςη Μαθηματικοφ Περιεχομζνου για τη Διδαςκαλία 

 Πακθματικζσ ζννοιεσ, ςχζςεισ και διαδικαςίεσ 

 Χθμειωτικι δραςτθριότθτα και αναπαραςτάςεισ  

 Κεντρικζσ Ιδζεσ τησ Διδακτικήσ των Μαθηματικών 

 Διδακτικι Πετάπλαςθ 

 Διδακτικό Χυμβόλαιο 

 Διδακτικι - Αδιδακτικι κατάςταςθ 

 Επίλυςθ μακθματικοφ προβλιματοσ 

 Φαινόμενα Topaze και Jourdain 

 Πεταδιδακτικό ολίςκθμα 

 Υαιχνίδι πλαιςίων και Διαλεκτικι εργαλείου/ αντικειμζνου 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ecourse  

προτηζκτορασ 

Email 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 

(παρακολοφκθςθ) 

39 

Διαλζξεισ 

(μθ κακοδθγοφμενθ 

μελζτθ) 

30 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 

(ςυμμετοχι) 

8 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ – 

(εκπόνθςθ) 

42 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

40 
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Χφνολο Πακιματοσ  159 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Εκπόνθςθ ομαδικϊν εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

 Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
ςφντομθσ ανάπτυξθσ, ερωτιςεισ ανάλυςθσ 
δραςτθριοτιτων για τα μακθματικά ςτο νθπιαγωγείου. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στα ελληνικά 

Davis, P. & Hersh, R. (1980). Θ μακθματικι εμπειρία. Ακινα: Ψροχαλία. 

Βοςνιάδου, Χ. (επιμ.). (1995). Θ ψυχολογία των Μακθματικϊν. Ακινα: Gutenberg. 

Ξαλδρυμίδου, Π. (2009). Διδακτικι Μακθματικϊν Ι (Υανεπιςτθμιακζσ Χθμειϊςεισ). Λωάννινα: 

Υαιδαγωγικό Ψμιμα Ρθπιαγωγϊν, Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων. 

Van de Walle, J., Lovin, L., Karp, K., & Bay-Williams, J. (2017). Μακθματικά από το Νθπιαγωγείο ωσ το 

Γυμνάςιο (T. Ψριανταφυλλίδθσ, Επιμ. & Α. Γρίβα, μτφρ). Ακινα: Gutenberg. 

 

Στα αγγλικά 

Bishop, A., Clements, K., Keitel. Ch., Kilpatrick, J., Laborde. C. (1996). International handbook of 

mathematics education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics. Dordrecht, The Netherlands: 

Kluwer Academic Publishers. 

Cross, C.T., Woods, T.A., & Schweingruber, H. (Eds.). (2009). Mathematics learning in early childhood: 

Paths toward excellence and equity. National Research Council, Committee on Early Childhood 

Mathematics. Washington, DC: The National Academies Press. 

English, L.D., & Kirshner, D. (Eds.) (2016). Handbook of international research in mathematics 

education (3
rd

 ed.). New York, US: Routledge. 

Gutiérrez, Α., Gilah C. Leder, G.C., & Boero, P. (Eds.). (2016). The second handbook of research on the 

psychology of mathematics education. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publisher. 

Lerman, S. (Ed.) (2014). Encyclopedia of mathematics education. Dordrecht, The Netherlands: 

Springer. 

McShane-Warfield, V. (2014). Invitation to Didactique. Tokyo: Springer. 

Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning 

trajectories for young children. New York, US: Routledge. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Ευκλείδθσ Γϋ 

Educational Studies in Mathematics 

International Journal for Mathematics in Education 

Journal for Research in Mathematics Education 

Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning, 

ZDM Mathematics Education 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 148 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΕΡΡΣΛΩΡ ΨΩΡ ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΧΨΣ 

ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 6 

Εργαςτιρια  2 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ αναγνϊριςθ τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Θ αναγνϊριςθ των διαδικαςιϊν τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου ςε μια οργανωμζνθ 
δραςτθριότθτα.  

 Θ αναγνϊριςθ των διδακτικϊν ςτόχων ςε μια ςειρά οργανωμζνων δραςτθριοτιτων και θ 
αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων.  

 Σ ςχεδιαςμόσ μικροδιδαςκαλιϊν και ολοκλθρωμζνων ςχεδίων εργαςίασ 

 Θ αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυνυπευκυνότθτασ ςτθ 
διερεφνθςθ κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 



 

[213] 
 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χκοποί τθσ Διδαςκαλίασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Πεκοδολογία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Σι διαδικαςίεσ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου και θ εφαρμογι τουσ ςτθν πρωτοςχολικι 
εκπαίδευςθ.  

 Κεωρίεσ Πάκθςθσ για τθν εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

 Διδακτικά Ποντζλα για τθ διδαςκαλία εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Αναλυτικά Υρογράμματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Αξιολόγθςθ ςτθ Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Υαραδείγματα διδαςκαλίασ βαςικϊν εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ 

Διαλζξεισ -Πικρζσ ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ  

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςε ομάδεσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ecourse, power point, email, εκπαιδευτικά λογιςμικά, 

ρομποτάκια 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

26 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ και των 

εργαςτθριακϊν 

αςκιςεεων 

45 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα /τθ 

διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

45 

Χφνολο Πακιματοσ 164 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο 30% 

Υροαιρετικι εργαςία 10% 

Γραπτζσ εξετάςεισ με εργαςία 60% 
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Γραπτζσ εξετάςεισ χωρίσ εργαςία 70% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 70% 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 30% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Πλακίτςθ Κ. (2008). Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία: 

φγχρονεσ τάςεισ και προοπτικζσ. Ακινα, Πατάκθσ. 

 Πλακίτςθ Κ. (2010) (επιμ.). Επιςτιμθ και Κοινωνία: Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι 

Εκπαίδευςθ ς. 434. E-book available online: http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf 

ΠλακίτςθΚ. (2011) (επιμ.). Κοινωνιογνωςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδακτικι 

των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. (Sociocognitve and 

sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Ακινα: Πατάκθσ.   

Πλακίτςθ, Κ., ταμοφλθσ, Ε., Θεοδωράκθ Χ., Κολοκοφρθ, Ε., Νάννθ, Ε., Κορνελάκθ, Α. (2018). Θ 

Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Μια νζα διάςταςθ ςτθν STEAM 

εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg–Δαρδανόσ. 

Ραβάνθσ, Κ. (2003). Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ,  Ακινα: Συπωκιτω. 

Hedegaard, M., & Fleer, M. (2008). Studying Children. A Cultural-Historical Approach. London: Open 

University Press. 

Plakitsi, K. (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. The Netherlands: Sense 

Publishers. 

Roth, W.-M., Goulart, M. I. M., & Plakitsi, K. (2013). Science during early childhood: A Cultural-

Historical Perspective. Dordrecht, TheNetherlands: Springer. 

 

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Θλεκτρονικό περιοδικό: Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Ζρευνα & Πράξθ. Διακζςιμο ςτο: 

http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp 

 

http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf
http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ130 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ – ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ 

ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 6 

Εργαςτιρια 2  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://earlychildhoodpedagogy.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Ρα γνωρίςουν κζματα τθσ Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο ςφγχρονων 
διδακτικϊν προτάςεων 

 Ρα αξιοποιιςουν τθ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο εργαςιϊν και 
εργαςτθρίων 

 Ρα προβλθματιςτοφν για τθν κοινωνικοπαιδαγωγικι διδακτικι μζςα από διδακτικά 
ςενάρια. Ρα κατευκφνουν τθν επιςτθμονικι κεϊρθςθ ςτθν πρακτικι εφαρμογι. 

 Ρα γνωρίςουν τα προβλιματα και τισ παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ του νθπιαγωγείου, να 
αςχολθκοφν με κζματα ςυμπερίλθψθσ και ειδικισ εκπαίδευςθσ των νθπιαγωγϊν. 

 Ρα αναλφςουν ειδικζσ ζννοιεσ που κα τουσ επιτρζψουν να περιγράφουν διάφορεσ 
καταςτάςεισ, αλλά και να τισ ερμθνεφουν.  

 Ρα μάκουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να εφαρμόςουν διδακτικζσ τεχνικζσ και 
να δϊςουν νόθμα και ςυνοχι ςε αυτζσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

http://earlychildhoodpedagogy.gr/
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 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα διαρκρϊνεται ςε τρεισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: α. Υροςχολικι Εκπαίδευςθ και 

Χφγχρονεσ Διδακτικζσ Υροτάςεισ, β. Ειδικά κζματα, Υροβλιματα – Υαιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ του 

Ρθπιαγωγείου και γ. Ξοινωνικζσ προςεγγίςεισ τθσ Πάκθςθσ 

1
θ
 Ενότθτα: Υροςχολικι Εκπαίδευςθ και Χφγχρονεσ Διδακτικζσ Υροτάςεισ  

 Ψφποι παιδαγωγικϊν Χχεδίων Διδαςκαλίασ 

 Θ Διακεματικι Υροςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ ςτθν Υροςχολικι Εκπαίδευςθ 

 Διδακτικζσ και μεκοδολογικζσ απόψεισ για τθν κοινωνικοπαιδαγωγικι εργαςία του 
νθπιαγωγείου 

 Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα μζςα από το πρίςμα τθσ Ξοινωνικισ Υαιδαγωγικισ 

 Θ Χχολικι Υροετοιμαςία ςτο Ρθπιαγωγείο 

2
θ
Ενότθτα:Ειδικά κζματα, Υροβλιματα, Υαιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ του Ρθπιαγωγείου 

 Υροβλιματα μετάβαςθσ του παιδιοφ από το Ρθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Χχολείο 

 Θ κρθςκευτικι Αγωγι ςε πολυπολιτιςμικά προςχολικά περιβάλλοντα 

 Θ εκπαίδευςθ των νθπιαγωγϊν για καλφτερθ επικοινωνία – ςυνεργαςία με τουσ 
γονείσ. Κεωρθτικζσ και εμπειρικζσ προςεγγίςεισ 

 Βαςικζσ κεωρθτικζσ αρχζσ και προςεγγίςεισ για τθ ςυνεργαςία Σικογζνειασ και 
Ρθπιαγωγείου 

 Αλλοδαπά παιδιά ςτο νθπιαγωγείο και προτάςεισ διδαςκαλίασ 

3θ Ενότθτα: Ξοινωνικζσ προςεγγίςεισ τθσ Πάκθςθσ 

 Ψο πολυδιάςτατο πεδίο τθσ Ξοινωνικισ Πάκθςθσ 

 Θ αξιοποίθςθ του πεδίου τθσ Ξοινωνικισ Πάκθςθσ ςτθν παιδαγωγικι εργαςία του 
Ρθπιαγωγείου 

 Εξατομικευμζνοσ παιδαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Ζκκεςθ του εκπαιδευτικοφ 

 Διδακτικζσ Υροτάςεισ 

Ξαινοτόμεσ Διδακτικζσ Υροςεγγίςεισ: 

 «Πάκθςθ μζςω Χχεδιαςμοφ» http://neamathisi.com/learning-by-design  με τθ χριςθ 
θλεκτρονικϊν μζςων ςχεδιαςμοφ & κοινωνικισ δικτφωςθσ http://cglearner.com/  

 Υαιδαγωγικι του Δάςουσ και «Δαςικό Ρθπιαγωγείο» http://earlychildhoodpedagogy.gr     

 Υαρουςίαςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν ςτο 12ο  και 13ο  μάκθμα που αφοροφν 
τθ κεματολογία του μακιματοσ  

 Χυμμετοχι ςε εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για το ςχεδιαςμό μακθμάτων με βάςθ τθν 
κεματολογία του μακιματοσ 

http://neamathisi.com/learning-by-design
http://cglearner.com/
http://earlychildhoodpedagogy.gr/
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 26 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία για 

τθν παρουςίαςθ 

48 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτο 

Εργαςτιριο 

18 

Χυγγραφι εργαςίασ 41 

Χυνεργαςία 5 

Χφνολο Πακιματοσ  177 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

●  Γλϊςςα: Ελλθνικι 

●  Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

●  Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Avril Brock, Sylvia Dodds, Pam Jarvis & Yinka Olusaga, Υαιδαγωγικι του Υαιχνιδιοφ ςτθν Υροςχολικι 

και  Χχολικι Εκπαίδευςθ. Πάκθςθ για τθ ηωι, Επιςτθμονικι Επιμζλεια - Ειςαγωγι: Παρία 

Χακελλαρίου, Υεδίο, Ακινα 2016 

Liz Brooker, Σμαλι Πετάβαςθ ςτθν Υροςχολικι Θλικία. Υολιτικι και Διεκνείσ Χτρατθγικζσ για ομαλι 

μετάβαςθ ςτθ ηωι, Επιςτθμονικι Επιμζλεια-Ειςαγωγι: Παρία Χακελλαρίου, Υεδίο, Ακινα 2016 

Bredekamp, S. &Copple, C. Ξαινοτομίεσ ςτθν Υροςχολικι Εκπαίδευςθ: Αναπτυξιακά κατάλλθλεσ 

πρακτικζσ ςτα προςχολικά προγράμματα, (1999), Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Linda- Darling Hammond, Αξιολόγθςθ των Εκπαιδευτικϊν : Πια μεκοδολογικι Υρόταςθ. 

Επιςτθμονικι Επιμζλεια-Ειςαγωγι: Ε. Ξουτςουβάνου, Π. Χακελλαρίου, Υαπαηιςθ, Ακινα 2015 

Dann R. (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. London and New 

York: Routledge Falmer. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ., & Ππαςαγιάννθ, Ε. (2006). Σδθγόσ Ρθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 
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ςχεδιαςμοί, Δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα: ΣΕΔΒ. 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014α). Υρόγραμμα 

Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από http://hdl.handle.net/10795/1947   

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014β). Σδθγόσ 

Εκπαιδευτικοφ για το Υρόγραμμα Χπουδϊν του Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από 

http://hdl.handle.net/10795/1859  

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2017). Σδθγόσ 

Εκπαιδευτικοφ για τθν Υεριγραφικι Αξιολόγθςθ ςτο Ρθπιαγωγείο.  Ανακτικθκε από 

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/39-pilotiki-efarmogi-tis-perigrafikis-aksiologisis  

Jacobsen, A.D., Eggen, P. &Kauchak, D. (2008). Πζκοδοι Διδαςκαλίασ. Θ ενίςχυςθ τθσ Πάκθςθσ των 

παιδιϊν από το Ρθπιαγωγείο ζωσ το Οφκειο, Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Ειςαγωγι: Χακελλαρίου, 

Π., Ξόνςολασ, Π., μτφρ. Οαμπρζλλθ, Φ.,  Ακινα: Ατραπόσ. 

Lambert D., Lines, D. (2000). Understanding Assessment: Purposes, Perceptions, Practice. London 

and New York: Routledge Falmer. 

Katz, L.C., Evangelou, D., & Haertman, The case for mixed-age grouping in early education, (1990), 

Washington, DC: NAEYC. 

Ξωνςταντίνοσ Γ. Ξαρράσ, Παρία Χακελλαρίου, Αλζκοσ Υεδιαδίτθσ, Πανόλθσ Δρακάκθσ (Επιμζλεια): 

Υαιδαγωγικι τθσ Χαράσ .Υροσ Ζνα Αντιςυμβατικό Χχολείο / Pedagogy of Happiness. Towards An 

Unconventional School, ΕΞΔΣΧΕΛΧ HM Studies and Publishing,Οευκωςία, Ξφπροσ 2016 

M.Kalatzis, B.Cope, Ρζα Πάκθςθ. Βαςικζσ Αρχζσ για τθν Επιςτιμθ τθσ    Εκαίδευςθσ, Επιμ. 

Ε.Αρβανίτθ, (2013),Ακινα: Ξριτικι 

Oralie McAffe, Deborah J. Leong, E. Bodrova, Βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν προςχολικι 

αγωγι και εκπαίδευςθ, Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Ειςαγωγι: Χακελλαρίου, Π., Ξόνςολασ, 

Π.,(2010), Ακινα: Υαπαηιςθ. 

Mathieson, K. (2018). Ξοινωνικζσ Δεξιότθτεσ ςτθν Υροςχολικι Θλικία. Επιςτθμονικι Επιμζλεια: 

Παρία  Χακελλαρίου.  Ακινα: Υεδίο  

Ρτολιοποφλου, Ε., & Γουργιϊτου, Ε. (2008). Θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Πε ζμφαςθ ςτθν 

προςχολικι. Ακινα: Gutenderg. 

Υανταηισ, Χ.Χ. & Χακελλαρίου, Π.Λ., Υροςχολικι Υαιδαγωγικι: Υροβλθματιςμοί –Υροτάςεισ, (2005), 

Ακινα: Ατραπόσ. 

Riley, D., San Juan, R., Klinkner, J., & Ramminger. A. (2018). Ξοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ 

ςτθν προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ. Επιςτθμονικι Επιμζλεια: Παρία   Χακελλαρίου. Ακινα : 

Υεδίο. 

Parekh, G. (2013).  A Case   for   Inclusive  Education. Organizational Development / Research & 

Information Services. Toronto District School Board. 

Φζντηου, Ξ., & Χακελλαρίου, Π. (2014). Σ χϊροσ ωσ παιδαγωγικό πεδίο ςε προςχολικά περιβάλλοντα 

μάκθςθσ. Χχεδιαςμόσ & Σργάνωςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Χακελλαρίου, M. (2017). Χυνεργαςία οικογζνειασ και νθπιαγωγείου. Κεωρία,  ζρευνα, διδακτικζσ 

προτάςεισ. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γιαχοφδθ 

Χακελλαρίου, Π. (2017). Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Υαιδαγωγικισ Εργαςίασ του Ρθπιαγωγείου: 

Κεωρθτικζσ Υροςεγγίςεισ και Διδακτικζσ Εφαρμογζσ. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γιαχοφδθ. 

Χακελλαρίου, Π., Ξόνςολασ, Π.,(Επιμ.). Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Υροςχολικι Αγωγι και 

Εκπαίδευςθ, εκδ. Υαπαηιςθ, Ακινα 2009.. 

Χριςτοδοφλου, Ρ. (2017).  Ξατανοϊντασ το Αναλυτικό Υρόγραμμα ωσ Υεδίο Πελζτθσ και Ζρευνασ. 

Εκδόςεισ:  Γρθγόρθ, ISBN: 978-960-333-939-7  

ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. (2003). Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογραμμάτων Χπουδϊν (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.) και 

Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν (Α.Υ.Χ.)Ρθπιαγωγείου. Ακινα: ΣΕΔΒ.  

http://hdl.handle.net/10795/1947
http://hdl.handle.net/10795/1859
http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/39-pilotiki-efarmogi-tis-perigrafikis-aksiologisis
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
Σ
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 5001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΩΦΛΕΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ: ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΕΧ ΞΑΛ 

ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΞΕΧ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=728 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

ΓΡΩΧΕΛΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται : 

 να γνωρίςουν και να κατανοιςουν βαςικζσ κεωρθτικζσ αρχζσ  τθσ Φυςικισ Αγωγισ, του 
Ακλθτιςμοφ, 

 να αντιλθφκοφν το ςυνκετικό χαρακτιρα, τθ ςθμαντικότθτα και τθν αμεςότθτα τθσ 
επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ και του Ακλθτιςμοφ ςτα διάφορα επιςτθμονικά πεδία τθσ 
Υαιδαγωγικισ, τθσ Ξοινωνιολογίασ, τθσ Ψυχολογίασ και των Βιολογικϊν επιςτθμϊν,  

 να γνωρίςουν και να κατανοιςουν βαςικζσ κεωρθτικζσ παιδαγωγικζσ και κοινωνιολογικζσ 
αρχζσ  τθσ φυςικισ αγωγισ, του ακλθτιςμοφ - Σλυμπιςμοφ και να προςεγγίςουν μεκοδικά - 
ςυςτθματικά το επιςτθμονικό πεδίο, 

 να γνωρίηουν τθν Λςτορία του Ακλθτιςμοφ - Σλυμπιςμοφ και τθ ςχζςθ τουσ με τον 
Υολιτιςμό, τθν Ψζχνθ και τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, 

 να αντιλθφκοφν τουσ τρόπουσ που θ Φυςικι αγωγι και ο Ακλθτιςμόσ επθρεάηει και 
επθρεάηεται από τισ ευρφτερεσ κοινωνικζσ εξελίξεισ, 

 να αντιλθφκοφν  τθν παιδαγωγικι ςθμαςία τθσ φυςικισ αγωγισ και του ακλθτιςμοφ ςτθν 
εκπαίδευςθ, με ζμφαςθ ςτισ διακεματικζσ προςεγγίςεισ, 

 να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία που ζχει για τθν ανκρϊπινθ υγεία θ διά βίου άςκθςθ. 
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ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται : 

 να ευαιςκθτοποιοφνται για τισ υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ, τθν διά βίου άςκθςθ και υγεία, τα 
περιβαλλοντικά ηθτιματα, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθ δθμοκρατία, 

 να εξαςκθκοφν ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ παιδαγωγικϊν και κοινωνιολογικϊν ηθτθμάτων 
με τθ χριςθ δραςτθριοτιτων τθσ φυςικισ αγωγισ και του ακλθτιςμοφ, 

 να αντιλθφκοφν ςτθν πράξθ τθ λειτουργία τθσ φυςικισ αγωγισ και του ακλθτιςμοφ ςτθ 
δθμόςια υγεία, τθν κοινωνία, το περιβάλλον, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τον Υολιτιςμό, 

 να αντιλθφκοφν ςτθν πράξθ τθ ςυμβολι τθσ φυςικισ αγωγισ ςτθν κινθτικι και κοινωνικι 
ανάπτυξθ, 

 να αντιλθφκοφν τθ ςθμαντικότθτα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ κινθτικισ ανάπτυξθσ, 

 να αντιλαμβάνονται μορφολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ και ατομικζσ διαφορζσ τθσ κινθτικισ 
απόδοςθσ, 

 να αναπτφξουν τισ οργανωτικζσ δεξιότθτζσ τουσ ςχετικά με τθν υποςτιριξθ διακεματικϊν 
προςεγγίςεων με δραςτθριότθτεσ φυςικισ αγωγισ και ακλθτιςμοφ, 

 να μελετοφν τθ ςφγχρονθ αρκρογραφία και βιβλιογραφία ςτο πεδίο τθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ για ηθτιματα παιδαγωγικισ και κοινωνιολογικισ φφςθσ που άπτονται τθσ φυςικισ 
αγωγισ και του ακλθτιςμοφ. 

ΛΞΑΡΣΨΘΨΕΧ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται : 

 να προςεγγίηουν με κριτικι διάκεςθ το Α.Υ.Χ. – Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. (Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν – 
Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογράμματοσ Χπουδϊν) του Ελλθνικοφ Ρθπιαγωγείου όςον 
αφορά τθν εφαρμογι δραςτθριοτιτων Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ που αναδεικνφουν 
κεματικζσ παιδαγωγικισ και κοινωνιολογικισ φφςεωσ,  

 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςυςτθματικισ και κριτικισ κεϊρθςθσ του επιςτθμονικοφ πεδίου 
τθσ φυςικισ αγωγισ, 

 να προςεγγίςουν διακεματικά και να ςυνδζουν τθ φυςικι αγωγι με τα γνωςτικά αντικείμενα 
τθσ παιδαγωγικισ και τθσ κοινωνιολογίασ, 

 να γνωρίηουν, να ςχεδιάηουν παρεμβατικά προγράμματα που αφοροφν κζματα όπωσ τα  
ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν πολυπολιτιςμικότθτα, τθν ετερότθτα, τθν ιςότθτα, τισ 
Σλυμπιακζσ αξίεσ μζςα από τθν εφαρμογι διακεματικϊν μοντζλων τθσ φυςικισ αγωγισ 
και του ακλθτιςμοφ με ζντονο το ςτοιχείο τθσ κινθτικότθτασ των παιδιϊν αλλά και των 
τεχνϊν, 

 να κάνουν πράξθ τθ διάκεςθ και ικανότθτα των νθπίων για εφαρμογι δραςτθριοτιτων 
φυςικισ αγωγισ ςτο Ρθπιαγωγείο, 

 να ερευνοφν τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία ϊςτε να προκφπτουν νζα πορίςματα και νζεσ 
προτάςεισ, ςτο χϊρο τθσ Φυςικισ Αγωγισ κατά τθν προςχολικι θλικία, 

 να ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν με ςφγχρονα κριτιρια και δοκιμαςίεσ τθν εξζλιξθ τθσ 
κινθτικισ ανάπτυξθσ των νθπίων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
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 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθν δεοντολογία και τισ θκικζσ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ζννοιεσ, λειτουργίεσ τθσ φυςικισ αγωγισ και του ακλθτιςμοφ. Κεωρθτικι κεμελίωςθ του 
ςφγχρονου ςυςτιματοσ τθσ φυςικισ αγωγισ. Θ φυςικι αγωγι και θ ψυχοκινθτικι αγωγι ςτα 
αναλυτικά προγράμματα του Ελλθνικοφ νθπιαγωγείου, ιςτορικι αναδρομι και ςυγκριτικι. 
Εξζλιξθ των κεωρθτικϊν βάςεων τθσ φυςικισ αγωγισ. Θ εξζλιξθ τθσ φυςικισ αγωγισ ςτο 
ελλθνικό νθπιαγωγείο 

 Λςτορικι πορεία του ακλθτιςμοφ και του Σλυμπιςμοφ. Από τθν πολεμικι και κρθςκευτικι 
λειτουργία των ςωματικϊν αςκιςεων και αγωνιςμάτων ςτο ςφγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα 

 Θ ςυμβολι τθσ φυςικισ αγωγισ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ. Θ ςωματικι 
διάςταςθ τθσ προςωπικότθτασ και θ φυςικι αγωγι. Θ ψυχικι διάςταςθ τθσ προςωπικότθτασ 
και θ φυςικι αγωγι (θ ςυναιςκθματικι μορφι, θ διανοθτικι μορφι, θ πρακτικι μορφι) 

 Ψο φάςμα μεκόδων διδαςκαλίασ τθσ φυςικισ αγωγισ. Χχεδιαςμόσ διακεματικϊν 
προγραμμάτων ςτο νθπιαγωγείο με ζμφαςθ ςτθ φυςικι αγωγι και ψυχοκινθτικι αγωγι 

 Ψα ςπορ ςαν επιμορφωτικι δραςτθριότθτα. Ακλθτικι δραςτθριότθτα και φυςικι αγωγι. 
Αξίεσ και όρια του ακλθτικοφ ςυναγωνιςμοφ. Θ παιδαγωγικι αξία τθσ αγωνιςτικότθτασ. Θ 
παιδαγωγικι αξία του ςυναγωνιςμοφ. Θ μορφωτικι αξία τθσ ομάδασ. Θ μορφωτικι αξία του 
χοροφ 

 Ανάπτυξθ του κεωρθτικοφ μοντζλου τθσ φυςικισ αγωγισ μζςα από τθν παιδαγωγικι 
επιςτιμθ. Ανάπτυξθ του κεωρθτικοφ μοντζλου τθσ φυςικισ αγωγισ μζςα από τισ ιατρικζσ 
επιςτιμεσ. Ανάπτυξθ του κεωρθτικοφ μοντζλου τθσ φυςικισ αγωγισ μζςα από τθν επιςτιμθ 
τθσ Ξοινωνιολογίασ 

 Ξινθτικότθτα των παιδιϊν. Θ επίδραςθ των κοινωνικϊν εξελίξεων ςτθ ηωι και τθν 
κινθτικότθτα των παιδιϊν. Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτον ακλθτιςμό. Σ ρόλοσ τθσ 
κοινωνικοποίθςθσ. Σ ρόλοσ των γονζων ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτον ακλθτιςμό. Σι 
ςυνζπειεσ από τθ ςυμμετοχι ςτον ακλθτιςμό. Θ διαλεκτικι ςχζςθ φυςικισ αγωγισ και 
αυτοπεποίκθςθσ. Αυτοπεποίκθςθ και απόδοςθ. Αρχζσ επικοινωνίασ ςτθ φυςικι αγωγι. Σι 
μορφζσ επικοινωνίασ. Υροβλιματα ςτθν επικοινωνία. Θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων και 
των αναγκϊν  

 Θ ομάδα, θ φυςικι αγωγι και ο ακλθτιςμόσ. Φυςικά χαρακτθριςτικά, ψυχολογικά 
χαρακτθριςτικά, κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ ακλθτικισ ομάδασ. Χχθματιςμόσ και 
λειτουργία τθσ ακλθτικισ ομάδασ. Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μελϊν τθσ ακλθτικισ ομάδασ. 
Θ ςυνοχι και οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ ςυνοχι τθσ ακλθτικισ ομάδασ. 

 Ωπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ φυςικισ αγωγισ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ 

 Ελεφκεροσ χρόνοσ και κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ (ακλθτιςμόσ, φυςικι αγωγι) 

 Σλυμπιακι Λδεολογία. Ξοινωνικοποίθςθ του ατόμου μζςα από τθν εναςχόλθςι του με 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Φανερζσ και λανκάνουςεσ λειτουργίεσ του ακλθτιςμοφ 
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 Ακλθτιςμόσ – Σλυμπιςμόσ και Ψζχνεσ (εικαςτικά, πλαςτικζσ, μιμθτικζσ) 

 Ακλθτιςμόσ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

 Θ ςφγχρονθ ζρευνα ςτθ φυςικι αγωγι. Ερευνθτικι μεκοδολογία ςτθ φυςικι αγωγι 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ κίνθςθσ, ιχου, μουςικισ 
και βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ e-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 13 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν αςκιςεων 20 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 25 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 20 

Χυνεργαςία με φοιτθτζσ 5 

φνολο Μαθήματοσ  109 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ και μικροδιδαςκαλία από 
μικρζσ ομάδεσ (2 ατόμων), (διαμορφωτικι και 
ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ (2 
ατόμων), (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, με ερωτιςεισ 
ςφντομθσ ανάπτυξθσ (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι 
τεκμθρίωςθ 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 
 

Υροαιρετικι  εργαςία                                                                              20%                                                        

Εξετάςεισ με εργαςία                                                                             100% 

Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                                         80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                                     100% 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υαππάσ Χ., (2004). Ειςαγωγι ςτθν Κοινωνιολογία τθσ Φυςικισ Αγωγισ και του Ακλθτιςμοφ, Ακινα:  
Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 

Αυγερινόσ, Κ. (2007). Κοινωνιολογία του Ακλθτιςμοφ, Κεςςαλονίκθ: University Studio Press.  

Ξουκουρισ, Ξ. (2009). Θ Κοινωνικι Διάςταςθ του Ακλθτιςμοφ, Κεςςαλονίκθ: αυτοζκδοςθ.  

Bailey, R., & Kirk, D., (2008). The Routledge Physical Education Reader, New York: Taylor & Francis 
Ltd. 

Green, K., & Hardman, K., (2005). Physical Education. Essential Issues, London: SAGE Publications Inc. 

Plummer, M. D., (2011). Παιχνίδια αυτοεκτίμθςθσ για παιδιά. Ακινα: Εκδ. Υαττάκθ. 

Schempp, G.P., (1996). Scientific Development of Sport Pedagogy, (German and American Studies in 
Sport; Bb. 3), New York: Waxmann. 

Δζρρθ, Β., (2007). Θ φυςικι αγωγι ςτθν αρχι του 21ου αιϊνα. κοποί –ςτόχοι –επιδιϊξεισ ςτθν 
Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, Κεςςαλονίκθ: Χριςτοδουλίδθ. 

Δογάνθσ, Ξ.Γ., (2010). Ακλθτικι Ψυχολογία. Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και εφαρμογζσ, Κεςςαλονίκθ: 
Χριςτοδουλίδθ. 

Θεοδωράκθσ, Λ., Γοφδασ, Π., & Υαπαϊωάννου, Ακ., (2003). Θ Ψυχολογικι υπεροχι ςτον ακλθτιςμό, 
Κεςςαλονίκθ: Χριςτοδουλίδθ. 

Χταμίρθσ, Λ. (1995). Κοινωνιολογία του Ακλθτιςμοφ, Ακινα: Ηιτα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 225 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ H ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΨΩΡ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕΧΑ ΑΥΣ 

ΨΣ ΥΑΛΔΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Αναμζνεται οι φοιτθτζσ/τριεσ να: 

 αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τθ ςχεδιαςτικι ανάπτυξθ ςε όλεσ τισ θλικίεσ.  

 ενθμερωκοφν για τισ δυνατότθτεσ και τισ προοπτικζσ του παιδικοφ ςχεδίου, τισ επιφυλάξεισ 
και τουσ περιοριςμοφσ του.  

 αξιοποιιςουν το παιδικό ςχζδιο ωσ μζςο επικοινωνίασ παιδιϊν και ενθλίκων.  

 χρθςιμοποιιςουν το παιδικό ςχζδιο ςτθ δθμιουργικι διαςφνδεςθ ςχολείου και οικογζνειασ. 

 ςυνδζςουν το παιδικό ςχζδιο με το παιχνίδι και άλλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σργάνωςθ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ 

 Χυνεργαςία Χχολείου-Σικογζνειασ 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ ςχεδιαςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν από τθν προςχολικι ζωσ τθν εφθβικι θλικία 

 Χαρακτθριςτικά του παιδικοφ ςχεδίου 

 Ζρευνεσ για τα παιδικά ςχζδια: ιςτορικό-κριτικι προςζγγιςθ – Πελζτθ περίπτωςθσ 

 Κεματολογία των παιδικϊν ςχεδίων και «ςχολζσ» ερμθνείασ – Πελζτθ περίπτωςθσ 

 Βαςικά κζματα ςτα ςχζδια των παιδιϊν (ςχζδιο ανκρϊπινθσ φιγοφρασ, ςπιτιοφ, 

 δζνδρου) και ςχετικζσ μελζτεσ 

 Λςτορικι και κεωρθτικι αναςκόπθςθ (αναπτυξιακζσ, προβολικζσ, ψυχαναλυτικζσ, 
ςθμειολογικζσ, διαδικαςτικζσ, γνωςτικζσ κ.λπ. προςεγγίςεισ)  (Πελζτθ περίπτωςθσ για κάκε 
«ςχολι» ςκζψθσ) 

 Θ ζρευνα ςτθν Ελλάδα για διαφορετικζσ προςεγγίςεισ των παιδικϊν ςχεδίων (Πελζτθ 
περίπτωςθσ) 

 Θ οικογζνεια ςτα ςχζδια των παιδιϊν – Ψυπολογία και ιςτορικό-κριτικι προςζγγιςθ  

 Ψο «δυναμικό» ςχζδιο τθσ οικογζνειασ (ι ςχζδιο τθσ οικογζνειασ ςε δράςθ) 

 Χυγκριτικζσ ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα για το παιδικό ςχζδιο τθσ οικογζνειασ 

 Γραπτόσ, προφορικόσ και «ςχεδιαςτικόσ» λόγοσ των παιδιϊν 

 Ερμθνεία των παιδικϊν ςχεδίων: ποιοτικι και ποςοτικι προςζγγιςθ 

 Θ απεικόνιςθ κίνθςθσ και δραςτθριοτιτων ςτα ςχζδια των παιδιϊν 

 Θ οικογενειακι δυναμικι μζςα από το ςχζδιο τθσ οικογζνειασ ςε δράςθ 

 Θ εφαρμογι και οι προοπτικζσ του «ςτατικοφ» και του «δυναμικοφ» ςχεδίου τθσ οικογζνειασ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.  -Διαλζξεισ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

  Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. 

 Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ ςε ομάδεσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΧΦΘΧΘ POWER POINT 

 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΦΣΛΨΘΨΕΧ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 13 
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φροντιςτθριακϊν 

αςκιςεων  

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/ τθ 

διδάςκουςα  

3 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

33 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

33 

 

Χφνολο Πακιματοσ  
108 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

ΓΟΩΧΧΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ: 

Ελλθνικι 

ΓΦΑΥΨΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

 Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 Γραπτι εργαςία (Υροαιρετικι) 

Ξριτιρια Αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ και των 

εργαςιϊν: 

 1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, 
τεκμθρίωςθ, κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του 
κζματοσ, διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεωργίου, Χ., (2005), Ψυχολογία των οικογενειακϊν ςυςτθμάτων, Ακινα: Ατραπόσ. 

Ξαρζλλα, Π., (1991), Σα παιδιά ςχεδιάηουν τθν οικογζνεια, Ακινα: Εκδόςεισ Ξαςτοφμθ. 

Malchiodi, C., (2001), Κατανοϊντασ τθ ηωγραφικι των παιδιϊν, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Ππζλλασ, Κ., (2000), Σο ιχνογράφθμα των παιδιϊν, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Πυλωνάκου, Θ., (2018), Όταν τα παιδιά μιλοφν με το ςχζδιο για τον εαυτό τουσ, τθν οικογζνεια και 

τον κόςμο τουσ, Ακινα: Εκδόςεισ Διάδραςθ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 228 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘ ΧΨΘΡ ΕΛΔΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ξατανόθςθ τθσ ζννοιασ Χυμβουλευτικι. 

 Γνϊςθ των Ξατευκφνςεων  Χυμβουλευτικισ. 

 Ειδικι γνϊςθ κεωριϊν Χυμβουλευτικισ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

 Ενθμερότθτα και κατανόθςθ για τθν πολυπλοκότθτα τθσ; ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ- γονζων- 
παιδιϊν με αποκλίςεισ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα αναλφονται: 

 Επιςτθμολογία και Χυμβουλευτικι. 

 Χυμβουλευτικι γονζων και παιδιϊν με αποκλίςεισ.  

 Εφαρμογι μεκοδολογίασ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτο χϊρο τθσ Χυμβουλευτικισ. 

 Αξιολόγθςθ και κεραπεία διαταραχϊν μάκθςθσ με εφαρμογι μεκόδων τθσ. 



 

[231] 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Χυγγραφι εργαςίασ 10 

Πελζτθ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

25 

Χυναντιςεισ με τον 

διδάςκοντα 

3 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

35 

Χφνολο Πακιματοσ  112 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γραπτι εργαςία: 20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ: 80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS: 100% 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χαρρισ, Δ. (2009). Ειςαγωγι ςτθ γνωςτικι και ψυχαναλυτικι κεωρία τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ: 

Αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν μζςα από το παραμφκι και τθ μαριονζτα. Ακινα: Ελλθνικά 

Γράμματα. 

ΠακΟόκλιν, Π. (1999). Ψυχοδυναμικι υμβουλευτικι. Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ. 

Thomas, G., & Loxley, A. (2001): Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. 

Buckingham Open University. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΟΓΟΤ, ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Επιςτθμϊν Αγωγισ  

ΣΜΗΜΑ Ρθπιαγωγϊν  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ 438 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε’   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΦΑΠΑΨΣΥΣΛΘΧΘ – ΚΕΑΨΦΛΞΘ ΕΞΦΦΑΧΘ – ΦΩΚΠΣΧ ΞΑΛ 

ΞΛΡΘΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαδραςτικι διδαςκαλία  1 4 

Κεατρικζσ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 

Αυτοςχεδιαςμόσ- Δραματοποίθςθ Κεατρικϊν Ξειμζνων  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ψο κυρίαρχο μζλθμα του μακιματοσ: «Δραματοποίθςθ – Κεατρικι Ζκφραςθ – Φυκμόσ 

και Ξίνθςθ» είναι: 

(6) Ρα κατανοιςουν οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ τθν πολυπρόςωπθ ανάγνωςθ τθσ Κεατρικισ 
γλϊςςασ του ζμβιου δραςτικοφ Οόγου, ο οποίοσ δομείται από τθν αρμονικι ςφηευξθ του 
ζναρκρου και του ςωματικοφ λόγου. 

(7) Ρα γνωρίςουν τουσ τρόπουσ τθσ εφρυκμθσ Κεατρικισ Ζκφραςθσ που είναι άμεςα 
ςυνυφαςμζνοι με το κεατρικό «γίγνεςκαι», και ςτοχεφουν εξ υπαρχισ ςτθ 
ςυνειδθτοποίθςθ του γνωςτικοφ ςχιματοσ του Χϊματοσ από τισ φοιτιτριεσ και τουσ 
φοιτθτζσ, ςτθν επιςιμανςθ τθσ υπεροχισ τθσ εξατομίκευςθσ αλλά και τθσ ςυλλογικότθτασ 
και τθσ εμμζλειασ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

(8) Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

(9) Οιψθ αποφάςεων  

(10) Αυτόνομθ εργαςία  
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(11) Σμαδικι εργαςία  

(12) Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

(13) Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

(14) Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

(15) Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

(16) Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

(17) Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

(18) Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ ςυνειδθτοποίθςθ του γνωςτικοφ ςχιματοσ του ϊματοσ 

 Σ Διόνυςοσ πενκϊν, θ όςια παράνοια 

 Θ από-ςχιςθ του Εγϊ από τον Χορό, από το ςυμπαντικό γίγνεςκαι- Σι μεγαλοφυείσ, 
υψιπετείσ αντινομίεσ του Ψραγικοφ 

 Σι κελξίπικροι εραςτζσ των κεκοιμθμζνων πόνων, οι ολοφυρόμενοι ιρωεσ, οι πολιτιςμικζσ 
διδαχζσ και οι Κεόμορφοι εναγκαλιςμοί τθσ Κεατρικισ Ψζχνθσ 

 Θ αποκάλυψθ του ακζατου και θ αναγωγι ςε αΐδιουσ κι ανυπζρβλθτουσ τρόπουσ 
αυτοςυνειδθςίασ 

 Θ Χαρμολφπθ του Πφκου και θ πολφτροπθ δυναμικι τθσ αφιγθςθσ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχι ςτισ αυτοτελείσ 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ 

39 

Υροετοιμαςία μικρϊν 

ατομικϊν και ομαδικϊν 

εργαςϊν 

20 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

ςε ομάδεσ 

20 

Υροετοιμαςία για τθν 

εξζταςθ  

21 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

 Ελλθνικι γλϊςςα Αξιολόγθςθσ 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ,  

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 
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 Γραπτι εργαςία 

 Υροφορικι Εξζταςθ 

 Ξαλλιτεχνικι Ερμθνεία 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πουδατςάκισ Ψ., Ψο Κζατρο ωσ Υρακτικι Ψζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ, Εξάντασ, Ακινα 2005. 

Άλκθςτισ, Ψο Βιβλίο τθσ Δραματοποίθςθσ, Ακινα 1989. 

Άλκθςτισ, Ψο Αυτοςχζδιο Κζατρο ςτο Χχολείο – Υροετοιμαςία για τθ Δραματοποίθςθ», Ακινα 1984. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ515 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΑΨΑ ΦΛΟΣΧΣΦΛΑΧ ΥΑΛΔΕΛΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ν 

 ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τισ φοιτιτριεσ και τουσ φοιτθτζσ ςτον προβλθματιςμό τθσ 
Φιλοςοφίασ τθσ Υαιδείασ. Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτο πλαίςιο του μακιματοσ: 

 κα μπορζςουν να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ Υαιδείασ με τθ βοικεια του φιλοςοφικοφ 
ςτοχαςμοφ  

 κα είναι ςε κζςθ να αντιλθφκοφν και να προςεγγίςουν τα προβλιματα που απαςχολοφν τθ 
φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ.  

 κα είναι ςε κζςθ να πραγματευτοφν προβλθματιςμοφσ, ςκζψεισ, αξίεσ και ζννοιεσ ςτισ 
Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ με τθ βοικεια τθσ φιλοςοφικισ προςζγγιςθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Σι φοιτθτζσ καλλιεργοφν τον παιδαγωγικό τρόπο ςκζψθσ και δράςθσ και εξοικειϊνονται ςτουσ 
βαςικοφσ προβλθματιςμοφσ τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Υαιδείασ. Αντιλαμβάνονται κρίςιμεσ ζννοιεσ, που 
ςχετίηονται τόςο με τθ Φιλοςοφία όςο και με τισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, όπωσ είναι οι ζννοιεσ τθσ 
μόρφωςθσ, τθσ αγωγισ, τθσ εκπαίδευςθσ, του ορκοφ λόγου, κακϊσ και τθσ επιςτθμονικισ εξιγθςθσ 
και τθσ επιςτθμονικισ ορκότθτασ. Είναι ςε κζςθ να αναλφςουν, να προςεγγίςουν και να κατανοιςουν 
κριτικά τα ευρφτερα φαινόμενα τθσ Υαιδείασ και μποροφν να ςτζκονται κριτικά απζναντι ςε ςχετικζσ 
απόψεισ που διατυπϊνονται. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Αυτόνομθ εργαςία  
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 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ερμθνεία και προςζγγιςθ των εννοιϊν και των βαςικϊν αρχϊν τθσ Φιλοςοφίασ τθσ 

Υαιδείασ 

 Υροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ Υαιδείασ και των ςυγγενικϊν τθσ εννοιϊν 

 Θ φφςθ και οι διαςτάςεισ τθσ Υαιδείασ 

 Υαιδεία και μάκθςθ 

 Θ ζννοια τθσ μόρφωςθσ 

 Σ ςκοπόσ του Χχολείου 

 Σ ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν κοινωνία- κοινωνικοποίθςθ 

 Υαιδεία και Δογματιςμόσ 

 Υαιδεία και Υολιτεία. Θ ζννοια του Υολίτθ 

 Θ θκικι αγωγι και μόρφωςθ των νζων 

 Δουλεφοντασ με παιδιά. Αντίλθψθ και γνϊςθ εννοιϊν ςτθ ςχολικι θλικία 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.  Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Σι διδαςκαλίεσ γίνονται με powerpoint 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

 

Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

40 

Αρικμόσ ωρϊν για 

προαιρετικι εργαςία 

20 

Αρικμόσ ωρϊν ςυναντιςεων 

με το διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ 104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

 Υροφορικι Εξζταςθ 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ψάςοσ Ξαηεπίδθσ (1992), Θ Φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ, Εκδ. Βάνιασ 

Υαναγιϊτθσ Ξαρακατςάνθσ (2015), Φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ, Εκδ. Gutenberg 

HaynesJohanna (2009). Ψα παιδιά ωσ φιλόςοφοι, εκδ. Πεταίχμιο 

Ξωνςτατίνοσ Ξαρράσ (2014), Θ παιδαγωγικι επιςτιμθ άλλοτε και τϊρα, Εκδ. Gutenberg 

Βαςιλικι Ξαντηαρά , Ψα όρια τθσ εκπαίδευςθσ, εκδ. διάδραςθ 

Γρθγόρθσ Ξαραφφλλθσ (2005), Αξιολογία και παιδεία, Φιλοςοφικι κεϊρθςθ των αξιϊν ςτο χϊρο 

τθσ παιδείασ, εκδ. Ψυπωκιτω. 

Γρθγόρθσ Ξαραφφλλθσ (2007), Γνωςιολογικά και θκικά ηθτιματα ςτθ Φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ, εκδ. 

Βάνιασ 

Müller Hans- Joachim, Pfeiffer Silke (2004), Denken als didaktische Zielkompetenz. Philosophieren mit 

Kindern in der Grundschule,εκδ. Schneider Hohengehren 

Jehle Stefanie, Philosophieren mit Kindern. Eine pädagogisch- didaktische Herausforderung, εκδ. Ergon 

Zoller Eva (1991), Die kleinen Philosophen. Vom Umgang mit «schwierigen» Kinderfragen, εκδ. Orell 

Füssli 

Nel de Theije- Avontuur (2015), 50 philosophische Geschichten für Kinder. Mit Frageimpulsen zum 

Nach- und Weiterdenken, εκδ. Verlag an der Ruhr 

 

http://www.biblionet.gr/author/25260/��������_����������
http://www.biblionet.gr/com/498/��������
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ  ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ207 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΩΧΣΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΞΑΡΕΡΑ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ κατανόθςθ των μθχανιςμϊν αλλθλοεπίδραςθσ ουςιϊν και Ξ.Ρ.Χ.  

 Ξατανόθςθ εγκεφαλικϊν μεταβολϊν και ψυχολογικϊν –ψυχοςωματικϊν πακιςεων.  

 Λκανότθτα ζγκαιρθσ αναγνϊριςθσ ςυμπτωμάτων και παραπομπι ςε ειδικοφσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ πακολογικϊν ςυμπεριφορϊν.   

 Λκανότθτα διευκζτθςθσ  προβλθμάτων εντόσ τθσ τάξθσ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ, θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
υγείασ  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διερευνάται θ ψυχοφυςιολογία των ψυχιατρικϊν πακιςεων, θ αιτιολογία των ψυχοςωματικϊν 

διαταραχϊν και θ αιτιοπακογζνεια των εξαρτιςεων  

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνϊνται 

 Ψυχοφυςιολογία των ψυχιατρικϊν πακιςεων, (ςχιηοφρζνεια, διπολικι ψφχωςθ, 
κατάκλιψθ, αγχϊδεισ διαταραχζσ, αυτιςμόσ, διαταραχζσ ελλειμματικισ προςοχισ- 
υπερκινθτικότθτα, ιδεοψυχαναγκαςτικι νεφρωςθ) 

 Ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ (κωλικόσ των τριϊν μθνϊν, βρογχικό άςκμα, θμικρανία, 
πεπτικό ζλκοσ, ελκϊδθσ κωλίτιδα) 
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 Ψυχολογικοί παράγοντεσ που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αιτιολογία των 
ψυχοςωματικϊν πακιςεων. 

 Απόψεισ για τθν αιτιοπακογζνεια τθσ εξάρτθςθσ, (γενετικοί/ μακθςιακοί παράγοντεσ, 
οικογζνεια, προςωπικότθτα, περιβάλλον – ςυναναςτροφζσ, κοινωνικοπολιτιςμικζσ 
επιδράςεισ).  

 Φάρμακα και ουςίεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία του εγκεφάλου (ψυχότροπεσ ουςίεσ). 

 Πθχανιςμοί δράςθσ ςτο Ξ.Ρ.Χ. 

 Σριςμοί, (ψυχότροποσ ουςία, κατάχρθςθ, ψυχολογικι/ ςωματικι εξάρτθςθ, ςφνδρομο 
ςτζρθςθσ, αντοχι, διαςταυροφμενθ αντοχι). 

 Επιδράςεισ ςτθν ψυχικι και ςωματικι ςφαίρα (φαρμακολογικά αποτελζςματα, οξεία/ 
χρόνια τοξικότθτα, κλινικά ψυχιατρικά προβλιματα ςχετιηόμενα με τθ χριςθ ουςιϊν). 

 Ξατθγοριοποιιςεισ των διαφόρων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν (οπιοφχα παράγωγα, 
καταςταλτικά/ ψυχοδιεγερτικά φάρμακα του Ξ.Ρ.Χ., νικοτίνθ, κανναβιοειδι, 
ψευδοαιςκθςιογόνεσ ουςίεσ) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΨΥΕ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 

μελζτθσ προετοιμαςίασ για 

τισ εξετάςεισ 

45 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 

διδάςκοντα  

6 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παρςζλοσ, Π. (2002), Εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, Ακινα: "Γ. ΔΑΡΔΑΝΟ Κ. ΔΑΡΔΑΝΟ ΟΕ" 

Ξωνςταντίνου, Π., Ξοςμίδου, Π (2011).Ρευροψυχολογία των μακθςιακϊν διαταραχϊν, Ακινα: 
ΥΑΦΛΧΛΑΡΣΩ ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΕΨΑΛΦΛΑ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΩΡ ΒΛΒΟΛΩΡ 

 



 

[242] 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΠΕ ΧΦΘΧΘ Θ/Ω ΛI  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 

Εργαςτθριακζσ Aςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΆΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΙΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=66  

  
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι: 

 H βακφτερθ εξοικείωςθ με τισ ΨΥΕ και τισ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ ςτο Ρθπιαγωγείο, με τθν 
παραγωγι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τθ χριςθ του από νιπια και νθπιαγωγοφσ και με τθ 
διαχείριςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων με χριςθ ΨΥΕ.  

 Αξιολόγθςθ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ με ςφγχρονεσ εφαρμογζσ ΨΥΕ. 

 Εφαρμογι τρζχουςασ ζρευνασ πάνω ςτθ διδαςκαλία νθπίων με χριςθ ΨΥΕ. 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα μποροφν να :  

 Χρθςιμοποιοφν τθν Ψεχνολογία για να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και τθ δθμιουργικότθτα των 
νθπίων.  

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν, του διαδικτφου και των 
πολυμζςων ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ.  

 Δθμιουργιςουν εκπαιδευτικό λογιςμικό κατάλλθλο για το νθπιαγωγείο.  

 Υροάγουν τθν αςφαλι χριςθ των Ρ.Ψ. ςτθν προςχολικι θλικία 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι  εργαςία 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=66
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 Υροθγμζνθ χριςθ ΨΥΕ ςτθν τάξθ  

 Υροθγμζνθ χριςθ πολυμζςων ςτθν τάξθ  

 Υροθγμζνθ δομι και ςφνταξθ εργαςίασ με χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν  

 Υροθγμζνθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και αξιολόγθςι του 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ   Υρόςωπο με πρόςωπο 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 H/Y 

 Projector 

 Διαδίκτυο 

 E-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 

Αρικμόσ ωρϊν 
παρακολοφκθςθσ 
μακιματοσ 

26  

Χχεδιαςμόσ και παρουςίαςθ 
προγράμματοσ 

δραςτθριοτιτων 

25  

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  13  

Χυνάντθςθ με τον 
διδάςκοντα 

5  

Υροετοιμαςία για 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ   

10  

Χυγγραφι εργαςίασ 40  

Χφνολο Πακιματοσ 119  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Υροφορικι εξζταςθ 100% 

ι  

Γραπτι εξζταςθ 100% 

ι 

Γραπτι εργαςία 100 % 
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Υρζηασ Υ. (2003). Θεωρίεσ μάκθςθσ και εκπαιδευτικό λογιςμικό. Ακινα : Ξλειδάρικμοσ. 

Φεςάκθσ Γ., Οαηακίδου  Γ. (2017). Σεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΣΠΕ) και διακυβζρνθςθ 

εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν.  Εκδ ΔΛΑΔΦΑΧΘ. 

Johnston S.D. (2005). Early Explorations in Science. United Kingdom: Open University Press. 

Rob Ford , (2019). Web Design. the Evolution of the Digital World 1990-Today 

TASCHEN Eds, ISBN-10: 3836572672 

Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, James D. Russe (2010) Εκπαιδευτικι τεχνολογία και μζςα για 

μάκθςθ (Χ.Υολυχρόνθσ μτφρ. &  Ξ.Οιωνισ, επιμ.), Υαναγιϊτθσ Αντωνίου, Ζλλθν.   

 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 70% 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 30% 

 

 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Eϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΑ ΠΣΩΧΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=631 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

- Γνϊςεισ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται:  

 να γνωρίςουν μουςικά όργανα από διάφορεσ μουςικζσ κουλτοφρεσ, ιδιαίτερα ελλθνικά 
παραδοςιακά και δυτικισ λόγιασ παράδοςθσ και να είναι ςε κζςθ να τα παρουςιάςουν ςε 
παιδιά του Ρθπιαγωγείου, 

 να γνωρίςουν βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ ενόσ μουςικοφ ςχιματοσ, 

 να γνωρίςουν τα βαςικά βιματα από τθ φωνι και τθν κίνθςθ του ςϊματοσ ςτθ μουςικι 
επιτζλεςθ με απλά μουςικά όργανα, 

 να κατανοιςουν το βακφτερο ρόλο των μουςικϊν οργάνων ςε κάκε κοινωνία και 
πολιτιςμό, 

 να γνωρίςουν βαςικζσ αρχζσ λειτουργικισ ςθμειογραφίασ, 

 να αντιλθφκοφν βαςικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ κατά τθν καταςκευι αυτοςχζδιων οργάνων. 

 

- Δεξιότθτεσ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται:  

 να κατζχουν κάποιεσ βαςικζσ δεξιότθτεσ οργανοχρθςίασ, με ι χωρίσ ςθμειογραφία, 

 να εξαςκθκοφν ςε βαςικζσ κινθτικζσ αςκιςεισ και ςε αςκιςεισ με όργανα του ςϊματοσ, 

 να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν κάποια απλά μουςικά όργανα (κρουςτά, όργανα Orff) 
κατά τθν προετοιμαςία μουςικϊν δραςτθριοτιτων, 

 να ςυνδζςουν ςτθν πράξθ τθν εκτζλεςθ ςτα όργανα με τθν κίνθςθ, το τραγοφδι και τα 
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όργανα του ςϊματοσ, 

 να δθμιουργοφν απλά μουςικά ςφνολα, 

 να προχωριςουν ςε μορφζσ μουςικοφ πειραματιςμοφ, αυτοςχεδιαςμοφ και ςφνκεςθσ, 
ατομικά και ομαδικά. 

 

- Λκανότθτεσ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται:  

 να είναι ςε κζςθ να οργανϊνουν τθν τάξθ και να παρουςιάηουν τα μουςικά  όργανα ςτα 
νιπια, 

 να είναι ςε κζςθ να κάνουν οι ίδιεσ/οι, αλλά και να εμπνζουν και να παροτρφνουν τα 
παιδιά ςε μουςικό αυτοςχεδιαςμό και ςε πρϊτεσ μορφζσ ςφνκεςθσ, 

 να χρθςιμοποιοφν κάποιεσ βαςικζσ γνϊςεισ για τα όργανα ορχιςτρασ και τα παραδοςιακά 
όργανα ςτισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ρθπιαγωγείο, 

 να είναι ςε κζςθ να δθμιουργοφν μουςικά ςφνολα με απλά μουςικά όργανα με τα νιπια, 

 να εντάξουν τθ χριςθ των απλϊν μουςικϊν οργάνων ςτθν κακθμερινότθτα του 
Ρθπιαγωγείου. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Xριςθ των μουςικϊν οργάνων από τθν/τον παιδαγωγό και τα παιδιά 

 Φυκμικζσ αςκιςεισ με όργανα του ςϊματοσ με μίμθςθ και μζςα από παρτιτοφρα 

 Φυκμικζσ αςκιςεισ με μθ μελωδικά κρουςτά 

 Σμαδικι επιτζλεςθ και ηθτιματα μουςικισ φόρμασ 

 Χθμειογραφία και μελωδικά μουςικά όργανα 

 Τργανα του ςϊματοσ – κίνθςθ – όργανα μελωδικά 
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 Ψραγοφδι και μουςικά όργανα 

 Αυτοςχεδιαςμόσ – ςφνκεςθ με μουςικά όργανα 

 Αυτοςχζδια μουςικά όργανα 

 Ψρόποι παρουςίαςθσ των οργάνων ορχιςτρασ και των παραδοςιακϊν οργάνων ςε παιδιά 
νθπιακισ θλικίασ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

                 Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικισ και βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ προγράμματοσ καταγραφισ μουςικισ ςθμειογραφίασ 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ ecourse 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 9 

Εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 30 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων και καταςκευϊν 

14 

Εξάςκθςθ μουςικϊν δεξιοτιτων 14 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 10 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 22 

Χυναντιςεισ με διδάςκοντα 5 

φνολο Μαθήματοσ  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ υποχρεωτικζσ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ δφο μικρϊν εργαςιϊν ατομικϊν ι 
ομαδικϊν ανά δφο άτομα, (διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ εργαςίασ (διαμορφωτικι και 
ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ προφορικζσ εξετάςεισ (διαμορφωτικι 
και ςυμπεραςματικι) 

 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεματικϊν – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – 
λογικι τεκμθρίωςθ  

 Ξατάλλθλθ εφαρμογι ςτθν πράξθ 
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 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 

 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο                                                                       50%                                                        

Ωποχρεωτικζσ εργαςίεσ                                                                           30% 

Υροφορικζσ Εξετάςεισ με εργαςία                                                        80% 

Υροφορικζσ Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                  50% 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Brandley-Chrissikos, J. A. (2004). Σο μεταλλόφωνο για αρχάριουσ. (2
θ
 Εκδ.). Ακινα: Orpheus. 

Elliott, D. (1995). Music Matters. A New Philosophy of Music Education. New York: Oxford University 

Press. 

McPherson E.G. & Welch, G.F. (2012): The Oxford Handbook of Music Education. Oxford: University 

Press 

Mακροποφλου, Ε. & Βαρελάσ, Δ. (2001). Μουςικι. Σο πιο ςυναρπαςτικό παιχνίδι. Ακινα: Fagotto. 

Pitts, J. (2005). Ασ παίξουμε φλογζρα. Ακινα: Φίλιπποσ Ράκασ. 

Ξαμπφλθσ, Υ.Γ. & Χπετςιϊτθσ, Λ.Π. (2013): Ψο εργαςτιρι τθσ Πουςικισ. Δθμιουργϊ μουςικά όργανα 

– ςυνκζτω μουςικά δρϊμενα. Ακινα: fagotto books 

Χαρρισ, Δ. (2011). Ανακυκλωμζνθ μουςικι. Ακινα: Κερμόσ. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ   6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 821 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ         Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΣΦΦΕΧ ΕΛΞΑΧΨΛΞΘΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ - EΦΑΦΠΣΓΕΧ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία/ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 Τχι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1718 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει τθ γνωριμία βαςικϊν μορφϊν εικαςτικισ ζκφραςθσ 

όπωσ θ γλυπτικι, θ χαρακτικι, οι καταςκευζσ κακϊσ και το ςχεδιαςμό μακθςιακϊν πλάνων για 

παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/τεσ αναμζνεται να: 

 Ρα καλλιεργιςουν κριτιρια για τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ εικαςτικϊν ζργων τόςο των 
δικϊν τουσ όςο και των παιδιϊν 

 Ρα  διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ εικαςτικζσ μορφζσ δθμιουργίασ  

 Ρα αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ και να πειραματιςτοφν ςτθ δθμιουργία ζργων με τθ 
μζκοδο τθσ Γλυπτικισ. 

 Ρα κατανοιςουν και να μάκουν μζςα και τεχνικζσ ςτθ δθμιουργία τυπωμάτων και 
χαρακτικϊν ζργων  

 Ρα αποκτιςουν γνϊςεισ και να δθμιουργιςουν εικαςτικζσ μικρο-καταςκευζσ  

 Ρα διευρφνουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ χρθςιμοποιϊντασ  ανακυκλϊςιμα άχρθςτα υλικά 
για το ςχεδιαςμό ςφνκετων καλλιτεχνικϊν ζργων. 

 Ρα ςχεδιάηουν  μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τισ  εικαςτικζσ εφαρμογζσ τθσ 
Γλυπτικισ, Χαρακτικισ των καταςκευϊν για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
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 Ψο μάκθμα αποςκοπεί να βελτιϊςει τισ φοιτιτριεσ/τεσ ςτισ εξισ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ ςφνκετων καλλιτεχνικϊν ζργων 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ διδακτικζσ ενότθτεσ: 

 Ειςαγωγι και κατανόθςθ τθσ Γλυπτικισ 

 Ψεχνικζσ τθσ Γλυπτικισ και δθμιουργία μικρϊν γλυπτϊν από πυλό 

 Αναφορά ςτθ Χαρακτικι με ζμφαςθ τθν χάραξθ ςε λινόλεουμ. 

 Χάραξθ ςε λινόλεουμ και αςπρόμαυρεσ εκτυπϊςεισ 

 Δθμιουργία ςφραγίδων από διάφορα υλικά και τυπϊματα 

 Υειραματιςμοφσ με ανακυκλϊςιμα υλικά όπωσ πλαςτικά μπουκάλια, μεταλλικά 
αντικείμενα, μπαταρίεσ, εξαρτιματα κλπ   

 Δθμιουργία μικρϊν κεματικϊν ζργων, ςκθνικϊν, μικρϊν κοςτουμιϊν, ενδυμάτων   
ςυνδυάηοντασ τεχνικζσ και υλικά ειςάγοντασ ζτςι   δθμιουργικοφσ και επινοθτικοφσ 
προςανατολιςμοφσ ςτο ζργο τουσ. 

 Εφαρμόηοντασ ζνα από τα ειδικά κζματα που γνϊριςαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ,  
οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ  κα περιγράψουν αναλυτικά ζνα ςχεδιάγραμμα διδαςκαλίασ 
για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν εργαςτθριακι 

εκπαίδευςθ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι 

Διδαςκαλία 

13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ατομικό επίπεδο 

20 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ομαδικό επίπεδο 

6 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

37 

Χυγγραφι εργαςίασ 36 
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Χφνολο Πακιματοσ  112 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 

Εξζταςθ με παράδοςθ υποχρεωτικϊν εργαςιϊν: 

 A) Φάκελοσ εργαςιϊν/ζργων που πραγματοποιικθκαν 

κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. (50% του τελικοφ βακμοφ) 

Β) γραπτι εργαςία (ςχεδιαςμόσ  πλάνου διδαςκαλίασ που 

αφορά μια από τισ εικαςτικζσ εφαρμογζσ που διδάχτθκαν) 

(50% του τελικοφ βακμοφ) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παγουλίωτθσ,  Α. (1989), Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Χαρακτικι, Ακινα: Gutemberg 

Ξοφτρα, Π. (2006), Ηωγραφικι και καταςκευζσ για παιδιά δθμοτικοφ, Κεςςαλονίκθ: Ηιτθ 

Βαςιλείου Ξ. (2014), Σζχνθ και Δθμιουργικότθτα, Ακινα: Υλζκρον 

Αραπάκθ, . (2014) Διδακτικι των εικαςτικϊν τεχνϊν, Ακινα: Μων. 

Zeki ,S. (2002),  Εςωτερικι όραςθ, Θράκλειο: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ  

Χολζβασ, Ρ. Κ. (1982),   Γεωμετρικζσ χαράξεισ και τζχνθ, Ακινα: ΑΧΞΨ  

Υαυλόπουλοσ, Δ. (2004), Χαρακτικι Γραφικζσ Σζχνεσ, Ιςτορια-Σεχνικζσ-Μζκοδοι, Ακινα: 

Ξαςτανίωτθσ & Διάττων  

Kandinsky, W. (1981). Για το πνευματικό ςτθν τζχνθ, Ακινα:  Ρεφζλθ. 

 Matisse, H. (1999). Γραπτά και ριςεισ για τθν τζχνθ, Ακινα:  Ρεφζλθ. 

Chapman Laura H.(1993), Διδακτικι τθσ Σζχνθσ, Προςζγγιςθ ςτθν καλλιτεχνικι αγωγι, Ακινα: 

Ρεφζλθ.  

Klee, P. (1989). Θ Εικαςτικι κζψθ 1,  Ακινα: Φαγιά και Χια ΣΕ 

 Klee, P. (1989). Θ Εικαςτικι κζψθ 2,  Ακινα: Φαγιά και Χια ΣΕ 

Bάοσ, A. (2008). Ηθτιματα διδακτικισ των εικαςτικϊν τεχνϊν. Σο καλλιτεχνικό εγχείρθμα ωσ 

διδακτικι πράξθ, Ακινα: Εκδόςεισ Ψόποσ. 

Μαγουλιϊτθσ Α. (2014), Εικαςτικι Αγωγι, Ακινα: υμμετρία 

Epstein A. Ψρίμθ Ε. (2005), Εικαςτικζσ Σζχνεσ και παιδιά, Ακινα: Ψυποκιτω – Γ. Δαρδάνοσ 

Ψςιάρα, Ξαηάκου Σ. (2000), Ειςαγωγι ςτθν Εικαςτικι Γλϊςςα,  Ακινα: Gutenberg   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 221 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΡΩΧΨΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ψο μάκθμα αυτό καλφπτει τισ βαςικζσ γνωςτικζσ διεργαςίεσ τθσ ςκζψθσ και ειδικότερα, τθ ςφνδεςι 

τθσ με τθ νοθμοςφνθ, τθ διαλογιςτικι, τθν αναπαράςταςθ και το ςχθματιςμό εννοιϊν, τθ λφςθ 

προβλθμάτων, τθ δθμιουργικότθτα, κακϊσ και τθν καλλιζργεια τθσ ςκζψθσ. 

Σι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ αναμζνεται να ζχουν 

αποκτιςει:  

 βαςικζσ γνϊςεισ ςε κζματα τθσ Ψυχολογίασ τθσ Χκζψθσ και τθσ ςφνδεςθσ τθσ με τουσ 
υπόλοιπουσ κλάδουσ Ψυχολογίασ, 

 βαςικζσ γνϊςεισ κατανόθςθσ και κριτικισ κεϊρθςθσ εμπειρικϊν και κεωρθτικϊν 
δεδομζνων ςχετικϊν με τισ παραπάνω γνωςτικζσ διεργαςίεσ, 

 ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο γηα λα παξνπζηάζνπλ έλα ζρέδην 
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έξεπλαο από ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελόηεηεο, 

 ηελ ηθαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ δηεζλή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ζέκαηα Γλσζηηθήο Ψπρνινγίαο θάλνληαο ρξήζε ησλ βηβιηνζεθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη πεγώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, 

 δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη βαζηθέο εξεπλεηηθέο δεμηόηεηεο. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Σμαδικι εργαςία 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγικό μζροσ: Σριςμόσ τθσ ςκζψθσ. Χκζψθ και νοθμοςφνθ. Θ μελζτθ τθσ ςκζψθσ. 

 Διαλογιςτικι: Σριςμόσ. Ενορατικι μάκθςθ. Γνωςτικό φφοσ. Επαγωγι. Υαραγωγι. 

 Αναπαράςταςθ: Χχθματιςμόσ εννοιϊν. Χχιματα. Χενάρια. Γνωςτικοί χάρτεσ. Θ ανάπτυξθ τθσ 
αναπαράςταςθσ. Ψρόποι αναπαράςταςθσ. Αναπαράςταςθ και ςτρατθγικζσ επανάλθψθσ. Θ 
ανάπτυξθ των ςχθμάτων. 

 Οφςθ προβλθμάτων: Σριςμόσ. Θ μάκθςθ μζςω τθσ δοκιμισ και του λάκουσ. Ψάςθ για 
μάκθςθ. Υλάγια ςκζψθ. Ξαταιγιςμόσ ιδεϊν. Κεωρίεσ για τθ λφςθ προβλθμάτων. Οφςθ 
προβλθμάτων και τεχνθτι νοθμοςφνθ: Σ ρόλοσ των ςτρατθγικϊν. Αναλογικι ςκζψθ. 

 Δθμιουργικότθτα: Σριςμόσ. Πζκοδοι μελζτθσ. Θ δθμιουργικι ςκζψθ. Ψο δθμιουργικό 
άτομο. Ξαλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ. Θ καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ ςτο 
ςχολείο. Θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ.  

 Θ καλλιζργεια τθσ ςκζψθσ: Πεκοδολογία τθσ ζρευνασ γνωςτικισ παρζμβαςθσ. 
Υαραδείγματα προγραμμάτων γνωςτικισ παρζμβαςθσ. Ξαλλιζργεια τθσ ςκζψθσ μζςω τθσ 
ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ.   

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 Υρόςωπο με πρόςωπο  

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 26 
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μακιματοσ κατά εξάμθνο  

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων  

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων  

20 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
10 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

28 

Εξετάςεισ 3 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

 Γραπτι εξζταςθ (70% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) 
που περιλαμβάνει: Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ 
& Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ   

 Δφο (2) Εργαςτθριακζσ Σμαδικζσ Εργαςίεσ: 
Υροφορικι παρουςίαςθ άρκρου (20% τθσ 
ςυνολικισ βακμολογίασ) και Χυλλογι ερευνθτικϊν 
δεδομζνων (10% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Γνωςτικι Ψυχολογία: Από τθν αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ ςτο 
κυμικό και ςτθ δράςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Ψυχολογία τθσ Χκζψθσ. Ακινα: Υεδίο. 

Χαμαρτηι, Χ.( 1995). Ειςαγωγι ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

Eysenck, M. W. (2010). Βαςικζσ Αρχζσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ. (Επιμ. E. Βαςιλάκθ). Ακινα: 
Gutenberg. 

Herrmann, D. J., Yoder, C. Y., Gruneberg, M., & Payne, D. G. (2010). Εφαρμοςμζνθ γνωςτικι 
ψυχολογία (Επιμ.Ζκδ. Χ. Χαμαρτηι & Α. Βατάκθ). Ακινα: Υεδίο. 

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Nock, M. K., & Wegner, D. M. (2018, μτφρ). Ψυχολογία. Ακινα: Utopia. 

Sternberg, R. J. (2012). (Επιμ. Γ. ανκάκου & Π. Ξαϊλα). Γνωςτικι ψυχολογία. Ακινα: Διάδραςθ. 
 

- Συναφή Επιςτημονικά περιοδικά 

 American Psychologist 

 Cognitive Psychology 

 Consciousness & Cognition 

 Hellenic Journal of Psychology 

 Journal of Applied Psychology 

 Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition 

 Memory & Cognition   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ823 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΧΨΣΦΛΑ ΞΑΛ ΦΛΟΣΧΣΦΛΑ ΨΘΧ ΥΑΛΔΕΛΑΧ: ΞΛΡΘΠΑΨΑ ΞΑΛ 

ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΛ (9ΣΧ-19ΣΧ ΑΛ.) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτθτζσ κατανοοφν τθ διαμόρφωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνείδθςθσ και τθν ανάπτυξθ του 

ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Πακαίνουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν τθν Υαιδεία. Ξατανοοφν και 

ξεχωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ παιδείασ, τθσ μόρφωςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ, από τθν 

περίοδο του Πεςαίωνα μζχρι τθν εποχι του Διαφωτιςμοφ. Πποροφν να κρίνουν και να ςυγκρίνουν, 

με βάςθ τα ιδεολογικά κινιματα, τα χαρακτθριςτικά τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ευρϊπθ κακϊσ και ςτθν 

Ελλάδα των νεότερων χρόνων. Ξατανοοφν το ιδεολογικό, κοινωνικό και ιςτορικό πλαίςιο τθσ κάκε 

εποχισ ςτθν οποία αναπτφχκθκαν οι απόψεισ και οι κεωρίεσ για τθν εκπαίδευςθ. 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτο πλαίςιο του μακιματοσ κα: 

 Πποροφν να κατανοιςουν τθν πολυπλοκότθτα τθσ ζννοιασ τθσ παιδείασ.  

 Ξατανοιςουν πωσ διαμορφϊκθκε και αναπτφχκθκε θ εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ. 

 Πποροφν να αντιλθφκοφν και να κρίνουν τισ ςυνκικεσ που διαμόρφωςαν τθν εκπαίδευςθ 
και γενικότερα τθν παιδεία τισ ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ και να τισ ςυγκρίνουν με τθν 
εποχισ μασ 

 Ζχουν τθ δυνατότθτα να κατανοιςουν τθ διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ μζςα από τα 
φιλοςοφικά κινιματα. 

 Είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν κατάλλθλα τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί 
κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
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 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Σμαδικι εργαςία  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

  Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Α. Ερμηνεία και προςζγγιςη όρων 

 Βαςικζσ ζννοιεσ φιλοςοφίασ ςτα εκπαιδευτικά προβλιματα. 

 Θ παιδεία και οι ςυγγενικζσ ζννοιεσ αυτισ. 

 Υαιδεία και αγωγι 

 Υαιδεία, κοινωνία και κοινωνικοποίθςθ 

 Θ ανοιχτι κοινωνία και οι ςκοποί του ςχολείου. Σ ρόλοσ του Δαςκάλου ςτο ςχολείο. Σ 
ρόλοσ του μακθτι ςτο ςχολείο. 

Β. Σο ιςτορικό Πλαίςιο 

 Θ περίοδοσ τθσ μεςαιωνικισ Ευρϊπθσ. Θ μορφωτικι και εκπαιδευτικι λειτουργία ςτθ 
δικαιοδοςία τθσ εκκλθςίασ. Θ μοναςτθριακι εκπαίδευςθ. Θ  εκπαίδευςθ τθν περίοδο του  
Ξαρλομάγνου. Θ ϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ διαμόρφωςθ ςταδιακά τθσ αςτικισ 
παιδείασ. Μδρυςθ, οργάνωςθ και ανάπτυξθ των Υανεπιςτθμίων. Σι κυριότεροι εκφραςτζσ 
τθσ περιόδου του Πεςαίωνα. Σ Χχολαςτικιςμόσ. 

 Θ Ευρϊπθ τθσ Αναγζννθςθσ, τθσ Πεταρρφκμιςθσ και τθσ Αντιμεταρρφκμιςθσ. Θ πνευματικι 
επανάςταςθ τθσ  Αναγζννθςθσ. Θ ανάγκθ για νζεσ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ. Θ 
Αναγζννθςθ τθσ κλαςικισ παιδείασ. Ψο κίνθμα του Oυμανιςμοφ- οι κυριότεροι εκπρόςωποι. 
Θ παιδεία και τα ςχολεία των Υροτεςταντϊν και των Iθςουιτϊν.  

 Θ εποχι του Ππαρόκ. Θ κυριαρχία του απολυταρχικοφ κράτουσ. Θ ςυςτθματοποίθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ. Θ ιδζα τθσ παιδαγωγικισ μεκόδου και του ενιαίου ςχολείου. Σ 
ςυγκεντρωτιςμόσ τθσ γνϊςθσ. Σ ςχθματιςμόσ μεγάλων επιςτθμονικϊν εταιριϊν: Θ ίδρυςθ 
των Ακαδθμιϊν. Ψο κίνθμα του Φεαλιςμοφ και του Ευςεβιςμοφ. 

  Σ Ευρωπαϊκόσ Διαφωτιςμόσ. Θ άνοδοσ τθσ μεςαίασ τάξθσ. Σ Διαφωτιςμόσ ςχετικά με τθ 
φιλοςοφία, τθν κοινωνία, τθν πολιτικι και τθν παιδεία. Σι φιλόςοφοι του Διαφωτιςμοφ και 
οι νζεσ ιδζεσ για τθν εκπαίδευςθ.  

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

power point 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

40 

Αρικμόσ ωρϊν για 20 
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προαιρετικι εργαςία 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

 Υροφορικι Εξζταςθ 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υαναγιϊτθσ Ξαρακατςάνθσ, Φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ 

Γρθγόρθσ Ξαραφφλλθσ, Γνωςιολογικά και θκικά ηθτιματα ςτθ Φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ 

Ψάςοσ Ξαηεπίδθσ, Θ Φιλοςοφία τθσ Υαιδείασ 

Γιάννθσ Ψηαβάρασ, Υροβλιματα Φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ 

Θλίασ Πετοχιανάκθσ, Ειςαγωγι ςτθν παιδαγωγικι 

Β. Σικονομίδθσ- Κ. Ελευκεράκθσ, Εκπαίδευςθ, δθμοκρατία και ανκρϊπινα δικαιϊματα 

Albert Reble,  Λςτορία  τθσ  Υαιδαγωγικισ,  Ακινα  2014  (1990),  Εκδ.  Υαπαδιμα 

ÉmileDurkheim, Θ εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ςκζψθσ 

Χωτθρία Ψριαντάρθ, Λςτορία τθσ Φιλοςοφίασ . Από το τζλοσ του Πεςαίωνα ςτον 21
ο
 αιϊνα, Ψόμοσ Βϋ 

Jacqueline Russ, Θ περιπζτεια τθσ ευρωπαϊκισ ςκζψθσ, Ακινα 2005, Εκδ. Ψυπωκιτω. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ141 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΨ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ – ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

Φροντιςτιριο 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=819 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Υροςδιοριςμόσ και ανάλυςθ βαςικϊν εννοιϊν όπωσ θ πολυπολιτιςμικότθτα, θ 
διαπολιτιςμικότθτα και οι προκλιςεισ που ςυνεπάγονται για τθν εκπαίδευςθ. 

 Γνϊςθ  των αρχϊν, αξιωμάτων και εφαρμογϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

 Υεριγραφι και εντοπιςμόσ παραγόντων που δυςχεραίνουν τθν παροχι ιςότιμθσ και 
ενδυναμωτικισ εκπαίδευςθσ (ςτερεότυπα, (προ)προκαταλιψεισ, διακρίςεισ που εκδθλϊνονται 
ςτο ςχολικό περιβάλλον). 

 Αναγνϊριςθ και ταξινόμθςθ των ςυνκθκϊν, των αναγκϊν και των μεκόδων εκπαίδευςθσ 
παιδιϊν προςφυγικισ/μεταναςτευτικισ προζλευςθσ. 

 Χχεδιαςμόσ και (ανα)διοργάνωςθ των υλικϊν και μεκόδων που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ 
ενόσ νθπιαγωγείου ανοιχτοφ ςτθν πολυγλωςςία, τθν πολιτιςμικι και κοινωνικι ποικιλομορφία. 

 Ξατανόθςθ του φαινομζνου τθσ δι/πολυγλωςςίασ και ανάλυςθ των 
γνωςτικϊν/κοινωνικϊν/ψυχολογικϊν επιδράςεϊν του ςτα δίγλωςςα παιδιά. 

 Επίγνωςθ του ςθμαντικοφ ρόλου των γονζων ςτο εκπαιδευτικό ζργο και επιλογι των 
κατάλλθλων μεκόδων προςζγγιςθσ/ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν με (αλλοδαποφσ) γονείσ. 

Γενικζσ ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ (αυτό)κριτικισ αναφορικά με τθ δθμιουργία, ςυντιρθςθ και αναπαραγωγι 
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ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων και ςτάςεων διάκριςθσ βάςει τθσ κοινωνικισ, πολιτιςμικισ, 
γλωςςικισ, βιογενετικισ ποικιλότθτασ.   

 Ξριτικι επιλογι διδακτικϊν μεκόδων και παιδαγωγικοφ υλικοφ για τθν καταπολζμθςθ των 
προκαταλιψεων, τθν ανάδειξθ και αποδοχι τθσ ποικιλομορφίασ και τθσ ατομικότθτασ.  

 Υροςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτισ ανάγκεσ νεοειςερχόμενων μακθτϊν (π.χ. 
προςφφγων) 

 Εργαςία με δίγλωςςο μακθτικό κοινό ςτθ βάςθ τθσ διδακτικισ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ 
γλϊςςασ. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα εςτιάηει ςτθν παιδαγωγικι και διδακτικι προςζγγιςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ ι τθσ 

«ομοιογενοφσ» τάξθσ ςε πολυπολιτιςμικό περιβάλλον. Εξετάηονται ο χρόνοσ, τα ςτάδια και οι τομείσ 

δθμιουργίασ προκαταλιψεων ςτθ νθπιακι θλικία και ςυηθτοφνται οι κζςεισ και οι ςτόχοι μιασ 

παιδαγωγικισ κατά των προκαταλιψεων. Εξετάηονται οι τρόποι αναγνϊριςθσ των ςτερεοτφπων και 

των προκαταλιψεων ςτο νθπιαγωγείο, κακϊσ και οι παιδαγωγικοί ςτόχοι και μζκοδοι 

καταπολζμθςισ τουσ. Αντικείμενο μελζτθσ είναι επίςθσ θ παιδαγωγικι προςζγγιςθ των διαφορϊν 

«φυλισ», φφλου, πολιτιςμοφ και γλϊςςασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο ηιτθμα τθσ αντιμετϊπιςθσ 

των δίγλωςςων νθπίων: θ ςυμπερίλθψθ των μθτρικϊν/πρϊτων γλωςςϊν τουσ ςτθ ςχολικι 

κουλτοφρα και θ παράλλθλθ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ ςυνιςτοφν τουσ δφο 

άξονεσ προςζγγιςθσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. Υροτείνονται παιδαγωγικά και διδακτικά εργαλεία 

για τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ από μθ ελλθνόφωνα νιπια, ςε μία προοπτικι ανάπτυξθσ 

προςκετικισ διγλωςςίασ. Υαράλλθλα μελετϊνται οι κατάλλθλοι τρόποι παιδαγωγικισ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ, θ αναγκαιότθτα καλλιζργειασ αυτοεκτίμθςθσ, 

ενςυναίςκθςθσ και κριτικισ ςκζψθσ. Ψζλοσ, αναδεικνφεται θ ςθμαςία τθσ ςχζςθσ των (αλλοδαπϊν) 

γονιϊν με το νθπιαγωγείο και εξετάηονται μζκοδοι προςζγγιςθσ και εμπλοκισ τουσ ςτο 

παιδαγωγικό ζργο.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χριςθ ppt 

 Βίντεο προβολζσ 

 Ζρευνα ςτο διαδίκτυο 

 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τισ φοιτιτριεσ 

 Υλατφόρμα E-course  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

28 

Φροντιςτιριο 13 

Χυγγραφι εργαςίασ/ 

προετοιμαςία για τισ 

40 
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εξετάςεισ 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι ∙ αγγλικι για φοιτθτζσ/ριεσ 

Erasmus  

 

Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Γραπτι εργαςία (προαιρετικά)                                              20% 

Χφντομεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ (προαιρετικά)                  20% 

Γραπτι εξζταςθ με εργαςία                                                   80% 

Γραπτι εξζταςθ (ανάπτυξθσ δοκιμίων/επίλυςθσ 

προβλθμάτων)  χωρίσ εργαςία                                            100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                      50% 

Δθμόςια παρουςίαςθ για φοιτθτζσ ERASMUS                   50% 

 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ 

 Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Aluffi Pentini, A. (2005).  Διαπολιτιςμικό Εργαςτιριο. Ακινα: Ατραπόσ. 

Βαρλοκϊςτα, Χ., Ψριανταφφλλου, Ο. 2003.  Θ Ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα. Ακινα: ΞΕΔΑ, 

Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  

Βαφζα, Α., Χουντουμάδθ, Α. 2017. Θ γοργόνα με το παπιγιόν. Θ τζχνθ και ο ακτιβιςμόσ ςτθν 

παιδαγωγικι για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

Cummins, J. 2005. Σαυτότθτεσ υπό Διαπραγμάτευςθ. Εκπαίδευςθ με κοπό τθν Ενδυνάμωςθ ςε μια 

Κοινωνία τθσ Ετερότθτασ. (Επιμ.: Ε. Χκοφρτου. Πετάφρ.: Χ. Αργφρθ). Ακινα: Gutenberg. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Επιςτθμϊν Αγωγισ 

ΣΜΗΜΑ Ρθπιαγωγϊν 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΤ308 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ – ΡΕΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 8 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  1 

Υρακτικι άςκθςθ  2 εβδομάδεσ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΤΧΛ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1500 

 

(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Χτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ ςυμπεριλαμβάνονται:  

 Θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. 

 Θ χριςθ εργαλείων Εκπαιδευτικισ Ψεχνολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ των νθπίων ςφμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. 

 Θ χριςθ του Internet ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Θ Θκικι του Διαδικτφου. 

 Θ δθμιουργία και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ με χριςθ νζων τεχνολογικϊν μζςων. 

 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να: 

 Γνωρίςουν τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και τθν Εκπαιδευτικι Ψεχνολογία.  

 Γνωρίηουν τθ Χριςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Ψεχνολογίασ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ.  

 Αποκτιςουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ του Internet ςτθν εκπαίδευςθ 
και τα πνευματικά δικαιϊματα.  

 Πποροφν να οργανϊςουν με ςφγχρονεσ μεκόδουσ τθ διδαςκαλία των Θ/Ω ςτο Ρθπιαγωγείο. 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Υροαγωγι τθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Εκπαιδευτικι τεχνολογία και  Γλϊςςεσ Υρογραμματιςμοφ. 

 Ψο Internet και θ χριςθ του ςτθν εκπαίδευςθ. 

  Δθμιουργία ιςτοςελίδων με Εκπαιδευτικό Υεριεχόμενο.  

 4.Υνευματικά δικαιϊματα και Θκικι ςτο Διαδίκτυο. 

  Χριςθ εργαλείων Εκπαιδευτικισ Ψεχνολογίασ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ. 

  Χφγχρονεσ τάςεισ ςτθν Εκπαιδευτικι Ψεχνολογία. 

 

(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

π. 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

H/Y, Projector, e-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

20 

Αρικμόσ ωρϊν 

υποχρεωτικισ πρακτικισ 

άςκθςθσ ςτα Ρθπιαγωγεία 

46 

Αρικμόσ ωρϊν για τθ 

ςυγγραφι εργαςίασ 

ςχετικι με τθν πρακτικι 

άςκθςθ 

40 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα /τθ 

διδάςκουςα 

3 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

40 
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φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

Χφνολο Πακιματοσ  201 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γραπτζσ εξετάςεισ 100% 

ι 

Υροφορικζσ εξετάςεισ 100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 100% 

(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υαγγζ Ψ. (2016). Εκπαιδευτικι Σεχνολογία και Εφαρμογζσ Διαδικτφου. Ακινα : Δίςιγμα. 

Brad Smith, Carol Ann Browne (2019). Tools and Weapons. The Promise and the Peril of the Digital 

Age. Penguin Press, ISBN-10: 1984877712. 

Stacey Roshan (2019). Tech with Heart: Leveraging Technology to Empower Student Voice, Ease 

Anxiety, & Create Compassionate Classrooms. Paperback, Eds Dave Burgess Consulting, 

Incorporated 

Ξοτοποφλθσ, Κ. (2014). Νζεσ Σεχνολογίεσ και Εκπαίδευςθ. Ακινα : Γρθγόρθ. 

Οιοναράκθσ, Α. (2011). Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Ακινα : Διάδραςθ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ418α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΨ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

EΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-Oδθγόσ Χπουδϊν 

Λςτοςελίδα Ψμιματοσ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ: 

 Nα αναλφουν ζργα Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ωσ προσ τθν ιδεολογία τουσ. 

 Ρα λαμβάνουν υπόψθ τθν εικονογράφθςθ ζργων Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ςε ςχζςθ με τθν 
ιδεολογία τθσ. 

 Ρα αντιλαμβάνονται τθ μεταφραςτικι διαδικαςία, τθν ποιότθτα τθσ Οογοτεχνικισ 
μετάφραςθσ 

 και το ρόλο τθσ μεταφραςμζνθσ Υαιδικισ λογοτεχνίασ 

 Ρα μποροφν να αξιοποιοφν ζργα Υαιδικισ Οογοτεχνίασ  ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ. 

 Ρα προωκοφν δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ λόγου χρθςιμοποιϊντασ ζργα τθσ Υαιδικισ 
πεηογραφίασ  και τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ Υαιδικισ ποίθςθσ. 

 Ρα αξιοποιοφν ζργα τθσ Υαιδικισ λογοτεχνίασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διακεματικότθτασ, και 
ςτθν προςζγγιςθ των εννοιϊν χϊρου και χρόνου. 

 7. Ρα μποροφν να οργανϊςουν και να λειτουργιςουν ΥαιδικιΒιβλιοκικθ ςτο Ρθπιαγωγείο, 
και Υαιδικό Ψμιμα ςε Βιβλιοκικθ και Βιβλιοπωλείο προωκϊντασ τθ φιλαναγνωςία ςε 
ςυνεργαςία με τα παιδιά και τουσ γονείσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
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 Ατομικι και Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ Ψμιματοσ Υαιδικοφ Βιβλίου 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων  

 Ψεχνολογιϊν 

 Ξατανόθςθ των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν μθχανιςμϊν παραγωγισ και χριςθσ 

 τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ  

 Ξατανόθςθ των τεχνικϊν  των λογοτεχνικϊν αναπαραςτάςεων και ανάπτυξθ του 
παιγνιϊδουσ και δθμιουργικοφ λόγου. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα αςχολείται με προςεγγίςεισ που μελετοφν το παιδικό αφιγθμα, το παιδικό μυκιςτόρθμα 
και το παιδικό ποίθμα. Επικεντρϊνεται ςε δυο κυρίωσ κζματα ςτθ ςχζςθ ιδεολογίασ και Υαιδικισ 
Οογοτεχνίασ και ςτο χϊρο τθσ Ελλθνικισ Υαιδικισ Υοίθςθσ. Ψο μάκθμα εςτιάηει ςτθν ανάγνωςθ και 
ερμθνεία κειμζνων από τθν άποψθ τθσ ιδεολογίασ. Αναφζρεται ςτθ κεωρία και ςτθν κριτικι που 
αςχολείται με ηθτιματα ιδεολογίασ και Υαιδικισ Οογοτεχνίασ και εξετάηει τθ ςχζςθ Υαιδικισ 
Οογοτεχνίασ και πολυπολιτιςμοφ.Ανιχνεφει τουσ τρόπουσ μζςα από τουσ οποίουσ παρουςιάηεται θ 
ιδεολογία ςτα παιδικά βιβλία μζςα από κοινωνικά, θκικά και κοινωνικά κριτιρια. Επιςθμαίνει ότι θ 
ιδεολογία μπορεί να εγγράφεται και μζςα   από τθν εποχι θ οποία αποδίδεται ςε ζνα ζργο Υαιδικισ 
Οογοτεχνίασ. Αςχολείται με το ηιτθμα τθσ ςχζςθσ τθσ ιδεολογίασ με τθν εικονογράφθςθ του 
παιδικοφ λογοτεχνικοφ  βιβλίου. Ωσ προσ το κζμα τθσ παιδικισ ποίθςθσ εξετάηεται θ ςχζςθ ποίθςθσ, 
ρυκμοφ και γλϊςςασ όςον αφορά το παιδί τθσ προςχολικισ θλικίασ. Ξατόπιν, το μάκθμα εςτιάηει 
ςτισ εξελίξεισ τθσ παιδικισ ποίθςθσ από τον Γ.Βιηυθνό ωσ ςιμερα. Υαρουςιάηονται είδθ παιδικισ 
ποίθςθσ και αντιπροςωπευτικά ζργα (θχορυκμικό μοντζλο, λίμερικ κ.α.) Χυηθτοφνται οι ςφγχρονεσ 
μορφζσ κυκλοφορίασ ποίθςθσ για παιδιά. Ψο μάκθμα αςχολείται με τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία 
βιβλιοκικθσ ςτο νθπιαγωγείο και ςυηθτά τθ χριςθ του παιδικοφ λογοτεχνικοφ βιβλίου ςτα πλαίςια 
τθσ διακεματικότθτασ. Ψο μάκθμα ςυηθτά  ηθτιματα επιλογισ λογοτεχνικϊν βιβλίων για τθν πρϊτθ 
ςχολικι θλικία και διδακτικισ τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ. Ωπειςζρχεται επίςθσ ςτθν πράξθ ςε κριτικι 
προςζγγιςθ και αξιολόγθςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων για παιδιά. Γίνεται ανάγνωςθ,  και αφθγθματικι 
προςζγγιςθ αντιπροςωπευτικϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων για παιδιά. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υροτηζκτορασ 

e-mail με τισ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39   

Πελζτθ και Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ 

18 
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Χυγγραφι 
ΩποχρεωτικισΣμαδικισΕργαςίασ 
Άςκθςθσ Υεδίου 

15 

Ωποχρεωτικι Εκπαιδευτικι 
Επίςκεψθ ςε Υαιδικι 
Βιβλιοκικθ 

4 

Χυναντιςεισ με διδάςκουςα 5 

Υροετοιμαςία για τισ εξετάςεισ 39 

ΧφνολοΠακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικά 

 

Επιλογισ ερωτιςεισ γραπτισ ανάπτυξθσ ςφντομων  
δοκιμίων70%( Χυμπεραςματικι για βακμολογία) 

 

Εκπόνθςθ ομαδικισ ςφντομθσ ερευνθτικισ υποχρεωτικισ 
εργαςίασμε προαιρετικι δθμόςια παρουςίαςθ 20%και 
ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου παρατιρθςθσ  10% 

(Διαμορφωτικι για βελτιϊςεισ- 

Χυμπεραςματικι για βακμολογία) 

 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ξανατςοφλθ,ΠΙδεολογικζσ διαςτάςεισ τθσ Παιδικισ Λογοτεχνίασ Ακινα: ΔαρδανόσΨυπωκιτω 2000. 

Ξαρακίτςιοσ,Α. φγχρονθ Παιδικι Ποίθςθ Ακινα: Χφγχρονοι Σρίηοντεσ 2002. 

Αναγνωςτόπουλοσ, Β.Ποίθςθ και χολείο Ακινα: Υατάκθσ 1994. 

Norton,D.Mζςα από τα μάτια ενόσ παιδιοφ Παιδικι ΛογοτεχνίαΚεςςαλονίκθ: Επίκεντρο 2008. 

Χπανάκθ Π. Ο Ν.Καηαντηάκθσ και θ  Παιδικι Λογοτεχνία   Ακινα:Gutenberg 2011. 

Σϋ Sullivan, E., υγκριτικι Παιδικι Λογοτεχνία Κεςςαλονίκθ: Eπίκεντρο  2010. 

Aρτηανίδου Ε., Γουλισ, Δ. ΓρόςδοσΧ.,Ξαρακίτςιοσ Α., Παιχνίδια Φιλαναγνωςίασ και αναγνωςτικζσ 
εμψυχϊςεισ, Ακινα: Gutenberg 2011. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ150 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΨϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΓΩΓΘ ΞΑΛ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 6 

Εργαςτιρια  2 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://earlychildhoodpedagogy.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ να ζχουν εξοικειωκεί με:  

 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ που αναδεικνφουν τθν αξία τθσ Ξοινωνικισ Πάκθςθσ ςτθν 
Υροςχολικι Εκπαίδευςθ. 

  Χφγχρονεσ ζρευνεσ και μελζτεσ για τθν επίδραςθ των κοινωνικϊν παραγόντων ςτθν 
κοινωνικι και τθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. 

 Χτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων και των ομάδων ςτθν Υροςχολικι 
Εκπαίδευςθ. 

 Mεκοδολογικά προβλιματα ςχετικά με τθν Ξοινωνικι Πάκθςθ. 

 Αναγκαιότθτα τθσ Διαφοράσ ωσ εργαλείο – κλειδί ςτθν Ξοινωνικι Πάκθςθ 

 Γνϊςθ, Ξατανόθςθ και Εφαρμογι ςτρατθγικϊν για τθ βελτίωςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων 
παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ. 

 Απόκτθςθ δεξιοτιτων για αποτελεςματικι λιψθ διδακτικϊν αποφάςεων ςχετικά με τα 
μεκοδολογικά προβλιματα που προκφπτουν ςε μακθςιακά προςχολικά περιβάλλοντα.  

 Γνϊςθ αποτελεςματικϊν παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων για καλφτερθ διαχείριςθ του χϊρου, 
του χρόνου και του ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ τθσ τάξθσ.  

 Γνϊςθ μεκόδων ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των νθπίων  

http://earlychildhoodpedagogy.gr/
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:   

 Ξοινωνικζσ Χχζςεισ μεταξφ των νθπίων και μεταξφ των νθπίων και τθσ/του παιδαγωγοφ 

  Διδακτικζσ Υροτάςεισ και Χτρατθγικζσ για  τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του 
παιδιοφ. 

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηεται: 

 θ Ξοινωνικι Πάκθςθ, παράλλθλα με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν Υροςχολικι Αγωγι και 
Εκπαίδευςθ, 

 θ Ξοινωνικι Πάκθςθ ςε ςχζςθ με τθν προςωπικότθτα του μακθτι, κακϊσ και ο 
παιδοκεντριςμόσ ωσ απάντθςθ του ςφγχρονου ςχολείου ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ, 

 τα Υρογράμματα Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ρθπιαγωγείο, αλλά και θ κοινωνικοποιθτικι 
λειτουργία του ςχολείου και θ διεφρυνςθ του ςχολικοφ χρόνου, 

 ο ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων ςτθν Υροςχολικι Αγωγι με άξονα τθ κεωρία τθσ Υολλαπλισ 
Ροθμοςφνθσ, παράλλθλα με το χϊρο και τθν Ξοινωνικι Πάκθςθ ςτο Ρθπιαγωγείο. 

Χυνάμα εξετάηονται: 

 παιχνίδια φανταςίασ–ρόλων ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν 

  το Σργανωμζνο Υαιχνίδι ωσ ςτρατθγικι ενκάρρυνςθσ τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ και 
μάκθςθσ των παιδιϊν 

  το Αυκόρμθτο Υαιχνίδι των παιδιϊν ςτο Ρθπιαγωγείο και θ Ξοινωνικι Πάκθςθ ( πρακτικζσ 
των παιδιϊν), 

 θ Ξοινωνικι Πάκθςθ και θ κατάκτθςθ ικανοτιτων (αξιολογικι προςζγγιςθ των μεταξφ τουσ 
ςυνδζςεων ςτο Ρθπιαγωγείο), 

 οι ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων και των ομάδων ςτθν Υροςχολικι 
Εκπαίδευςθ. 

 

Επιπλζον τονίηεται: 

 θ κοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ μζςα από επιλεγμζνα κείμενα και  

 θ επίδραςθ των κοινωνικϊν παραγόντων ςτισ αντιλιψεισ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ 
για τον θλεκτρονικό  υπολογιςτι.  
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Ψζλοσ, παρουςιάηονται: 

  Πεκοδολογικά Υροβλιματα ςε ςχζςθ με τθν Ξοινωνικι Πάκθςθ ςτο Ρθπιαγωγείο και 

 θ αναγκαιότθτα τθσ Διαφοράσ (από τον Rousseau ςτον Lyotard) μζςα από τθν Ξοινωνικι 
Πάκθςθ. 

Χυμπλθρωματικά, από τουσ φοιτθτζσ απαιτείται: 

 Υαρουςίαςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν ςτο 12ο και 13ο μάκθμα που αφοροφν τθ 
κεματολογία του μακιματοσ. 

 Χυμμετοχι ςε εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για το ςχεδιαςμό μακθμάτων με βάςθ τθν 
κεματολογία του μακιματοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

υλικοφ/Χθμειϊςεων και ςτθν Επικοινωνία με τουσ/ισ 

φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 26 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία για 

τθν παρουςίαςθ 

48 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτο 

Εργαςτιριο 

18 

Χυγγραφι εργαςίασ 41 

Χυνεργαςία 5 

Χφνολο Πακιματοσ  177 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

●  Γλϊςςα: Ελλθνικι 

●  Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

●  Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Avril Brock, Sylvia Dodds, Pam Jarvis & Yinka Olusaga, Υαιδαγωγικι του Υαιχνιδιοφ ςτθν Υροςχολικι 

και  Χχολικι Εκπαίδευςθ. Πάκθςθ για τθ ηωι, Επιςτθμονικι Επιμζλεια - Ειςαγωγι: Παρία 

Χακελλαρίου, Υεδίο, Ακινα 2016 

Αυγθτίδου, Χ., Οι κοινωνικζσ ςχζςεισ και θ παιδικι φιλία ςτθν προςχολικι θλικία: Θεωρία, ζρευνα 

και διδακτικι μεκοδολογία δραςτθριοτιτων ςτο νθπιαγωγείο, (1997), Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ 

Bredekamp, S. &Copple, C. Ξαινοτομίεσ ςτθν Υροςχολικι Εκπαίδευςθ: Αναπτυξιακά κατάλλθλεσ 

πρακτικζσ ςτα προςχολικά προγράμματα, (1999), Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Corsaro, W., Friendship and peer culture in early years, (1985), Norwood, NJ: Ablex 

Linda- Darling Hammond, Αξιολόγθςθ των Εκπαιδευτικϊν : Πια μεκοδολογικι Υρόταςθ. 

Επιςτθμονικι Επιμζλεια-Ειςαγωγι: Ε. Ξουτςουβάνου, Π. Χακελλαρίου, Υαπαηιςθ, Ακινα 2015 

Dann R. (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. London and New 

York: Routledge Falmer. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ., & Ππαςαγιάννθ, Ε. (2006). Σδθγόσ Ρθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί, Δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα: ΣΕΔΒ. 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014α). Υρόγραμμα 

Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από http://hdl.handle.net/10795/1947   

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014β). Σδθγόσ 

Εκπαιδευτικοφ για το Υρόγραμμα Χπουδϊν του Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από 

http://hdl.handle.net/10795/1859  

Jacobsen, A.D., Eggen, P. &Kauchak, D. (2008). Πζκοδοι Διδαςκαλίασ. Θ ενίςχυςθ τθσ Πάκθςθσ των 

παιδιϊν από το Ρθπιαγωγείο ζωσ το Οφκειο, Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Ειςαγωγι: Χακελλαρίου, 

Π., Ξόνςολασ, Π., μτφρ. Οαμπρζλλθ, Φ.,  Ακινα: Ατραπόσ. 

Katz, L.C., Evangelou, D., & Haertman, The case for mixed-age grouping in early education, (1990), 

Washington, DC: NAEYC. 

Ξωνςταντίνοσ Γ. Ξαρράσ, Παρία Χακελλαρίου, Αλζκοσ Υεδιαδίτθσ, Πανόλθσ Δρακάκθσ (Επιμζλεια): 

Υαιδαγωγικι τθσ Χαράσ .Υροσ Ζνα Αντιςυμβατικό Χχολείο / Pedagogy of Happiness. Towards An 

Unconventional School, ΕΞΔΣΧΕΛΧ HM Studies and Publishing,Οευκωςία, Ξφπροσ 2016 

Ξουτςουβάνου, Ε. & Σμάδα Εργαςίασ, Οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ, 

(2005), Ακινα: Σδυςςζασ.  

Oralie McAffe, Deborah J. Leong, E. Bodrova, Βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν προςχολικι 

αγωγι και εκπαίδευςθ, Επιςτθμονικι Επιμζλεια – Ειςαγωγι: Χακελλαρίου, Π., Ξόνςολασ, 

Π.,(2010), Ακινα: Υαπαηιςθ. 

Mathieson, K. (2018). Ξοινωνικζσ Δεξιότθτεσ ςτθν Υροςχολικι Θλικία. Επιςτθμονικι Επιμζλεια: 

Παρία  Χακελλαρίου.  Ακινα: Υεδίο 

Υανταηισ, Χ.Χ. & Χακελλαρίου, Π.Λ., Υροςχολικι Υαιδαγωγικι: Υροβλθματιςμοί –Υροτάςεισ, (2005), 

Ακινα: Ατραπόσ. 

Riley, D., San Juan, R., Klinkner, J., & Ramminger. A. (2018). Ξοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ 

ςτθν προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ. Επιςτθμονικι Επιμζλεια: Παρία   Χακελλαρίου. Ακινα : 

Υεδίο. 

Parekh, G. (2013).  A Case   for   Inclusive  Education. Organizational Development / Research & 

Information Services. Toronto District School Board. 

Φζντηου, Ξ., & Χακελλαρίου, Π. (2014). Σ χϊροσ ωσ παιδαγωγικό πεδίο ςε προςχολικά περιβάλλοντα 

μάκθςθσ. Χχεδιαςμόσ & Σργάνωςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Χακελλαρίου, Π. (2017). Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Υαιδαγωγικισ Εργαςίασ του Ρθπιαγωγείου: 

http://hdl.handle.net/10795/1947
http://hdl.handle.net/10795/1859
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Κεωρθτικζσ Υροςεγγίςεισ και Διδακτικζσ Εφαρμογζσ. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γιαχοφδθ. 

Χακελλαρίου, Π., Ξόνςολασ, Π.,(Επιμ.). Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Υροςχολικι Αγωγι και 

Εκπαίδευςθ, εκδ. Υαπαηιςθ, Ακινα 2009.. 

ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. (2003). Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογραμμάτων Χπουδϊν (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.) και 

Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν (Α.Υ.Χ.)Ρθπιαγωγείου. Ακινα: ΣΕΔΒ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ τ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΩΧ ΠΘΨΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΡΘΧ 

ΓΟΩΧΧΑΧ ΧΨΘ ΧΩΓΧΦΣΡΘ  (ΥΦΩΨΣ)ΧΧΣΟΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ωσ προσ τθν κατάκτθςθ των γνϊςεων: 

 -Γνωρίηουν τισ γλωςςολογικζσ αρχζσ, τον ςκοπό, το περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία τθσ 
διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. 

 -Εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε ηθτιματα και πρακτικζσ που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία του 
λεξιλογίου και τθσ γραμματικισ ςτθ νθπιακι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. 

 -Γνωρίηουν τισ εφαρμογζσ των κειμζνων ςτθ γλωςςικι επιςτιμθ και ςτθ διδαςκαλία τθσ 
ελλθνικισ. 

 -Ξατανοοφν τθ γλωςςικι ποικιλότθτα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτο πλαίςιο τθσ παιδαγωγικισ 
του κριτικοφ γραμματιςμοφ. 

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ ικανοτιτων: 

 -Ξαλλιεργοφν τθ γλωςςικι και διδακτικι ικανότθτα.  

 -Είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν δθμιουργικά το αυκεντικό γλωςςικό υλικό και να 
ανταποκρίνονται ςτθν πρόκλθςθ του ςχεδιαςμοφ διδακτικοφ υλικοφ.  

 -Αποκτοφν τθν ικανότθτα τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε δίγλωςςα παιδιά ςτο 
Ρθπιαγωγείο. 

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων: 
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 -Αναπτφςςουν τθ γλωςςικι δεξιότθτα (που είναι και διδακτικόσ ςτόχοσ), γνωρίηουν δθλαδι 
το ςφςτθµα τθσ γλϊςςασ. 

 -Αναπτφςςουν τθν επικοινωνιακι δεξιότθτα, δθλαδι το πϊσ κα χρθςιµοποιοφν το ςφςτθµα 
τθσ γλϊςςασ ςε ποικιλία περιςτάςεων, είτε ςτθ µθτρικι είτε ςτθ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα.   

 -Ξαλλιεργοφν τθ µεταγλωςςικι δεξιότθτα του ςτοχαςμοφ πάνω ςτο γλωςςικό ςφςτθµα και τθ 
δοµι του, κακϊσ και ςτθν επικοινωνιακι λειτουργία τθσ γλϊςςασ.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται ο ςκοπόσ και το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ ωσ πρϊτθσ/μθτρικισ γλϊςςασ και δεφτερθσ/ξζνθσ ςτθ ςφγχρονθ (πρωτο)ςχολικι 

εκπαίδευςθ και θ βαρφτθτα των επιμζρουσ πτυχϊν τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. Αναλφεται θ ςχζςθ 

τθσ διδαςκαλίασ τθσ µθτρικισ και τθσ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και θ ςχζςθ μεταξφ του πρϊτου και του 

δεφτερου κϊδικα επικοινωνίασ ςτα παιδιά. Υαρουςιάηονται οι ιδιαιτερότθτεσ και τα ειδικά κζματα 

που ςχετίηονται με τθν ελλθνικι γλϊςςα κακϊσ και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κατάκτθςθ 

του πρϊτου κϊδικα επικοινωνίασ και τθν εκμάκθςθ του δεφτερου. Υεριγράφονται μζκοδοι 

διδαςκαλίασ που ζχουν κατά καιροφσ προτακεί και αςκιςει επίδραςθ ςτθ διδακτικι πράξθ. 

Υροςεγγίηονται ειδικά ηθτιματα που κζτει θ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ βάςει των ςυγκεκριμζνων 

δομικϊν τθσ χαρακτθριςτικϊν και τθσ ιδιαίτερθσ ποιότθτάσ τθσ. Υροτείνονται τεχνικζσ διδαςκαλίασ 

των διαφόρων τομζων του γλωςςικοφ μακιματοσ και ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ των βαςικϊν 

γλωςςικϊν δεξιοτιτων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ για δθμιουργικι χριςθ τθσ Ελλθνικισ 

ςε όλα τα επίπεδα και μορφζσ. 

 

Ειδικότερα, το μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ψα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και θ φυςιογνωμία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Ρζεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ. Υαρουςίαςθ των ςθμαντικότερων δθμοςιευμζνων 
ερευνϊν κατά κεματικζσ κατθγορίεσ (κοινωνία και διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ΠΠΕ 
και διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ κ.ά.). Tάςεισ τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ ςτθ διδαςκαλία τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Θ κατάκτθςθ του πρϊτου κϊδικα επικοινωνίασ 

 Θ εκμάκθςθ του δεφτερου κϊδικα επικοινωνίασ 

 Θ επικοινωνιακι προςζγγιςθ 

 Θ καλλιζργεια των επιμζρουσ γλωςςικϊν τομζων (προφορικόσ λόγοσ, ακρόαςθ, ομιλία, 



 

[278] 
 

ανάγνωςθ, γραφι, γραμματικι, λεξιλόγιο) 

 Θ διδαςκαλία και εκμάκθςθ του λεξιλογίου 

 Γραφι και ορκογραφία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Ελλθνικι γλϊςςα και γλωςςικι ανάπτυξθ των δίγλωςςων μακθτϊν 

 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ πρϊτθσ/μθτρικισ, 
δεφτερθσ/ξζνθσ 

 Υροτάςεισ για μία ανανεωμζνθ διδακτικι παρζμβαςθ (διδακτικά εγχειρίδια, δθμιουργικι 
χριςθ λεξικϊν, αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν, αξιολόγθςθ λεξιλογίου κ.ά.) 

 Διαμόρφωςθ ςυμβατικοφ και εναλλακτικοφ διδακτικοφ υλικοφ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ διαλζξεων 39 

Εκπόνθςθ ομαδικϊν εργαςιϊν 40 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

26 

Χυναντιςεισ με το διδάςκοντα 5 

Χφνολο Πακιματοσ 110 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 -Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 -Χυμμετοχι ςε γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ δοκιμίων.  

 -Γραπτι εργαςία με (κατά προτίμθςθ) ερευνθτικό 
περιεχόμενο και παρουςίαςι τθσ ςτο 
μάκθμα.Χυμμετοχικό project (20%). 

 -Χφνταξθ reportpapersμετά από παρακολοφκθςθ 
παράλλθλων ςυμποςίων ι ςεμιναρίων με 
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου. 

 -Ερευνθτικι εργαςία (για φοιτθτζσ ERASMUS, 100%) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πιτςθσ, Ρ. (2000), Χτοιχειϊδεισ αρχζσ και μζκοδοι τθσ ΕφαρμοςμζνθσΓλωςςολογίασ. Ειςαγωγι ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ (ι ξζνθσ) γλϊςςασ. Ακινα: Gutenberg.  

Ψςιτςανοφδθ – Παλλίδθ, Ρ. (2013) (επιμ.). Γλϊςςα και ςφγχρονθ (πρωτο)ςχολικιεκπαίδευςθ. 

Επίκαιρεσ προκλιςεισ και προοπτικζσ. Ακινα: Gutenberg. 

Tsitsanoudis – Mallidis (2014) (ed.) Greek Language in Children’s society. New York: Untested Ideas 

Research Center. 
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Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2012). “Learning a foreign language through suggestion: Associations 

between modern mass media and the teaching process”. International Journal of Instructional 

Media, University of Connecticut, USA, 39(2), 161-168.  

Florou, K., Angelopoulos, G. &Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2014). “Teaching Greek Language in a 

Multicultural Classroom: A Case Study”. Language and Communication Quarterly. New York: 

Language and Communication, 3(2), 82-94.  

Papadopoulou, Sm. & N. Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2016). “Mnemosyne as the mother tongue of 

traditional greek fairy/folk tales: Narrative modes and discourse in a research with children. Open 

Access Journal: Principia: Revista do Departamento de LetrasClássicas e Orientais do Instituto de 

Letras da UERJ. XXXIII (ISSN 1415-6881), 9-22.  

Tsitsanoudis – Mallidis, N. & E. Derveni (2018). “Emotive language: Linguistic depictions of the three 

year-old drowned refugee boy in the Greek journalistic discourse”. INTERFACE, Journal of 

European Languages and Literatures, issue 6. National Taiwan University, 6, 1-38. (paper online, 

http://interface.org.tw/index.php/if/article/view/52)  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 600 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Χτ’ 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΟΩΧΧΛΞΘ ΑΓΩΓΘ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΘ 

ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-course Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 

του ΥανεπιςτθμίουΛωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ωσ προσ τθν κατάκτθςθ των γνϊςεων: 

 Εξοικειϊνονται με τα διάφορα μοντζλα διδακτικισ των γλωςςϊν και ειςάγονται ςε ζνα νζο 
μοντζλο γλωςςικισ διδαςκαλίασ το οποίο ςτθρίηεται ςτθν ζννοια τθσ επικοινωνίασ και είναι 
γνωςτό ωσ επικοινωνιακι προςζγγιςθ.  

 Ενθμερϊνονται και εξοπλίηονται τόςο με τθν απαιτοφμενθ κεωρθτικι υποδομι όςο και με τισ 
δυνατότθτεσ εφαρμογϊν του επικοινωνιακοφ μοντζλου ςτο Ρθπιαγωγείο. 

 Χυνειδθτοποιοφν ότι το γλωςςικό μάκθμα δεν μπορεί να αντιμετωπίηεται ωσ «τζχνθ» και να 
διεξάγεται με εμπειρικό τρόπο, αλλά ότι προςλαμβάνει ζνα επιςτθμονικό χαρακτιρα που 
αποτελεί εγγφθςθ για τθν 

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ ικανοτιτων 

 Πακαίνουν και προτείνουν και οι ίδιεσ/οι τρόπουσ άμεςθσ εμπλοκισ των νθπίων ςε 
γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ. Ενκαρρφνονται ςτθ δθμιουργία ευκαιριϊν για γλωςςικι χριςθ 
μζςω μιασ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ πραγματολογικοφ τφπου για τθν επίτευξθ του μζγιςτου 
δυνατοφ αποτελζςματοσ.  

 Ωπερβαίνουν τουσ παραδοςιακοφσ ρόλουσ του διδάςκοντοσ και του μακθτι και 
αντιμετωπίηουν τθν τάξθ ωσ ζνα ςφνολο ςυνεργαηόμενων μελϊν με τουσ ίδιουσ να είναι 
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«πρϊτοι μεταξφ ίςων». 

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων: 

 Αναπτφςςουν τθ γλωςςικι δεξιότθτα (που είναι και διδακτικόσ ςτόχοσ), γνωρίηουν δθλαδι το 
ςφςτθµα τθσ γλϊςςασ. 

 Αναπτφςςουν τθν επικοινωνιακι δεξιότθτα, δθλαδι το πϊσ κα χρθςιµοποιοφν το ςφςτθµα 
τθσ γλϊςςασ ςε ποικιλία επικοινωνιακϊν περιςτάςεων  και ςυμβάντων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα εξετάηει τθν αναγκαιότθτα τθσ γλωςςικισ αγωγισ ςτο Ρθπιαγωγείο ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ποικίλεσ γλωςςικζσ δυνατότθτεσ των νθπίων. Υαρουςιάηει δραςτθριότθτεσ και πορείεσ γλωςςικισ 

αγωγισ αναφορικά με τον προφορικό λόγο (κατανόθςθ και παραγωγι) και το γραπτό λόγο 

(προαναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ). Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν καλλιζργεια τθσ επικοινωνιακισ 

ικανότθτασ του νθπίου. Χυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται και αναλφονται τα ακόλουκα κεφάλαια: 

 Θ καλλιζργεια των γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτον προφορικό και γραπτό λόγο. 

 Σι τάςεισ τθσ Γλωςςολογίασ ςε ςχζςθ με τθ γλωςςικι διδαςκαλία (ο δομιςμόσ, ο 
λειτουργιςμόσ, ο γενετιςμόσ, θ επικοινωνιακι προςζγγιςθ). 

 Ψο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ. 

 Θ επικοινωνία ωσ αποτζλεςμα λεκτικϊν και εξωλεκτικϊν μθχανιςμϊν. 

 Θ καλλιζργεια των γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτο Ρθπιαγωγείο. Ακρόαςθ, ομιλία, ανάγνωςθ, 
γραφι. 

 Θ κατάκτθςθ του λεξιλογίου από τα παιδιά. 

 Θ ςυγκρότθςθ των γλωςςικϊν και κοινωνικϊν ταυτοτιτων των νθπίων. 

 Θ δθμιουργικι χριςθ των οπτικοακουςτικϊν μζςων διδαςκαλίασ. 

 Ψεχνικζσ αλλθλεπίδραςθσ και αποτελεςματικόσ χειριςμόσ τθσ τάξθσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ 

διαλζξεων 

39 

Εκπόνθςθ ομαδικϊν 

εργαςιϊν 

40 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

26 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ 110 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 

 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 Χυμμετοχι ςε γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ δοκιμίων.  

 Γραπτι εργαςία με (κατά προτίμθςθ) ερευνθτικό 
περιεχόμενο και παρουςίαςι τθσ ςτο 
μάκθμα.Χυμμετοχικό project (20%). 

 Χφνταξθ reportpapersμετά από παρακολοφκθςθ 
παράλλθλων ςυμποςίων ι ςεμιναρίων με 
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου. 

 Ερευνθτικι εργαςία (για φοιτθτζσ ERASMUS, 
100%) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ρτίνασ, Ξ. &Γϊτθ Ε. (2016). Ο κριτικόσ γραμματιςμόσ ςτθ ςχολικι πράξθ: Αρχίηοντασ από το 

Νθπιαγωγείο…Ακινα: Gutenberg. 

Ψςιτςανοφδθ – Παλλίδθ, Ρ. επιμ. (2016). Ελλθνικι Γλϊςςα, Επικοινωνία και ΜΜΕ. Από τθν 

Αρχαιοελλθνικι Γραμματεία ζωσ ιμερα. Ακινα: Gutenberg. 

Χατηθςαββίδθσ, Χ. (2002). Θ γλωςςικι αγωγι ςτο Νθπιαγωγείο – Δραςτθριότθτεσ για τθν 

καλλιζργεια τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ και του γραμματιςμοφ.Ακινα: Βάνιασ. 

Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2015) (ed.) Greek Language in Children’s Society. NewYork: 

UntestedIdeasRecearchCenter. 

Ψςιτςανοφδθ, Ρ. &Α. Πιτςθ (2016). «Θ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ ςτο πλαίςιο τθσ 

επικοινωνιακισ - κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ τθσ γλϊςςασ. Πια διδακτικι δοκιμι ςε μακθτζσ 

τθσ Εϋ Δθμοτικοφ ςε Ελλθνικό ςχολείο τθσ Αττικισ». ΕλλθνικόΒλζμμα - Revista de 

estudoshelenicos. UERJ - nc.,Ρο 1. http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/ellinikovlemma/article/view/27278/19605. 

Ψςιτςανοφδθ-Παλλίδθ, Ρ. & Α. Πιτςθ (2016). «Επικοινωνιακι γραμματικι και γλϊςςα: Δεδομζνα 

και εξελίξεισ που οδθγοφν ςτθ λειτουργικι αξιοποίθςθ τθσ γραμματικισ γνϊςθσ». Επιςτθμονικι 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/ellinikovlemma/article/view/27278/19605
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/ellinikovlemma/article/view/27278/19605
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Επετθρίδα του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Νθπιαγωγϊν τθσ χολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του 

Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - JournalofResearchinEducationandTraining. University of Ioannina 

Publications (on line). 

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/9986/10704. 

Ψςιτςανοφδθ-Παλλίδθ, Ρ. (2018). «Θ αποκάλυψθ τθσ ‘ςτάςθσ υψθλισ απατθλισ οικειότθτασ’ ωσ 

εργαλείο εμπλουτιςμοφ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα». Χτο 

Ξ. Παλαφάντθσ (επιμ.) Πρακτικά 10
ου

 Πανελλθνίου υνεδρίου «Λογοτεχνία και 

Παιδεία».Υαιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων, Χχολι Επιςτθμϊν Αγωγισ, 

Χφνδεςμοσ Φιλολόγων Λωαννίνων. Λωάννινα, 4-6.11.2016. Ακινα: Διάδραςθ, τ. Α’, 603-613. 

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/view/9986/10704
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ  ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 414 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΨ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΞΑΡΕΡΑ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  
ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ γνϊςθ των βαςικϊν προβλθμάτων υγείασ που εμφανίηονται ςε παιδιά νθπιακισ θλικίασ.  

 H εκπαίδευςθ των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν ϊςτε να αντιμετωπίηουν επείγοντα 
προβλιματα υγείασ που μπορεί να εμφανιςτοφν ςτα παιδιά ςτο χϊρο του ςχολείου. 

 Λκανότθτα ζγκαιρθσ αναγνϊριςθσ ςυμπτωμάτων και ζγκυρθ παραπομπι ςε ειδικοφσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ πακολογικϊν καταςτάςεων. 

 Θ καλφτερθ αντιμετϊπιςθ ςτο χϊρου του ςχολείο του χρόνια άρρωςτου παιδιοφ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ, θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
υγείασ  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υεριεχόμενο του μακιματοσ αποτελεί θ γνϊςθ των βαςικϊν προβλθμάτων υγείασ που 

εμφανίηονται ςτα παιδιά προςχολικισ θλικίασ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνϊνται 

 Υαιδικι νοςθρότθτα. 



 

[286] 
 

 Ενδομιτρια και εξωμιτρια αφξθςθ. 

 Ψυχοκινθτικι εξζλιξθ του παιδιοφ. 

 Διαταραχζσ τθσ αφξθςθσ (ανεπαρκισ πρόςλθψθ βάρουσ, παχφςαρκό παιδί, κοντό/ ψθλό 
παιδί). 

 Διαταραχζσ ανάπτυξθσ (διαταραχζσ λόγου, ακοισ, όραςθσ, εγκεφαλικι παράλυςθ, ειδικζσ 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ). 

 Διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ (νυχτερινι ενοφρθςθ, τικ, νευρογενισ ανορεξία, κακοποιθμζνο 
παιδί). 

 Διατροφι νθπίων και μεγαλφτερων παιδιϊν. 

 Ρεογνολογία - Ενδομιτρια και Υεριγεννθτικζσ λοιμϊξεισ. 

 Ενδοκρινικά Ροςιματα (ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, ςφνδρομο cushing, ςυγγενισ 
υποκυρεοειδιςμόσ).  

 Πεταβολικά Ροςιματα (φαινυλκετονουρία, γαλακτοηαιμία) 

 Χρωμοςωμικζσ Διαταραχζσ (Χφνδρομο Down, Χφνδρομο Turner). 

 Ανοςία και ανοςοποίθςθ – Εμβόλια.  

 Αιμοποιθτικό Χφςτθμα (ςιδθροπενικι αναιμία, μεςογειακι αναιμία). 

 Αναπνευςτικό ςφςτθμα (οξεία αμυγδαλίτιδα, φαρυγγίτιδα, οξεία λαρυγγίτιδα, πνευμονία, 
βρογχικό άςκμα). 

 Οοιμϊδθ Ροςιματα (ιλαρά, ερυκρά, ανεμοευλογία, πολιομυελίτιδα, λοιμϊδθσ 
μονοπυρινωςθ, φυματίωςθ, μελιταίοσ). 

 Υεπτικό Χφςτθμα (ςτοματίτιδα, δυςανεξία ςτθ λακτόηθ, οξεία ςκωλθκοειδίτιδα). 

 Συροποιθτικό Χφςτθμα (ουρολοίμωξθ, ςπειραματονεφρίτιδα). 

 Ρευρικό Χφςτθμα (πυρετικοί ςπαςμοί, επιλθψία, μθνιγγίτιδα). 

 Υαιδοορκοπαιδικι (ςκολίωςθ, ςυγγενζσ εξάρκρωμα ιςχίου, ραχίτιδα). 

 Δζρμα (κνίδωςθ, αναφυλαξία, φκειρίαςθ). 

 Ξακοικθ νοςιματα (οξεία λευχαιμία, λεμφϊματα, όγκοι εγκεφάλου). 

 Επείγουςα ιατρικι ςε βρζφθ και παιδιά (καρδιοαναπνευςτικι ανάνθψθ, απόφραξθ 
αεραγωγϊν από ξζνο ςϊμα, θλεκτροπλθξία, κατάγματα). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ ΨΥΕ ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 

μελζτθσ προετοιμαςίασ για 

τισ εξετάςεισ 

45 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 

διδάςκοντα  

6 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

Γραπτι δοκιμαςία με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βρυϊνθσ Γ. (2004) Παιδιατρικι, Λωάννινα: ΕΦΩΦΑ 

Οαπατςάνθσ Υ. (1996) Βαςικι Παιδιατρικι, Ακινα : ΛΑΨΦΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΟΛΨΧΑΧ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Χτϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/ Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/mod/forum/view.php?id=17057 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ:  

 Ρα γνωρίηουν τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Ξοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 Ρα κατανοοφν τισ εκπαιδευτικζσ εξελίξεισ ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ 
εξελίξεισ ςτθ χϊρα μασ  

 Ρα εντοπίηουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
αναπαράγει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ 

 Ρα αξιολογοφν τισ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ αναπαραγωγισ των ελλθνικϊν οικογενειϊν 

 Ρα προτείνουν εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ για τθν άμβλυνςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 
που οφείλονται ςτθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν 

 Ρα χρθςιμοποιοφν πρακτικζσ για τθν άμβλυνςθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 
ςυνδυάηοντασ προτάςεισ από τθν κοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ και ςυναφι 
επιςτθμονικά πεδία 

  Ρα αξιολογοφν τισ κοινωνι(ολογι)κζσ παραμζτρουσ του επαγγζλματοσ του/θσ Ρθπιαγωγοφ 
ςτθν Ελλάδα και να τισ ςυνδζουν με παραμζτρουσ από άλλα επιςτθμονικά πεδία 

 Ρα οργανϊνουν πρακτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν ηθτθμάτων που απαςχολοφν 
τθν ελλθνικι κοινωνία 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

  Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα παρουςιάηονται βαςικζσ κεματικζσ που αφοροφν ςτθν Ξοινωνιολογία του 

ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ: 

 Λςτορία και εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ Ξοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα 

 Θ ζρευνα ςτθν Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα 

 Θ κεςμοκζτθςθ του Ρθπιαγωγείου ςτθν Ελλάδα και οι κοινωνικζσ του λειτουργίεσ 
του 

 Εκπαίδευςθ και κοινωνικι αναπαραγωγι ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα 

 Χχολικά εγχειρίδια ςτθν Ελλάδα και διαμόρφωςθ και αναπαραγωγι τθσ ζμφυλθσ 
ταυτότθτασ των μακθτϊν/τριϊν 

 Ευαίςκθτα κοινωνικά ηθτιματα ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ο ρόλοσ του ςχολείου 
με ζμφαςθ ςτο νθπιαγωγείο: 

 Άτυπεσ εκπαιδευτικζσ και πολιτιςμικζσ πρακτικζσ των Ελλινων γονζων των νθπίων 
ςτθν Ελλάδα και το φαινόμενο τθσ «μορφωςιολατρείασ» 

 Εκπαίδευςθ και αγορά εργαςίασ ςτθν Ελλάδα 

 Ψο φαινόμενο Brain Drain  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με 

τουσ/ισ φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτθριότθτα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 
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Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

20 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 13 

Υροετοιμαςία για τισ 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

13 

Πελζτθ για τισ εξετάςεισ 32 

Χυνεργαςία 3 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

● Γλϊςςα: Ελλθνικι 

● Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

 

● Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

 Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

- Ανάπτυξθσ 

- Χφντομθσ Απάντθςθσ 

- Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κάνοσ, Κ. (Επιςτ. Επιμ.) (2015). Θ Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Ερευνϊν 

Απάνκιςμα. Ακινα: Gutenberg.  

Κάνοσ, Κ. (2017). Εκπαίδευςθ και κοινωνικι αναπαραγωγι ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα 

(1950-2010). Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ  

Πυλωνάσ, Κ. (1998). Κοινωνιολογία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ: υμβολζσ. Ακινα: 

Gutenberg. 

Πυλωνάσ, Κ. (1999). Θ αναπαραγωγι των κοινωνικϊν τάξεων μζςα από τουσ ςχολικοφσ 

μθχανιςμοφσ: Θ Μζςθ Εκπαίδευςθ ςτο χωριό και ςτθν πόλθ. Ακινα: Gutenberg. 

Υαπαδάκθσ, Ρ. & Χανιωτάκθσ, Ρ. (Επιςτ. Επιμ.). (2011). Εκπαίδευςθ - Κοινωνία & 

Πολιτικι, Σιμθτικόσ τόμοσ για τον Κακθγθτι Ι. Ε. Πυργιωτάκθ. Ακινα: Υεδίο. 

Υυργιωτάκθσ, Λ. (2001). Εκπαίδευςθ και κοινωνία ςτθν Ελλάδα. Οι διαλεκτικζσ ςχζςεισ και 

οι αδιάλλακτεσ ςυγκροφςεισ (Ρ. Υαπαδάκθσ, Επιμ.). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Χιάνου-Ξφργιου, Ε. (2010). Από το Πανεπιςτιμιο ςτθν αγορά εργαςίασ. Όψεισ των 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Ψςουκαλάσ, Ξ. (1987). Κράτοσ, κοινωνία, εργαςία ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα. Ακινα: 

Κεμζλιο. 

Ψςουκαλάσ, Ξ. (1992). Εξάρτθςθ και αναπαραγωγι. Ο κοινωνικόσ ρόλοσ των 

εκπαιδευτικϊν μθχανιςμϊν ςτθν Ελλάδα (1830-1922), (ςτϋ ζκδ.). Ακινα: Κεμζλιο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 202 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ ΧΨ’   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΕΟΛΞΨΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2           4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ (με προςωπικι μελζτθ και εκπόνθςθ εργαςιϊν και 

εξετάςεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ κατανόθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ ςφγχρονθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ κακϊσ και των 
βαςικϊν παραδοςιακϊν και ςφγχρονων κεωριϊν ανάπτυξθσ, 

 Θ κατανόθςθ ηθτθμάτων μεκοδολογίασ και ζρευνασ τθσ Αναπτυξιακισ Ψυχολογίασ: Ρα 
γνωρίςουν τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων - τα είδθ των ερευνθτικϊν ςχεδιαςμϊν, 

 Σ προςδιοριςμόσ των βαςικϊν ψυχολογικϊν λειτουργιϊν του κάκε επιπζδου ανάπτυξθσ 
από τθ βρεφικι θλικία µζχρι τθν εφθβεία, 

 Θ αναγνϊριςθ  τθσ  ποικιλομορφίασ των εμπειριϊν τθσ ηωισ που διαμορφϊνουν τθν 
ψυχολογία τθσ βρεφικισ θλικίασ, τθσ πρϊτθσ και µζςθσ παιδικισ θλικίασ και τθσ εφθβείασ, 

 H  αναγνϊριςθ του ρόλου των πολιτιςμικϊν παραγόντων ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, 

 Θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων –γενετικϊν και 
νευροβιολογικϊν– ςτθν ανκρϊπινθ εξελικτικι πορεία από τθ βρεφικι θλικία ζωσ τθν 
εφθβεία. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
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 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Κεωρθτικι βάςθ τθσ Εξελικτικισ Ψυχολογίασ - Ψο γνωςτικό αντικείμενο τθσ δια βίου 
ανάπτυξθσ - Ψα βαςικά κζματα τθσ αναπτυξιακισ επιςτιμθσ. 

 Κεωρίεσ Γνωςτικισ Ανάπτυξθσ: Ψυχοδυναμικι προςζγγιςθ, Ψυχοκοινωνικι κεωρία του 
Erikson, Χυμπεριφορικι προςζγγιςθ, Ξοινωνικο-γνωςτικι κεωρία μάκθςθσ, 
Ξονςτρουκτιβιςτικι κεωρία του Piaget, Υροςεγγίςεισ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, 
Ανκρωπιςτικι προςζγγιςθ (Maslow), Βιο-οικολογικι προςζγγιςθ, Ξοινωνικοπολιτιςμικι 
κεωρία του Vygotsky. 

 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν ικανοτιτων και λειτουργιϊν ςτθ βρεφικι θλικία – Θ προςζγγιςθ του 
Piaget. Βρεφικι νοθμοςφνθ - Απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ - Γλϊςςα και ςκζψθ. 

 Ανάπτυξθ τθσ μνιμθσ ςτθ βρεφικι και νθπιακι θλικία. 

 Θ πορεία τθσ ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ –  Ψα ςυναιςκιματα ςτθ βρεφικι θλικία. 

 Ψα ςυναιςκιματα ςτθ νθπιακι θλικία. 

 Θ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτθ ςχολικι θλικία. 

 Θ ανάπτυξθ τθσ θκικότθτασ. 

 Θ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ ςτθ ςχολικι θλικία. 

 Κεωρίεσ για τθν εφθβεία -Βιολογικζσ κεωρίεσ για τθν ανάπτυξθ των εφιβων. 

 Γνωςτικι ανάπτυξθ του εφιβου. 

 Θ θκικι ανάπτυξθ του εφιβου - Χυναιςκθματικι ανάπτυξθ ςτθν εφθβεία. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
 Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ  για 

τθν προετοιμαςία των 
13 
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εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

15 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

30 

Εξετάςεισ 3 

φνολο Μαθήματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 

Πζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

 Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

(Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ και Ερωτιςεισ 
Χφντομθσ Απάντθςθσ) (80%). 

 Εργαςία ςτο πλαίςιο των Εφαρμογϊν του 
μακιματοσ: Υροφορικι παρουςίαςθ άρκρων 
(20%). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Bremner, G., Slater, A., & Butterworth, G. (2012). Θ Ανάπτυξθ των Βρεφϊν: Πρόςφατεσ Εξελίξεισ 

(Μετάφραςθ - Επιςτθµονικι Επιµζλεια Χ. Παπαθλιοφ). Ακινα: Εκδόςεισ Υαπαηιςθ.  

Cole, M., & Cole, S. R. (2000). Θ Ανάπτυξθ των Παιδιϊν: Θ αρχι τθσ ηωισ (εγκυµοςφνθ, τοκετόσ, 

βρεφικι θλικία) (Α τόµοσ) (Επιµζλεια: Η. Υαπαλθγοφρα & Υ. Βορριά, Πετάφραςθ: Π. Χόλµαν). 

Ακινα: Ψυπωκιτω.  

Cole, M. & Cole, S. R. (2001). Θ Ανάπτυξθ των Παιδιϊν, (Σόμοσ Β’) (Επιμ. Η. Ππαμπλζκου 

Πετάφραςθ: Π. Χόλµαν). Ακινα: Ψυπωκιτω. 

Craig, G. J., Baucum, D. (2008). H Aνάπτυξθ του Ανκρϊπου (Επιςτθµονικι Επιµζλεια: Υ. Βορριά). 

Ακινα: Εκδόςεισ Υαπαηιςθ.  

Feldman, R. S. (2009). Εξελικτικι Ψυχολογία: Δια βίου Ανάπτυξθ (Επιςτθµονικι Επιµζλεια Θλίασ Γ. 

Ππεηεβζγκθσ). Ακινα: Ψυπωκιτω. 

Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S.R. (2014). H Ανάπτυξθ των Παιδιϊν (Επιςτθµονικι Επιµζλεια: Η. 

Ππαµπλζκου, Πετάφραςθ: Π. Ξουλεντιανοφ). Ακινα: Tυπωκιτω. 

 

- Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 American Psychologist 

 Developmental Psychology 

 Hellenic Journal of Psychology 

 Journal of Applied Psychology 

 Journal of Developmental Psychology 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ109α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ T΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 8 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ / Ανατροφοδότθςθ  1 

Εποπτεία πρακτικισ άςκθςθσ  1 

Υρακτικι Άςκθςθ 2 εβδομάδεσ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΤΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=535 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Πακθςιακά Αποτελζςματα 

Oι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 να αναγνωρίηουν τισ μακθματικζσ ιδζεσ που διζπουν τισ δραςτθριότθτεσ για τα μακθματικά του 
Ρθπιαγωγείου 

 να αξιολογοφν δραςτθριότθτεσ για τα μακθματικά ωσ προσ το ςτόχο και το βακμό δυςκολίασ 
τουσ  

 να ςχεδιάηουν και να πραγματοποιοφν δραςτθριότθτεσ για τα μακθματικά ςε τάξθ 

 να αναλφουν και να αξιολογοφν τθ δράςθ των παιδιϊν και τθ δικι τουσ κατά τθν πραγμάτωςθ 
μιασ μακθματικισ δραςτθριότθτασ 

Γενικζσ Λκανότθτεσ 

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
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 Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων, ςυμβατϊν με ςτόχουσ των ςφγχρονων αναλυτικϊν προγραμμάτων 

ςπουδϊν για τα μακθματικά ςτθν πρωτοςχολικι θλικία ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Αριθμοί και Πράξεισ 

 Φυςικοί αρικμοί: Θ δομι, το νόθμα και οι αναπαραςτάςεισ τουσ  

 Υράξεισ με φυςικοφσ αρικμοφσ: Ποντζλα των πράξεων, ςτρατθγικζσ 

 Υροβλιματα προςκετικισ και πολλαπλαςιαςτικισ δομισ 

 Διδακτικι προςζγγιςθ ςτο Ρθπιαγωγείο.  

 Μεγζθη - Μετρήςεισ 

 Χυνεχι μεγζκθ, μονάδεσ μζτρθςθσ, διαδικαςίεσ μζτρθςθσ. 

 Χφνδεςθ τθσ μζτρθςθσ με τισ αρικμθτικζσ ζννοιεσ 

 Διδακτικι προςζγγιςθ ςτο Ρθπιαγωγείο 

 Άλγεβρα 

 Σι βάςεισ τθσ πρϊιμθσ αλγεβρικισ ςκζψθσ (κανονικότθτεσ - ςχζςεισ μεταξφ ποςοτιτων) 

 Διδακτικι προςζγγιςθ ςτο Ρθπιαγωγείο 

 Χώροσ και Γεωμετρία 

 Χωρικζσ ςχζςεισ 

 Ποντζλα του Χϊρου 

 Γεωμετρικά ςχιματα και ςτερεά 

 Γεωμετρικοί Πεταχθματιςμοί 

 Διδακτικι προςζγγιςθ ςτο Ρθπιαγωγείο. 

 τοχαςτικά Μαθηματικά: Η ζννοια τησ πιθανότητασ  

 Υείραμα τφχθσ 

 Δειγματικόσ χϊροσ 

 Διδακτικι προςζγγιςθ ςτο Ρθπιαγωγείο 

 τατιςτική 

 Ξατθγορικά δεδομζνα 

 Αναπαραςτατικά εργαλεία  

 Διδακτικι προςζγγιςθ ςτο Ρθπιαγωγείο 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ecourse  

 προτηζκτορασ 

 Email 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-Υαρακολοφκθςθ 39 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ-

ςυμμετοχι 

10 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στα ελληνικά: 

Ξαλδρυμίδου, Π. (2011). Διδακτικι μακθματικϊν ΙΙ, Διδακτικζσ Χθμειϊςεισ. Λωάννινα: Υανεπιςτιμιο 
Λωαννίνων. 

Ξαφοφςθ, Χ., & Χκουμπουρδι, Χ. (2008). Σα Μακθματικά των παιδιϊν 4-6 ετϊν. Ακινα: Εκδόςεισ 
Υατάκθ. 

Ψηεκάκθ, Π. (1996). Μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν προςχολικι θλικία. Ακινα: Gutenberg. 

Van de Walle, J., Lovin, L., Karp, K., & Bay-Williams, J. (2017). Μακθματικά από το Νθπιαγωγείο ωσ το 

Γυμνάςιο (T. Ψριανταφυλλίδθσ, Επιμ. & Α. Γρίβα, μτφρ). Ακινα: Gutenberg. 

Στα αγγλικά: 

Cai, J., & Knuth, E. (2011). Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives. Berlin, 
Heidelberg: Springer-Verlag. 

Clements, D.H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories 
approach. New York, US: Routledge.  

Clements, D.H., Sarama, J., & DiBiase, A.-M. (2004). Engaging young children in mathematics: 
Standards for early childhood mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Cross, C.T., Woods, T.A., & Schweingruber, H. (Eds.). (2009). Mathematics learning in early childhood: 
Paths toward excellence and equity. National Research Council, Committee on Early Childhood 
Mathematics. Washington, DC: The National Academies Press. 

English, L., & Mulligan, J. (Eds.)(2013). Reconceptualizing early mathematics learning. Dordrecht: 
Springer. 

Levenson, Ε., Tirosh, D., & Tsamir, P. (2011). Preschool geometry: Theory, research, and practical 
perspectives. Rotterdam: Sense Publishers.  

Perry, B., MacDonald, A., & Gervasoni, A. (Eds.). (2015). Mathematics and transition to school: 
International perspectives. Singapore: Springer. 

Watson, A., & Ohtani, M. (Eds). (2015). Task design in mathematics education. Cham: Springer. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Educational Studies in Mathematics 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ - 

προετοιμαςία 

20 

Υροετοιμαςία τθσ 

πρακτικισ 

35 

Υρακτικι Άςκθςθ 46 

Χυγγραφι εργαςίασ 

ςχετικά με τθν πρακτικι 

30 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

30 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ (50%) 

 Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία με παρουςίαςθ και 
ανάλυςθ τθσ παρατιρθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ κατά 
τθν πρακτικι άςκθςθ (50%) 
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International Journal for Mathematics in Education 

Journal for Research in Mathematics Education 

Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning, 

ZDM Mathematics Education 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 149 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΨϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΕΡΡΣΛΩΡ ΨΩΡ ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΧΨΣ 

ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 8 

Εργαςτιρια 1 

Φροντιςτιρια 1 

Εποπτεία Υρακτικισ 1 

Υρακτικι άςκθςθ 2 εβδομάδεσ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 H αναγνϊριςθ τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ ςυνιςτϊςασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 H αναγνϊριςθ των δεξιοτιτων τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου ςε μια οργανωμζνθ 
δραςτθριότθτα. 

 H αναγνϊριςθ των διδακτικϊν ςτόχων ςε μια ςειρά οργανωμζνων δραςτθριοτιτων και θ 
αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων. 

 Χχεδιαςμόσ μικροδιδαςκαλιϊν και ολοκλθρωμζνων ςχεδίων εργαςίασ.  

 H  αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυνυπευκυνότθτασ 
ςτθ διερεφνθςθ κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

  Θ κατανόθςθ τθσ επιςτιμθσ ωσ προϊόν ανκρϊπινων ενεργειϊν και απόκτθςθ μιασ 
ςυνολικισ αντίλθψθσ για τισ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ και τα επιτεφγματα ωσ 
προϊόντα πολιτιςμοφ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
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 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σι ςφγχρονεσ κοινωνικο-πολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ- Θ κεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ 

 Σ ρόλοσ του/τθσ Ρθπιαγωγοφ υπό το πρίςμα των ςφγχρονων κεωριϊν μάκθςθσ.   

 Διαπολιτιςμικζσ και Διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδαςκαλία των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν.  

 Σ ρόλοσ του Πουςείου ςτθν Εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

 Υεριβάλλον και αειφόροσ ανάπτυξθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ.  

 Ρζεσ Ψεχνολογίεσ και Διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Αξιολόγθςθ ςτθ Διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

  Χχεδιαςμόσ διδακτικϊν ςτρατθγικϊν για τθ Διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

30 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

45 

Αρικμόσ ωρϊν 

υποχρεωτικισ πρακτικισ 

άςκθςθσ ςτα Ρθπιαγωγεία 

45 

Αρικμόσ ωρϊν για τθ 

ςυγγραφι εργαςίασ 

20 
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ςχετικισ με τθν πρακτικι 

άςκθςθ 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

45 

Χφνολο Πακιματοσ  229 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο 20% 

Ωποχρεωτικι εργαςία πρακτικισ άςκθςθσ ςτα Ρθπιαγωγεία 

20% 

Υροφορικζσ εξετάςεισ 60% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 60% 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 20% 

Ωποχρεωτικι εργαςία πρακτικισ άςκθςθσ ςτα Ρθπιαγωγεία 

για φοιτθτζσ ERASMUS 20% 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Καριϊτογλου, Π. (2006). Παιδαγωγικι γνϊςθ περιεχομζνου Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Θεςςαλονίκθ: 

Γράφθμα.  

 Πλακίτςθ Κατερίνα (2008). Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι 

θλικία: φγχρονεσ τάςεισ και προοπτικζσ. Ακινα: Πατάκθσ.  

Πλακίτςθ Κατερίνα (2010) (επιμ.). Επιςτιμθ και Κοινωνία: Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι 

Εκπαίδευςθ ς. 434. E-book available online: http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf  

Πλακίτςθ Κατερίνα (2011) (επιμ.). Κοινωνιογνωςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθ 

διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. (Sociocognitve 

and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Ακινα: Πατάκθσ.   

Πλακίτςθ, Κ., ταμοφλθσ, Ε., Θεοδωράκθ Χ., Κολοκοφρθ, Ε., Νάννθ, Ε., Κορνελάκθ, Α. (2018). Θ 

Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Μια νζα διάςταςθ ςτθν STEAM 

εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg–Δαρδανόσ. 

Ραβάνθσ, Κ. (2003). Δραςτθριότθτεσ για το Νθπιαγωγείο από τον κόςμο τθσ Φυςικισ. Ακινα: 

Δίπτυχο.  

 Σςελφζσ, Β. (2011). Galileo Galilei: διάλογοσ γφρω από τα δυο ςθμαντικότερα κοςμικά ςυςτιματα. 

Μια διδακτικι προςζγγιςθ. Ακινα: δωρεάν, θλεκτρονικό βοικθμα.  

Χρθςτίδου, Β. (2008). Εκπαιδεφοντασ τα μικρά παιδιά ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Ερευνθτικοί 

προςανατολιςμοί και παιδαγωγικζσ πρακτικζσ. Θεςςαλονίκθ: Κυριακίδθσ. 

Plakitsi, K. (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. The Netherlands: Sense 

Publishers. 

Roth, W.-M., Goulart, M. I. M., & Plakitsi, K. (2013). Science during early childhood: A Cultural-

Historical Perspective. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 

 

http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf
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-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:  

Θλεκτρονικό περιοδικό: Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Ζρευνα & Πράξθ. Διακζςιμο ςτο: 

http://www.lib.uoi.gr/serp/ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΕΩ 602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΘ ΠΣΩΧΛΞΘ ΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΦΑΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτιρια 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=632 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

- Γνϊςεισ 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται: 

 να γνωρίςουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ δθμιουργικότθτα μπορεί να αναπτφςςεται και να 
ενιςχφεται  ςε μουςικζσ και ςε παιδαγωγικζσ δράςεισ, 

 να γνωρίςουν βαςικζσ αρχζσ αυτοςχεδιαςμοφ και ςφνκεςθσ, 

 να γνωρίςουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςχεδιαςμοφ μουςικϊν δραςτθριοτιτων που να 
αναδεικνφουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φφςθσ τθσ μουςικισ, 

 να γνωρίςουν μεκόδουσ αξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ πάνω ςτθ μουςικο-παιδαγωγικι 
πράξθ. 

- Δεξιότθτεσ: 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν (ατομικά ι ομαδικά) απλζσ και ςφνκετεσ 
μουςικζσ δραςτθριότθτεσ για το Ρθπιαγωγείο, 

 να πειραματιςτοφν μουςικά και να δοκιμαςτοφν ςτο μουςικό αυτοςχεδιαςμό και ςτθ 
ςφνκεςθ, 

 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ που ζχουν να κάνουν με τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ και τθσ φωνισ, 

 να εξαςκθκοφν ςε απλά μουςικά όργανα, 

 να αναπτφξουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ μουςικισ καταγραφισ. 

- Λκανότθτεσ 
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Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 να ζχουν διάκεςθ για μουςικό πειραματιςμό, αυτοςχεδιαςμό και ςφνκεςθ, 

 να είναι ςε κζςθ να παροτρφνουν τα παιδιά ςτο μουςικό πειραματιςμό, αυτοςχεδιαςμό και 
ςφνκεςθ και να οργανϊνουν ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, 

 να είναι ςε κζςθ να προςεγγίςουν τθ μουςικι δθμιουργικότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθ 
γλϊςςα και τθ δραματοποίθςθ, 

 να είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν τθ μουςικοπαιδαγωγικι τουσ πράξθ και να αναςτοχάηονται 
πάνω ςε αυτι, 

 να είναι ςε κζςθ να επαναςχεδιάηουν μουςικζσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ τθν προθγθκείςα 
εμπειρία. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χχεδιαςμόσ απλϊν και ςφνκετων μουςικϊν δραςτθριοτιτων  

 Χριςθ και ςυνδυαςμόσ των ςτοιχείων μουςικισ αγωγισ που ζχουν ιδθ διδαχτεί 

 Βαςικζσ αρχζσ μουςικοφ αυτοςχεδιαςμοφ και ςφνκεςθσ (με φωνι, μουςικά όργανα, 
όργανα του ςϊματοσ, κίνθςθ) 

 Βαςικζσ αρχζσ μθ ςυμβατικισ ςθμειογραφίασ 

 Ωλοποίθςθ μουςικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν πράξθ (ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ) 

 Αξιολόγθςθ και αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν πράξθ  

 Υροτάςεισ για βελτίωςθ των δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ                  Υρόςωπο με πρόςωπο 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χριςθ power point 

 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικισ και βίντεο 

 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο 

 Χριςθ προγράμματοσ καταγραφισ μουςικισ ςθμειογραφίασ 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Χριςθ πλατφόρμασ ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 21 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 18 

Υροετοιμαςία εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων 

10 

Εφαρμογι ςτο πλαίςιο πρακτικισ  3 

Αναςτοχαςμόσ και αξιολόγθςθ 10 

Εξάςκθςθ μουςικϊν δεξιοτιτων   5 

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου 15 

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ 17 

Χυναντιςεισ με διδάςκοντα   5 

φνολο Μαθήματοσ  104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται: 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ υποχρεωτικζσ εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ από μικρζσ ομάδεσ (2-3 
ατόμων) και εφαρμογι ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ, 
(διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι) 

 Πε εκπόνθςθ μικρισ γραπτισ ομαδικισ εργαςίασ μζςα από τισ 
ςυναντιςεισ αναςτοχαςμοφ (διαμορφωτικι και 
ςυμπεραςματικι) 

 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ προφορικζσ εξετάςεισ (διαμορφωτικι 
και ςυμπεραςματικι) 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι 
τεκμθρίωςθ  

 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εφαρμογϊν 

 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι 
παραγράφων) 

 Γλωςςικι ςαφινεια 

 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο                                                                        20%                                                        

Ωποχρεωτικι εργαςία                                                                              30% 

Υροφορικζσ Εξετάςεισ με εργαςία                                                        80% 

Υροφορικζσ Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία                                                  50% 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bowman, W.D. & Lucia, a. (2012): The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education. Oxford: 

University Press.  

Hargreaves, D. (2004). Θ Αναπτυξιακι Ψυχολογία τθσ Μουςικισ. (Πετ. Ζ. Πακροποφλου). Ακινα: 

Fagotto. 

Jorgensen, E. (1997). In Search of Music Education. Urbana & Chicago: University of Illinois Pres. 

Kaiser, H. J. / Nolte, E. (1989 / 2003): Musikdidaktik. Sachverhalte - Argumente - Begründungen. Ein 

Lese- und Arbeitsbuch. Mainz: Schott. 

Pound, L., Harrison, Ch. (2003): Supporting musical development in the early years. Philadelphia: 

Open University Press  

Storms, G. (1996): 100 μουςικά παιχνίδια. (Επιμ.- μετ. Πιχάλθσ Ψόμπλερ). Ακινα: Orpheus. 

Αντωνακάκθσ, Δ., Χιωτάκθ-Ευκυμάκθ, Ε. (2007). Μουςικι Παιδαγωγικι. Διακεματικζσ εφαρμογζσ 

για μικρά παιδιά. Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ 

Υαπαπαναγιϊτου, . (Επιμ.) (2009). Ηθτιματα Μουςικισ Παιδαγωγικισ. Κεςςαλονίκθ: ΕΕΠΕ. 
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τ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ133 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Χτ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΧΨΑ 

ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Πάκθμα ςεμιναριακοφ τφπου 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1713 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Oι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ: 

 Ρα αναηθτοφν, να αξιολογοφν και να επιλζγουν δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τισ κεματικζσ 
ενότθτεσ των μακθματικϊν του Ρθπιαγωγείου   

 Ρα αναηθτοφν, να αξιολογοφν και να επιλζγουν εκπαιδευτικό υλικό για τα μακθματικά του 
Ρθπιαγωγείου   

 Ρα ςυγκρίνουν και να οργανϊνουν εκπαιδευτικό υλικό με άξονα τισ δραςτθριότθτεσ, ςτισ οποίεσ 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και αντιςτρόφωσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Αυτόνομθ εργαςία  

Σμαδικι εργαςία  

Άςκθςθ κριτικισ  

Ελεφκερθ, δθμιουργικι και επαγωγικι ςκζψθσ 

Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αναηιτθςθ, αξιολόγθςθ και επιλογι δραςτθριοτιτων ςχετικά με: 

o Ψισ γεωμετρικζσ ζννοιεσ. 

o Ψισ ζννοιεσ μεγεκϊν. 

o Ψισ αρικμθτικζσ ζννοιεσ. 

o Ψισ αλγεβρικζσ ζννοιεσ 

 Αναηιτθςθ, αξιολόγθςθ και επιλογι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τα Πακθματικά. 

 Επιλογι, αξιολόγθςθ και οργάνωςθ υλικοφ με βάςθ τισ δραςτθριότθτεσ. 

 Επιλογι, αξιολόγθςθ και οργάνωςθ δραςτθριοτιτων με βάςθ το υλικό. 

 Επιλογι δραςτθριότθτασ και υλικοφ με βάςθ τθ κεματικι ενότθτα περιεχομζνου. 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

προτηζκτορασ 

Email 

Ecourse 

Διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχικι 

παρακολοφκθςθ 

ςεμιναρίου 

39 

Αναηιτθςθ υλικοφ, 
επεξεργαςία και 

παρουςίαςι του ςτο 

ςεμινάριο   

20 

Χυγγραφι εργαςίασ 46 

Χφνολο Πακιματοσ  105 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία  

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

τα ελληνικά 

Kamii, C.K., DeClark, G. (1994). Σα παιδιά ξαναεφευρίςκουν τθν αρικμθτικι. Ακινα: Εκδόςεισ 
Υατάκθ. 

Ξαφοφςθ, Χ., & Χκουμπουρδι, Χ. (2008). Σα Μακθματικά των παιδιϊν 4-6 ετϊν. Ακινα: Εκδόςεισ 
Υατάκθ. 

Nunes, T. & Bryant, P. (2007). Σα παιδιά κάνουν Μακθματικά. Ακινα: Gutenberg. 

Χκουμπουρδι, Χ. (2012). Χχεδιαςμόσ ζνταξθσ υλικϊν και μζςων ςτθ μακθματικι εκπαίδευςθ των 
μικρϊν παιδιϊν. Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ 

Ψηεκάκθ, Π. (1996). Μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν προςχολικι θλικία. Ακινα: Gutenberg. 

Ψηεκάκθ, Π. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μακθματικά νοιματα. Ακινα: Gutenberg. 
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Van de Walle, J., Lovin, L., Karp, K., & Bay-Williams, J. (2017). Μακθματικά από το Νθπιαγωγείο ωσ το 

Γυμνάςιο (T. Ψριανταφυλλίδθσ, Επιμ. & Α. Γρίβα, μτφρ). Ακινα: Gutenberg. 

Στα αγγλικά 

Bishop, A., Clements, K., Keitel. Ch., Kilpatrick, J., Laborde. C. (1996). International Handbook of 

Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Copeland, R. (1984). How children learn mathematics. New York: Macmillan Publishing Company. 

Clements, D.H., Sarama, J., & DiBiase, A.-M. (2004). Engaging young children in mathematics: 
Standards for early childhood mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

English, L., & Mulligan, J. (Eds.)(2013). Reconceptualizing early mathematics learning. Dordrecht: 
Springer. 

Mansfield, H., Pateman, N. A. & Bednarz, N, (Eds). (1996). Mathematics for tomorrow's young 

children. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Watson, A., & Ohtani, M. (Eds). (2015). Task design in mathematics education. Cham: Springer. 

 

υναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Ευκλείδθσ Γϋ 

Educational Studies in Mathematics 

International Journal for Mathematics in Education 

Journal for Research in Mathematics Education 

Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning, 

ZDM Mathematics Education 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΩ 226 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ψ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΘ ΓΣΡΕΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 

Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

  

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Αναμζνεται οι φοιτθτζσ/τριεσ να: 

 Γνωρίηουν τθν εξελικτικι πορεία των Χχολϊν Γονζων ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ.  

 Ξατανοοφν ζννοιεσ που αφοροφν τθν λειτουργία των Χχολϊν/ Σμάδων Γονζων. 

 Είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν μεκόδουσ και τεχνικζσ ςυμβουλευτικισ παρζμβαςθσ ςτθν 
επαφι τουσ με τουσ γονείσ ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σργάνωςθ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ 

 Χυνεργαςία Χχολείου-Σικογζνειασ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί ςτθ Χυμβουλευτικι Ψυχολογία. 

 Χτόχοι και είδθ τθσ Χυμβουλευτικισ Ψυχολογίασ.  

 Θ ιςτορία τθσ Χυμβουλευτικισ Γονζων ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ. Λςτορικι     
αναδρομι. Θ ίδρυςθ των Χχολϊν Γονζων. 

 Εμπειρίεσ και ερευνθτικά δεδομζνα από τισ Χχολζσ Γονζων. 

 Πεκοδολογία των Χχολϊν Γονζων. 

 Κεματολογία που αναπτφςςεται ςτισ Χχολζσ Γονζων. 

 Θ Χυμβουλευτικι Γονζων ςτο χϊρο του Χχολείου. 

 Εφαρμογζσ τθσ Χυμβουλευτικισ Γονζων ςτα διάφορα εξελικτικά ςτάδια των παιδιϊν. 

 Χυμβουλευτικι Γονζων ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ.  

 Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν για τθ Χυμβουλευτικι Γονζων.  

 Φόλοι και λειτουργίεσ του Χυντονιςτι τθσ Χχολισ Γονζων. 

 Θ ςυμβουλευτικι διαδικαςία ςτισ Χχολζσ Γονζων. 

 Ανάπτυξθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ των Χχολϊν Γονζων. 

 Φάςεισ εξζλιξθσ ςτισ ομάδεσ των Χχολϊν Γονζων. 

 Αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν και ςυγκροφςεων ςτισ ομάδεσ των Χχολϊν Γονζων. 

 Βιωματικι μάκθςθ μζςα από τθ Χυμβουλευτικι Γονζων. 

 Ανάλυςθ περιπτϊςεων. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.   Διαλζξεισ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

 Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. 

  Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ ςε ομάδεσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΧΦΘΧΘ POWER POINT 

 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΦΣΛΨΘΨΕΧ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

φροντιςτθριακϊν 

αςκιςεων  

13 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/ τθ 

διδάςκουςα  

3 
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Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

33 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

33 

 

Χφνολο Πακιματοσ  
108 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

ΓΟΩΧΧΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ: 

Ελλθνικι 

ΓΦΑΥΨΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

Γραπτι εργαςία (Υροαιρετικι) 

 

Ξριτιρια Αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ και των 

εργαςιϊν: 

 Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παλικιϊςθ-Οοϊηου, Π., (2007), υμβουλευτικι Ψυχολογία. φγχρονεσ προςεγγίςεισ, Ακινα: 
Ατραπόσ. 

Πακρι-Ππότςαρθ, Ε., (2001), Αυτοαντίλθψθ και Αυτοεκτίμθςθ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Υαραςκευόπουλοσ, Λ. Ρ. & Υαραςκευοποφλου Υ. (2009). Δαίδαλοσ. Πρόγραμμα καλλιζργειασ τθσ 
δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτο ςχολείο και ςτθν οικογζνεια. Εκδόςεισ: Γκζλμπεςθσ Γ. 

Υαραςκευόπουλοσ, Λ.Ρ. (2004), Δθμιουργικι Χκζψθ ςτο ςχολείο και ςτθν οικογζνεια. Ακινα: 
Αυτοζκδοςθ. 

Verderber, R. & Verderber, K. (2005). Δεξιότθτεσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ. Ακινα: Εκδόςεισ 
Ζλλθν 

Χουρδάκθ, Π., (2000), Οικογενειακι Ψυχολογία, Ακινα: Leader Books. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΪΡ ΑΓΩΓΙΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ820 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΨ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΥΦΑΞΨΛΞΘΧ ΑΧΞΘΧΘΧ: ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΘΧ 

ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑΧ ΞΑΛ ΨΩΡ ΕΥΛΔΣΧΕΩΡ ΨΩΡ ΡΘΥΛΩΡ ΧΨΛΧ 

ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ ΨΩΡ ΚΕΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία/ Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΤΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 H αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ αξιολόγθςθσ ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα ςπουδϊν του 
Ρθπιαγωγείου. 

 Θ κατανόθςθ του τρόπου χριςθσ ενδεδειγμζνων μεκόδων και εργαλείων αξιολόγθςθσ 
ςυμπεριφοράσ και επίδοςθσ των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ κετικϊν επιςτθμϊν. 

 H αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ αξιολόγθςθσ ςυμπεριφορικϊν δυςκολιϊν 
ςτο νθπιαγωγείο. 

 4.Θ κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ που ςχετίηεται με τθν επίδοςθ και τθ 
ςυμπεριφορά των νθπίων ςε δραςτθριότθτεσ κετικϊν επιςτθμϊν. 

 Θ κατανόθςθ του τρόπου οργάνωςθσ του ατομικοφ φακζλου (portfolio) ωσ εργαλείο 
αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ και ςυμπεριφοράσ των νθπίων ςε 
δραςτθριότθτεσ κετικϊν επιςτθμϊν. 

 Ξατανόθςθ του τρόπου αξιοποίθςθσ των ςτοιχείων που προκφπτουν από τθ χριςθ των 
διαφόρων μεκόδων και εργαλείων αξιολόγθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ και επίδοςθσ των 
μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ κετικϊν επιςτθμϊν ςτο ςχεδιαςμό αυτϊν των δραςτθριοτιτων. 

 Θ αλλθλοπαρατιρθςθ ωσ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ των φοιτθτϊν ςτα πλαίςια 
τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτο Ρθπιαγωγείο  

 Πεκοδολογία παρατιρθςθσ ςε δραςτθριότθτεσ Κετικϊν Επιςτθμϊν.  

 Σι ςυηθτιςεισ/ςυνεντεφξεισ ωσ εργαλείο κατανόθςθσ τθσ ςκζψθσ του παιδιοφ ςε 
δραςτθριότθτεσ Κετικϊν Επιςτθμϊν . 

 Θ αυτοαξιολόγθςθ του παιδιοφ. 

 Σ ατομικόσ φάκελοσ του παιδιοφ. 

 Αξιοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ παρατιρθςθσ για τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων ςτισ κετικζσ 
επιςτιμεσ. 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςε δραςτθριότθτεσ Κετικϊν Επιςτθμϊν. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, Επικοινωνία με φοιτθτζσ και 

αποςτολι επιπλζον υλικοφ και ςθμειϊςεων  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 13 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία  13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 13 

Πελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

30 
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Χυγγραφι εργαςίασ  30 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

2 

Υροετοιμαςία για τθν 

παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ  

15 

Χφνολο Πακιματοσ  116 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 Υαραδοτζα εργαςτθριακϊν αςκιςεων: 30% 

 Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία και παρουςίαςθ: 70% 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ανδροφςου, Α, Αυγθτίδου, Χ, Γουριϊτου, Ε. κ.α. (2016).  Οι Τποψιφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατθροφν, 

Παρεμβαίνουν και Αναςτοχάηονται. Χυλλογικόσ τόμοσ (Επιμ.) Αυγθτίδου Χ, Ψηεκάκθ Π &Ψςάφοσ 

Β. Ακινα: Gutenberg. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ. & Ππαςαγιάννθ, Ε.(2006).Οδθγόσ νθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί -δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα: ΟΕΔΒ.Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν (ΔΕΥΥΧ) (2003). Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ (Φ.Ε.Κ.) 303 και 

304/13-3-03, τεφχοσ Βϋ, τόμοι Αϋ και Βϋ. Ακινα: Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο. 

Δϊνθ, Ε. (2015). Αντιλιψεισ νθπιαγωγϊν για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ ςυναιςκθματικϊν και 

ςυμπεριφορικϊν. Πρόγραμμα πουδϊν Νθπιαγωγείου: Επιςτθμονικό Πεδίο: Πρϊτθ ςχολικι 

θλικία. (2014). "Ρεο Χχολείο" ΕΧΥΑ 2007-2013, Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα: Εκπαίδευςθ και Δια 

Βίου Πάκθςθ. Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

Ανακτικθκε από το διαδίκτυο, 2 Αυγοφςτου, 

2018:http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1947. 

Ξακανά, Δ.Π., Ππότςογλου, Ξ., Χανιωτάκθ, Ρ & Ξαβαλάρθ, Ε.(2006) (Επιμ.). Θ αξιολόγθςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Παιδαγωγικι και διδακτικι διάςταςθ. Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ. 

McAfee, O., Leong, D.J. &Bodrova, E. (2010). Βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν προςχολικι αγωγι 

και εκπαίδευςθ. Ακινα: Υαπαηιςθ. 

Ρτολιοποφλου, Ε. & Γουργιϊτου, Ε. (2008). Θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ με ζμφαςθ ςτθν 

προςχολικι. Ακινα: Gutenberg. Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ για τθν Περιγραφικι Αξιολόγθςθ ςτο 

Νθπιαγωγείο (2017). Λνςτιτοφτο εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ). Ανακτικθκε από το διαδίκτυο, 2 

Αυγοφςτου, 2018: http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf/. 

Υλακίτςθ Ξ. (2008). Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και ςχολικι θλικία: 

φγχρονεσ τάςεισ και προοπτικζσ. Ακινα: Υατάκθ. 

Φεκαλίδου, Γ.(2011). Αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ι αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Φεκαλίδου, Γ. (2016). Θ Αξιολόγθςθ ςτθν Σάξθ του Νθπιαγωγείου. Σι, Γιατί και Πϊσ;. Ακινα: 

Gutenberg. 

Ψηεκάκθ, Π. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μακθματικά νοιματα. Ακινα: Gutenberg. 

 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf/
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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ  

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ114α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ-ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ-Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και διαδραςτικι διδαςκαλία  3 6 

Εργαςτιρια  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

EΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1318 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/-ϊν με ηθτιματα ςχεδιαςμοφ και 

αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτο Ρθπιαγωγείο ςε μια προοπτικι ςτοχαςτικισ 

αξιολόγθςθσ και ςυνεχοφσ αναμόρφωςισ τθσ.  

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα μποροφν:  

Α) ςε επίπεδο γνϊςεων  

 Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τα δομικά ςτοιχεία των αναλυτικϊν προγραμμάτων και 
παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ρα γνωρίηουν τισ γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ.  

 Ρα γνωρίηουν τθ μζκοδο τθσ παρατιρθςθσ ωσ βαςικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό.  

 Ρα αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία του πλαιςίου τθσ τάξθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων για τον ςχεδιαςμό, 
τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων. 

 Ρα περιγράφουν και να επιλζγουν διδακτικζσ μεκόδουσ, κατάλλθλεσ για παιδιά προςχολικισ 
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θλικίασ λαμβάνοντασ υπόψθ ςχετικοφσ παράγοντεσ.  

β) ςε επίπεδο δεξιοτιτων  

 Ρα αναγνωρίηουν τον ρόλο των βαςικϊν κεωρθτικϊν παραδοχϊν για τθ μάκθςθ και τθ 
διδαςκαλία οι οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ κάκε εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ.  

 Ρα ςυνεκτιμοφν τα δεδομζνα του εκάςτοτε τυπικοφ ι άτυπου περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και να 
δθμιουργοφν και να ςχεδιάηουν μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, τεκμθριϊνοντασ τισ 
μεκοδολογικζσ επιλογζσ τουσ. 

 Ρα ςχεδιάηουν και να προγραμματίηουν τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και μακροπρόκεςμα  
δραςτθριότθτεσ, να ςυγκεκριμενοποιοφν ειδικότερουσ ςτόχουσ, να τουσ ςυνδζουν με 
γενικότερουσ ςκοποφσ, να επιλζγουν για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τουσ το κατάλλθλο 
περιεχόμενο και να πειραματίηονται με νζεσ μεκόδουσ και μζςα.  

γ) ςε επίπεδο ικανοτιτων  

 Ρα λαμβάνουν υπόψθ τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ για τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων. 

 Ρα αξιολογοφν μια εκπαιδευτικι παρζμβαςθ με βάςθ τουσ διδακτικοφσ τθσ ςτόχουσ.  

 Ρα αναγνωρίηουν, να αναλφουν και να προςεγγίηουν κριτικά τισ προςωπικζσ τουσ κεωρίεσ και 
να τισ ςυγκρίνουν με τισ επίςθμεσ κεωρίεσ των επιςτθμϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο μάκθμα είναι:  

 Σ εκπαιδευτικόσ ωσ ςτοχαηόμενοσ επαγγελματίασ. 

 Κεωρθτικό πλαίςιο για τον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Θ παρατιρθςθ και θ καταγραφι ωσ βαςικό εργαλείο για τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. 

 Αξιοποίθςθ του πλαιςίου τθσ τάξθσ για τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 Σι διδακτικοί ςτόχοι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Ψο αναλυτικό πρόγραμμα του Ρθπιαγωγείου. 
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 Θ εννοιοκεντρικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Θ μζκοδοσ project και θ κεματικι προςζγγιςθ.  

 Χχεδιαςμόσ και οργάνωςθ δραςτθριοτιτων.  

 Ψο θμεριςιο πρόγραμμα του Ρθπιαγωγείου. 

 Πεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Θ διαχείριςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Εκπαιδευτικά μζςα και μακθςιακό περιβάλλον. 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο και πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υροβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, υποςτιριξθ τθσ 

διδαςκαλίασ με χριςθ power-point, θλεκτρονικι 

επικοινωνία με φοιτιτριεσ/-ζσ, χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου 

Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ και Διαδραςτικι 

διδαςκαλία  

39 

Εργαςτιρια 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ  

23 

Υαρουςίαςθ εργαςιϊν 18 

Χυγγραφι εργαςιϊν  40 

Αυτοτελισ μελζτθ  30 

Χφνολο Πακιματοσ 163 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ γίνεται ςτα ελλθνικά, είναι 

διαμορφωτικι και ςυμπεραςματικι και προκφπτει 

ςυνδυαςτικά με τον ςυνυπολογιςμό:  

α) τθσ εκπόνθςθσ και παρουςίαςθσ ατομικϊν ι ομαδικϊν 

εργαςιϊν (30% του τελικοφ βακμοφ) και  

β) τθσ επίδοςθσ ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ 

ςφντομθσ απάντθςθσ ι επίλυςθ προβλιματοσ ι ερωτιςεισ 

ανάπτυξθσ δοκιμίων) (70% του τελικοφ βακμοφ).  

Για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ Erasmusπροςφζρεται θ 

δυνατότθτα υποβολισ των εργαςιϊν ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ e-course. 
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file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Cohen D., Stern V. & Balaban N. (1991).  Παρατθρϊντασ και Καταγράφοντασ τθν υμπεριφορά των 
Παιδιϊν. Ακινα: Gutenberg.  

Helm Θ.J., KatzL. (2012). Θ μζκοδοσ project ςτθν προςχολικι και πρωτοςχολικι εκπαίδευςθ Μικροί 
ερευνθτζσ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Αυγθτίδου Χ., Ψηεκάκθ Π. & Ψςάφοσ, Β. (επιμ.) (2016). Οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί παρατθροφν, 
παρεμβαίνουν και αναςτοχάηονται: προτάςεισ υποςτιριξθσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Ακινα: 
Gutenberg.  

Αυγθτίδου, Χ. (2008). υνεργατικι Μάκθςθ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ: Ζρευνα και Εφαρμογζσ. 
Ακινα: Gutenberg.  

Αυγθτίδου, Χ.(επιμ.) (2001). Ψο Υαιχνίδι: Χφγχρονεσ Ερευνθτικζσ και Διδακτικζσ Υροςεγγίςεισ. 
Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ.  

Βοςνιάδου, Χ. (2001). Πϊσ μακαίνουν οι μακθτζσ. Ανακτικθκε 

απόhttp://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.pdf 

Δαφζρμου Χ., Ξουλοφρθ Υ. & Ππαςαγιάννθ Ε. (2004). Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ. Εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί ςε Δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα:ΩΥΕΥΚ- Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο. 

Ξουτςουβάνου, Ευ. και ομάδα εργαςίασ (1999). Οι Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι 
Εκπαίδευςθ. Ακινα: Σδυςςζασ.  

Mclachlan, C., FleerM., EdwardsS. (2017). Αναλυτικά προγράμματα προςχολικισ και πρϊτθσ 

ςχολικισ θλικίασ. χεδιαςμόσ, αξιολόγθςθ και εφαρμογι (επιςτθμονικι επιμζλεια και ειςαγωγι: 

Π. Υαπανδρζου). Εκδόςεισ Gutenberg. 

Υαντελιάδου, Χ & Φιλιππάτου, Δ. (επιμ). (2013). Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: Θεωρθτικζσ 
προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Ακινα: Υεδίο. 

Χακελλαρίου, Π. & Ξόνςολασ, Π., (Επιμ.) (2009). Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Προςχολικι 

Αγωγι και Εκπαίδευςθ. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

Χιβροποφλου, Φ. (1997). Θ οργάνωςθ και ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου (νθπιαγωγείου) ςτο πλαίςιο του 
παιχνιδιοφ. Ακινα: Υατάκθσ.  

Χατηθχριςτου, Χ. (επιμ.) (2008).Κοινωνικι και υναιςκθματικι Αγωγι ςτο χολείο: Εκπαιδευτικό 
Τλικό για Εκπαιδευτικοφσ και Μακθτζσ. Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ.  

Χρυςαφίδθσ, Ξ. (2002). Βιωματικι-Επικοινωνιακι Διδαςκαλία. Θ ειςαγωγι τθσ μεκόδου project ςτο 

χολείο. Ακινα: Gutenberg. 

 

-Συναθή επιζηημονικά περιοδικά:  

Εξεπλώληαο ηνλ θόζκν ηνπ παηδηνύ  

Σύγρξνλν Νεπηαγσγείν 

European Early childhood Education Research Journal  

Early Years  

International Journal of Early Years  

International Journal of Play  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 317 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Διαδραςτικι διδαςκαλία 3 4 

Εργαςτιριο 1  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://earlychildchoodpedagogy.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ να ζχουν:  

 Γνϊςθ των ςφγχρονων Υρογραμμάτων ςτθν Υροςχολικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ. 

 Εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων ςφγχρονων διδακτικϊν προςεγγίςεων για τθν εκπαιδευτικι 
πράξθ. 

 Γνϊςθ εναλλακτικϊν τρόπων εκπαίδευςθσ παιδιϊν και παιδαγωγϊν.  

 Ευαιςκθτοποίθςθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν προσ τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

 Εκτίμθςθ των νεότερων τάςεων που ζχουν αναπτυχκεί ςε επίμαχα και ςθμαντικά ηθτιματα 
τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ.  

 Γνϊςθ των Υρογραμμάτων Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ από τθ Διεκνι Υρακτικι. 

 Ξατανόθςθ των ςφγχρονων τάςεων από τθ ςυγκριτικι ςκοπιά που αναδεικνφει 
διαφορετικζσ εξελίξεισ και εναλλακτικζσ προτάςεισ για τθ διδακτικι πράξθ ςτθν 
Υροςχολικι Εκπαίδευςθ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

http://earlychildchoodpedagogy.gr/
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 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ ςχολείου, οικογζνειασ, κοινότθτασ 

 Υαραγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο μάκθμα περιγράφονται Χφγχρονα Υρογράμματα που ςκιαγραφοφν το ευρφτερο επιςτθμολογικό 

πλαίςιο ςτο πεδίο τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.  

Εξετάηονται Υρογράμματα από τθ Διεκνι Υρακτικι, τα οποία ζχουν φιλοςοφικι και παιδαγωγικι 

αρτιότθτα και κεωροφνται αντιπροςωπευτικά αυτϊν που εφαρμόηονται ςτθν εποχι μασ, Ψα 

Υρογράμματα αυτά καλφπτουν τομείσ τθσ γνϊςθσ τθσ Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ, αλλά και τισ 

προςπάκειεσ να ςυνδυαςτοφν θ παιδαγωγικι, οι καλζσ πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ ςτο πλαίςιο 

εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν. Χυγκεκριμζνα παρουςιάηονται: 

 Πια ιςτορικι προςζγγιςθ των Υρογραμμάτων  τθσ Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ 

 Ψο Υρόγραμμα Head Start 

 Θ Ξονςτρακτιβιςτικι Υροςζγγιςθ ςτθν Υροςχολικι Εκπαίδευςθ: Εφαρμογζσ ςτα Υαιδικά 
Πουςεία 

 Θ Ποντεςςοριανι Εκπαίδευςθ ςιμερα 

 Ψο Υρόγραμμα Portage 

 To Aναπτυξιακό – Αλλθλεπιδραςτικό Υρόγραμμα ςτο Ξολζγιο Bank Street 

 To Υρόγραμμα  High Scope 

 Υρογράμματα για τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ 

 Ψο Υρόγραμμα των Kamii & De Vries 

 Tα Χυμπεριφοριςτικά Υρογράμματα των Bereiter – Engelmann – Becker & Distar 

 Πια Υροςζγγιςθ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ 

 Πια Υροςζγγιςθ Δίγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ 

 Υρογράμματα Εκπαίδευςθσ για όλα τα παιδιά: Ζνα Υρότυπο Υροςχολικό Υρόγραμμα για 
παιδιά με και χωρίσ ειδικζσ ανάγκεσ 

 

Γίνεται παρουςίαςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν ςτο 12ο και 13ο μάκθμα που αφοροφν τθ 

κεματολογία του μακιματοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν αποςτολι πρόςκετου 

Εκπαιδευτικοφ Ωλικοφ/Χθμειϊςεων/Εργαςιϊν και ςτθν 
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 Επικοινωνία με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Εργαςτιριο 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ/Υροετοιμαςία 

παρουςίαςθσ 

30 

Υροετοιμαςία για ςυμμετοχι ςτο 

Εργαςτιριο 

13 

Χυγγραφι εργαςίασ 20 

Χυνεργαςία 5 

φνολο Μαθήματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

●   Γλϊςςα: Ελλθνικι 

●   Είδοσ Αξιολόγθςθσ: Χυνδυαςμόσ Διαμορφωτικισ και 

Χυμπεραςματικισ 

●   Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Λ. Αυτόνομθ ι Σμαδικι Γραπτι Εργαςία  

ΛΛ. Γραπτζσ Εξετάςεισ με Χυνδυαςμό Ερωτιςεων:  

-Ανάπτυξθσ 

-Χφντομθσ Απάντθςθσ 

-Επίλυςθσ Υροβλθμάτων 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Chenfeld, M., Creative experiences for young children, (2000), Postsmouth, NH: Heinemann. 

Edwards, C., Candini, L. & Forman, G., Reggio Emilia: Οι χίλιεσ γλϊςςεσ των παιδιϊν προςχολικισ 

θλικίασ, (2000), Ακινα: Υατάκθσ. 

Ξακανά, Δ., Χιμοφλθ, Γ.,( Επιμ.), Θ Υροςχολικι Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: Κεωρθτικζσ 

Υροςεγγίςεισ και Διδακτικζσ Εφαρμογζσ, (2008), Κεςςαλονίκθ : Επίκεντρο.  

Ξουτςουβάνου, Ε., Προγράμματα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ και θ διακεματικι διδακτικι 

προςζγγιςθ, (2003), Ακινα: Σδυςςζασ.  

Ρτολιοποφλου, Ε., Χφγχρονα Υρογράμματα για παιδιά Υροςχολικισ θλικίασ, (2000), Ακινα: 

Ψυπωκιτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ.   

Υανταηισ, Χ. & Χακελλαρίου, Π.(2005),Υροςχολικι Υαιδαγωγικι: Υροβλθματιςμοί –Υροτάςεισ. 

Ακινα: Ατραπόσ. 

Roopnarine, J. & Johnson, Ποιοτικά προγράμματα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ, (2006), Ακινα: 

Υαπαηιςθσ.  

Spring Project, Developing a Relation Approach for Peer – Based Experience in Pre-school 

Classrooms: Group working and Relation Skills with your Class, (2004), Draft Handbook, University 

of Brighton. 
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Freire, P., Δζκα επιςτολζσ προσ αυτοφσ που τολμοφν να διδάςκουν, Επιμ. Ψ. Οιάμπασ,(2006), 

Κεςςαλονίκθ: Επίκεντρο.  

Χατηθγεωργίου, Γ.,(Επιμ.), Ξείμενα Υαιδείασ: John Dewey ,(1999), Aκινα: Ατραπόσ. 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (2014α). Υρόγραμμα 

Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου. Ανακτικθκε από http://hdl.handle.net/10795/1947   

 

http://hdl.handle.net/10795/1947
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ΛΟΓΟΤ, ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 



 

[330] 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 700 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Ζ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΠΕΧΑ ΠΑΗΛΞΘΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ: 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ  

ΓΟΩΧΧΑ ΕΕΨΑΧΕΩΡ: ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

http://ecourse.uoi.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ωσ προσ τθν κατάκτθςθ των γνϊςεων: 

 Χυνειδθτοποιοφν τθν ιδεολογικι και εμπορευματικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ ςτισ ποικίλεσ 
χριςεισ τθσ ςτο δθμόςιο επίπεδο.  

 Αναγνωρίηουν τισ επιδράςεισ τθσ γλϊςςασ των ΠΠΕ ςτο γλωςςικό ρεπερτόριο των 
αποδεκτϊν. 

 Εκπαιδεφονται ςε ςφγχρονα ηθτιματα αλφαβθτιςμοφ των ΠΠΕ και επικοινωνιακισ αγωγισ, 
ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ κριτικοφ πνεφματοσ από τθν προςχολικι και πρωτοςχολικι 
θλικία απζναντι ςτα διάφορα είδθ δθμόςιου λόγου. 

 Πακαίνουν να λειτουργοφν ωσ κριτικοί αποδζκτεσ και ενεργοί επιτελεςτζσ τθσ επικοινωνίασ.  

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ ικανοτιτων: 

 Είναι ςε κζςθ να εντάςςουν και να αξιοποιοφν ςτθ διδαςκαλία των γλωςςικϊν μακθμάτων 
υλικό που αντλοφν από τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ.  Εκμεταλλεφονται δθμιουργικά το 
αυκεντικό γλωςςικό υλικό. 

 Αναπτφςςουν τθν κριτικι ικανότθτα ςε ςχζςθ με τουσ κοινωνικοπολιτικοφσ ςυμβολιςμοφσ 
των λόγων που εκπζμπονται από τα ΠΠΕ. 
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 Είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν ωσ ενεργοί διαμορφωτζσ τθσ επικοινωνίασ (performers), 
εγκαταλείποντασ τον περιοριςτικό ρόλο του πακθτικοφ αποδζκτθ.  

Ωσ προσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων: 

 Ξαλλιεργοφν τθ δεξιότθτα τθσ αναγνϊριςθσ και αποκάλυψθσ τθσ διαφθμιςτικισ 
ευρθματικότθτασ θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθν παιδικι θλικία.  

 Εμπλουτίηουν τθν επικοινωνιακι δεξιότθτα, αξιοποιϊντασ καλζσ πρακτικζσ από μερίδα των 
μζςων επικοινωνίασ.  

 Ξαλλιεργοφν τθ δεξιότθτα τθσ αξιοποίθςθσ των τεχνολογιϊν για τθ διδαςκαλία των 
γλωςςικϊν μακθμάτων.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ γίνεται μία ςυςτθματικι περιγραφι, ερμθνεία και αξιολόγθςθ των 

περιεχομζνων των ΠΠΕ (γραμματικι και ςυντακτικό των τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, εκμάκθςθ 

γραπτϊν, οπτικϊν και προφορικϊν κωδίκων κ.ά.). Επιπλζον, προςδιορίηεται θ αγωγι ςτα ΠΠΕ ωσ 

κριτικι αγωγι και ςυνδζεται με τθν ζννοια τθσ ενίςχυςθσ των γνωςτικϊν και κριτικϊν δεξιοτιτων 

των εκπαιδευτικϊν και των νθπίων. Χυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται και αναλφονται τα ακόλουκα 

κεφάλαια: 

 Πζςα Παηικισ Επικοινωνίασ: οριςμόσ, ςυνοπτικι βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ. 

 Ψα κείμενα των ΠΠΕ και θ κριτικι ανάλυςι τουσ. 

 Θ ςτάςθ «υψθλισ εικονικισ ευμζνειασ» και οι ρόλοι των πομπϊν και των αποδεκτϊν. 

 Βαςικζσ αρχζσ τθσ επικοινωνιακισ εκπαίδευςθσ. 

 Σ αλφαβθτιςμόσ ςτα ΠΠΕ. 

 Ψο κίνθμα αγωγισ ςτθ χριςθ των ΠΠΕ και θ ςχζςθ του με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Θ επίδραςθ των προγραμμάτων των μζςων ςτθ ςυγκρότθςθ των κοινωνικϊν/ γλωςςικϊν 
ταυτοτιτων των νθπίων. 

 Θ αξιοποίθςθ τθσ γλϊςςασ των ΠΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία – Θ χριςθ του 
αυκεντικοφ υλικοφ ςτο Ρθπιαγωγείο. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 Υρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ 

 Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων, http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ 

διαλζξεων 

39 

Εκπόνθςθ ομαδικϊν 

εργαςιϊν 

40 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

26 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ 110 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 Χυμμετοχι ςε γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ δοκιμίων.  

 Γραπτι εργαςία με (κατά προτίμθςθ) ερευνθτικό 
περιεχόμενο και παρουςίαςι τθσ ςτο 
μάκθμα.Χυμμετοχικό project (20%). 

 Χφνταξθ reportpapersμετά από παρακολοφκθςθ 
παράλλθλων ςυμποςίων ι ςεμιναρίων με 
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου. 

 Ερευνθτικι εργαςία (για φοιτθτζσ ERASMUS, 100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ψςιτςανοφδθ - Παλλίδθ, Ρ. (2011). Θ γλϊςςα των ΜΜΕ ςτο ςχολείο. Μια γλωςςολογικι προςζγγιςθ 

για τθν (προ)ςχολικι διαδικαςία. Ακινα: Οιβάνθσ. 

Ψςιτςανοφδθ – Παλλίδθ, Ρ. επιμ. (2016). Ελλθνικι Γλϊςςα, Επικοινωνία και ΜΜΕ. Από τθν 

Αρχαιοελλθνικι Γραμματεία ζωσ ιμερα. Ακινα: Gutenberg. 

Ψςιτςανοφδθ – Παλλίδθ, Ρ. επιμ. (2012). Θ διαχείριςθ του πόνου ςτθ δθμόςια ςφαίρα. Από τθ 

νθπιακι θλικία μζχρι τθν ενθλικίωςθ.  Ακινα: Υροπομπόσ. 

Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2013). Language and Greek crisis. An analysis of form and content. 

NewYork: UntestedIdeasRecearchCenter. 

Tsitsanoudis-Mallidis, N.(2010).“Resurgent literacy and mass media in Greece”. International Journal 

 Υροτεινόμενεσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ τθσ γλϊςςασ των μζςων. 

 Ψα παιδιά ςτα «ριάλιτι» - Θ προςταςία τθσ παιδικισ θλικίασ από τισ επιπτϊςεισ των ΠΠΕ.  
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of Instructional Media, University of Connecticut, USA, 37(3), 281-290. 

Tsitsanoudis-Mallidis, N. (2011). “The transformation of television journalistic discourse into 

an object of commercial dealing. The Greek case”. International Journal of Instructional 

Media, University of Connecticut, USA,38(2), 133-146. 

Tsitsanoudis-MallidisΡ. (2016). “The 

useofstereotypesandclichédphrasesinGreekjournalisticdiscourse- A teaching proposal related to 

language courses”. Journal of Mother Tongue Education,4(1), 64-72. 

Ψςιτςανοφδθ-Παλλίδθ, Ρ. (2013). «Χαρακτθριςτικά του δθμόςιου λόγου ςε απεικονίςεισ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα». Γλωςςολογία/Glossologia, Ετιςιο ελλθνικό περιοδικό Γενικισ 

και Λςτορικισ Γλωςςολογίασ. Ψομζασ Γλωςςολογίασ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τ. 21, 39-55. 

Ψςιτςανοφδθ-Παλλίδθ Ρ. (2018). «Ρεολογιςμοί τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ: Από τθ βάςανο τθσ χριςθσ 

ςτθν ταχεία ωρίμανςθ των ‘trumponomics’: Πια προςζγγιςθ με ιδεολογικό προςανατολιςμό». 

Χτο Ξ. Ρτίνασ (επιμ.) Figurainpraesentia. Μελζτεσ αφιερωμζνεσ ςτον κακθγθτι Θανάςθ Νάκα. 

Ακινα: Υατάκθσ, 564-580.   
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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 806 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΣ ΕΛΞΣΡΣΓΦΑΦΘΠΕΡΣ ΥΑΛΔΛΞΣ ΒΛΒΟΛΣ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Χεμινάρια / Άςκθςθ πεδίου/ Εκπαιδευτικι Επίςκεψθ 4 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-Oδθγόσ Χπουδϊν 

Λςτοςελίδα Ψμιματοσ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ απόλαυςθσ τθσ οπτικισ αφιγθςθσ από τα παιδιά μικρισ 
θλικίασ. 

 Ρα μποροφν να εμβακφνουν ςε τφπουσ εικονογραφθμζνων βιβλίων και ςτθν οπτικι 
αφιγθςθ. 

 Ρα μποροφν να αξιολογοφν εικονογραφθμζνα βιβλία για διακεματικι αξιοποίθςθ. 

 Ρα μποροφν να ςχεδιάςουν ςτοχευμζνεσ δράςεισ και παιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ για τα 
παιδιά του νθπιαγωγείου. 

 Ρα μποροφν να παρζμβουν δθμιουργικά για τθν ενίςχυςθ τθσ Φιλαναγνωςίασ με 
προτάςεισ εικονογραφθμζνων βιβλίων και να ςυμβάλουν ςτον διαρκι  εκςυγχρονιςμό του 
εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Ρα επιδιϊκουν να καλλιεργοφν τθν αιςκθτικι και τθν γλωςςικι ανάπτυξθ των νθπίων.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 



 

[336] 
 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Σμαδικι εργαςία 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα εξετάηει το εικονογραφθμζνο βιβλίο και εςτιάηει ςτθν ζννοια τθσ πολυτροπικότθτασ, ςτισ 

ςχζςεισ κειμζνου και εικόνασ και ςτθν απόλαυςθ των εικονογραφθμζνων παιδικϊν βιβλίων από τα 

παιδιά ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοςχολικισ εκπαίδευςθσ. Επικεντρϊνεται ςε είδθ ςτα οποία θ εικόνα 

παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ οπτικισ αφιγθςθσ. Κα εξεταςτοφν βιβλία για παιδιά 

χωρίσ λόγια, graphicnovels, comics  και άλλοι τφποι βιβλίων. Πε βάςθ αυτζσ τισ κατθγορίεσ βιβλίων 

κα ςυηθτθκεί ο ςχεδιαςμόσ διδακτικϊν παρεμβάςεων ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. Ψο εγχείρθμα 

τθσ επαφισ των παιδιϊν με διαφορετικά είδθ εικονογραφθμζνων βιβλίων κα μελετθκεί μζςα από 

τισ ιςχφουςεσ πρακτικζσ και τισ παρεμβάςεισ που μπορεί να γίνουν ςτο νθπιαγωγείο.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υροτηζκτορασ 

e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Υαρακολοφκθςθ ςτα 

Χεμινάρια 

39 

Χυγγραφι εργαςίασ 

project 

35 

Άςκθςθ πεδίου 5 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 6 

Πελζτθ και Ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

35 

Χφνολο Πακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικά 
 

Πικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ και παρουςιάςεισ, μελζτθ 

βιβλιογραφίασ  ( Διαμορφωτικι για 

βελτιϊςεισ)Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ 30% 

Γραπτι Ωποχρεωτικι ερευνθτικι εργαςία projectμε 

Δθμόςια Υαρουςίαςθ 70%( Χυμπεραςματικι για 

βακμολόγθςθ) 
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Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 

κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 

διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 

ορολογία, επιμζλεια κειμζνου)  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Nόντελμαν, Υ. Λζξεισ για εικόνα Ακινα:Υατάκθσ 2009. 

Υαπαδάτοσ, Γ. Παιδικό Βιβλίο και Φιλαναγνωςία  Ακινα: Υατάκθσ 2011.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΝΕ116α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘΧ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ ΧΨΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Πάκθμα ςεμιναριακοφ τφπου 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1397 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα εμβακφνουν ςε ςφγχρονα κζματα τθσ Διδακτικισ των Πακθματικϊν για τισ μικρζσ θλικίεσ. 

 Ρα αναηθτοφν, να αξιολογοφν και να επιλζγουν κατάλλθλθ βιβλιογραφία ςε περιοχζσ που τουσ 
ενδιαφζρουν. 

 Ρα αναλφουν, να ςυγκρίνουν και να ςυνκζτουν πλθροφορίεσ από ςφγχρονα επιςτθμονικά 
άρκρα και να τισ παρουςιάηουν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ 

 Δθμιουργικι,  επαγωγικι και παραγωγικι ςκζψθ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ανάλυςθ και εμβάκυνςθ ςε ςφγχρονα κζματα τθσ Διδακτικισ των Πακθματικϊν για τισ μικρζσ 
θλικίεσ  

 Αναηιτθςθ και επιλογι βιβλιογραφίασ  
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 Χυγκριτικι ανάλυςθ και κριτικι παρουςίαςθ επιςτθμονικϊν άρκρων 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

προτηζκτορασ 

Email 

Ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχικι 

παρακολοφκθςθ 

ςεμιναρίου 

39 

Αναηιτθςθ υλικοφ και 

προετοιμαςία 

παρουςίαςισ του   

40 

Χυγγραφι εργαςίασ 40  

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία  

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

τα ελληνικά 

Nunes, T. & Bryant, P. (2007). Σα παιδιά κάνουν Μακθματικά. Ακινα: Gutenberg. 

Ψηεκάκθ, Π. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μακθματικά νοιματα. Ακινα: Gutenberg 

 

τα αγγλικά 

Bishop, A., Clements, K., Keitel. Ch., Kilpatrick, J., Laborde. C. (1996). International handbook of 

mathematics education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

English, L.D., & Kirshner, D. (Eds.) (2016). Handbook of international research in mathematics 

education (3
rd

 ed.). New York, US: Routledge. 

Gutiérrez, Α., Gilah C. Leder, G.C., & Boero, P. (Eds.). (2016). The second handbook of research on the 

psychology of mathematics education. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publisher. 

Lerman, S. (Ed.) (2014). Encyclopedia of mathematics education. Dordrecht, The Netherlands: 

Springer. 

Mansfield, H., Pateman, N. A. & Bednarz, N, (Eds). (1996). Mathematics for tomorrow's young 

children. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Perry, B., MacDonald, A., & Gervasoni, A. (Eds.). (2015). Mathematics and transition to school: 
International perspectives. Singapore: Springer. 

 

υναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Educational Studies in Mathematics 

International Journal for Mathematics in Education 

Journal for Research in Mathematics Education 
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Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning 

ZDM Mathematics Education 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ 227 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΧΨΘΡ 

ΕΛΔΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞH 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

  Υαρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων test παρζμβαςθσ. 

 Ανάλυςθ των test WISC, DUSS, CAT, RORSCHACH. 

 Εννοιολόγθςθ των όρων αξιολόγθςθ και παρζμβαςθ 

 Γνϊςεισ μεκοδολογίασ παρζμβαςθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αυτόνομθ εργαςία (μελζτθ περίπτωςθσ) 

 Σμαδικι εργαςία 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Εφαρμογι και ανάλυςθ test για τθν πρϊιμθ διάγνωςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν 

 Βαςικά προγράμματα και μζκοδοι παρζμβαςθσ ςε παιδιά με προβλιματα μάκθςθσ -
ςυμπεριφοράσ. 

 Χτρατθγικζσ μάκθςθσ ςε παιδιά με προβλιματα μάκθςθσ –ςυμπεριφοράσ. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Χυγγραφι εργαςίασ 10 

Πελζτθ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

30 

Χυναντιςεισ με τον 

διδάςκοντα 

5 

Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

30 

Χφνολο Πακιματοσ  114 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γραπτι εργαςία: 20% 

Γραπτζσ εξετάςεισ: 80% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS: 100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χταφρου, Ο. (2002). Διδακτικι Μεκοδολογία ςτθν Ειδικι Αγωγι. Ακινα: Άνκρωποσ. 

Chethik, M. (2000). Techniques of Child Therapy: Psychodynamic strategies. New York, U.S.A.: 

Guilford. 

Πζλλον, Φ. (1998). Ψυχοδιαγνωςτικζσ μζκοδοι. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα 

Χυναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

Stavrou, L., & Sarris, D. (1997). L’image du corps chez les infirmes moteurs cérébraux (IMC) au travers 

des épreuves projectives. Revue Européene du Handicap Mental, 4 (16), 17-23.  

Sarris, D., & Wallet, J.W. (2002). Dysharmonie cognitive d’évolution et conte-mythe. Etude de cas 

d’une thérapie des enfants de 5-12 ans à travers les Ateliers d’Expression. Cahiers de 

Psychopédagogie Curative et Interculturelle, 1, 80-96. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡE 229 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Zϋ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΑΨΑ ΓΡΩΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘΧ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ:  

ΑΩΨΣ-ΦΩΚΠΛΧΘ - ΑΩΨΣ-ΦΩΚΠΛΗΣΠΕΡΘ ΠΑΚΘΧΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΙ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ (με προςωπικι μελζτθ και εκπόνθςθ εργαςιϊν και 

εξετάςεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και παρακολοφκθςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται: 

 Ρα ζχουν κατανοιςει τισ ζννοιεσ τθσ αυτο-ρφκμιςθσ και τθσ αυτο-ρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ.  

 Ρα ζχουν εξοικειωκεί με τα βαςικά ηθτιματα που ςχετίηονται με αυτζσ τισ ζννοιεσ. 

 Ρα είναι ςε κζςθ να εμβακφνουν ςτθν ζννοια τθσ αυτο-ρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ μζςα από 
τθ μελζτθ ςφγχρονων ερευνθτικϊν δεδομζνων. 

 Ρα αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των ατομικϊν διαφορϊν ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ αυτο-
ρφκμιςθσ και τθν επίδραςι τθσ ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ και ςτθ ςχολικι μάκθςθ. 

 Ρα αναγνωρίηουν τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ μζςα από τισ οποίεσ μπορεί να προαχκεί θ 
αυτο-ρυκμιηόμενθ μάκθςθ.   

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Σμαδικι εργαςία 

 Αυτόνομθ εργαςία 
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 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αυτο-ρφκμιςθ:  

 Σριςμόσ τθσ αυτο-ρφκμιςθσ. Υροςαρμοηόμενα ςυςτιματα. Κετικι επανατροφοδότθςθ. 
Αρνθτικι επανατροφοδότθςθ.  

 Κυμικζσ ςυνζπειεσ τθσ απόκλιςθσ από το ςτόχο. Φυκμόσ μείωςθσ τθσ απόκλιςθσ και κυμικό. 
Αυτο-ρφκμιςθ και αυτο-ενθμερότθτα.  

 Θ διεργαςία τθσ αυτο-ρφκμιςθσ. Χτοχοκεςία και κίνθτρα. Αυτο-ρφκμιςθ και βοφλθςθ. 
Εαυτόσ και βοφλθςθ. Αυτο-ρφκμιςθ και αυτο-ζλεγχοσ. Αυκόρμθτοσ ζλεγχοσ. Αυτο-ρφκμιςθ 
και ετερο-ρφκμιςθ. Αυτο-ρφκμιςθ και κυμικό.  

 Αυτο-ρφκμιςθ και παιδιά. Ψφποι γονεϊκότθτασ και αυτο-ρφκμιςθ ςτα παιδιά. Γονεϊκότθτα, 
αυτονομία, αςφάλεια. Γονείσ, παιδιά, και ςχολικι αποτυχία. 

 Δάςκαλοι και αυτο-ρφκμιςθ. Ξοινωνικοπολιτιςμικζσ επιδράςεισ. Δια βίου ανάπτυξθ και 
αυτο-ρφκμιςθ. 

Αυτο-ρυκμιηόμενθ μάκθςθ:  

 Χυςτατικά τθσ αυτο-ρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ. Φάςεισ τθσ αυτο-ρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ.  

 Σ ρόλοσ των μεταγνωςτικϊν διεργαςιϊν ςτθν αυτο-ρφκμιςθ. Ανάπτυξθ τθσ ακαδθμαϊκισ 
αυτο-ρφκμιςθσ.  

 Διδαςκαλία και αυτο-ρφκμιςθ τθσ μάκθςθσ. Αυτο-ρυκμιηόμενθ διδαςκαλία. Χτρατθγικζσ 
διδαςκαλίασ για τθν αυτο-ρφκμιςθ των παιδιϊν. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: 

 Χριςθ power-point για τθ διδαςκαλία. 

 Χριςθ του e-course για τθν παροχι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ ςτουσ φοιτθτζσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διαλζξεων 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

15 
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Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

30 

Εξετάςεισ 3 

φνολο Μαθήματοσ  100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 

 

Πζκοδοι Αξιολόγθςθσ: 

 Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου 
(Δοκιμαςία Υολλαπλισ Επιλογισ και Ερωτιςεισ 
Χφντομθσ Απάντθςθσ) (80%). 

 Εργαςία ςτο πλαίςιο των Εφαρμογϊν του 
μακιματοσ: Υροφορικι παρουςίαςθ άρκρων 
(20%). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Boekaerts, M., Pintrich, P., & Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: 

Academic. 

Bronson, M. B. (2000). Self-regulation in early childhood: Nature and nurture. New York: 

Guilford. 

Δερμιτηάκθ, Ε. Ε. (2017). Προάγοντασ τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν να μακαίνουν: Ανάπτυξθ τθσ αυτo-

ρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ. Ακινα: Gutenberg.  

Heckhausen, J., & Dweck, C. S. (1998). Motivation and self-regulation across life span. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Ξωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (2011). Μεταγνωςτικζσ διεργαςίεσ και αυτο-ρφκμιςθ. Ακινα: Υεδίο. 

Schunk, D. H. (2010). Θεωρίεσ μάκθςθσ; Μια εκπαιδευτικι κεϊρθςθ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

 

- Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Educational Psychology  

School Psychology review 

British Journal of Educational Psychology  

Hellenic Journal of Psychology  

Learning and Instruction 

Learning and Motivation 

Ψυχολογία (Ψο περιοδικό τθσ Ελλθνικισ Ψυχολογικισ Εταιρείασ) 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ  

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ137  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ηϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΩΧ ΧΩΦΣΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΨΛΧ ΦΩΧΛΞΕΧ 

ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΞΑΛ ΨΘΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ/ Αςκιςεισ πεδίου 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Εξοικείωςθ και κριτικι κεϊρθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων Πουςειακισ Αγωγισ 
για τθ διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Σ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχεδιαςμό, καταςκευι και ςτθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων.  

 Χχεδιαςμόσ και καταςκευι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθ διδαςκαλία ενόσ κζματοσ 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε μουςειακοφ χϊρο.  

 Χχεδιαςμόσ, Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων από τον κόςμο των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν υπό το πρίςμα τθσ Κεωρίασ τθσ Δραςτθριότθτασ. 

 Θ αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυνυπευκυνότθτασ 
ςτθ διερεφνθςθ κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ψο Πουςείο ωσ χϊροσ εκπαίδευςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Χφγχρονεσ τάςεισ και 
προοπτικζσ. 

 Διαςφνδεςθ τθσ Πουςειο-παιδαγωγικισ και τθσ Εκπαίδευςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν 
ζρευνα, ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν και ςτθ διδακτικι πρακτικι. 

 Εξ αποςτάςεωσ Πουςειακι Αγωγι. Σι Εικονικζσ Υεριθγιςεισ και οι Πουςειοςκευζσ.  

 Θ ςχζςθ επιςτθμονικϊν Πουςείων και Χχολείου ςτθν Ελλάδα. Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ. 

 Αλλθλεπίδραςθ ςτα Πουςεία Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Ψεχνολογίασ με τθ ςυμβολι των 
νζων ψθφιακϊν Ψεχνολογιϊν. 

 Υρακτικι/βιωματικι άςκθςθ ςτθ Φφςθ και ςτο τοπικό Πουςείο ωσ χϊρων εκπαίδευςθσ 
ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

 Εξοικείωςθ και κριτικι κεϊρθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων Πουςειακισ Αγωγισ 
για τθ διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 Σ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχεδιαςμό, καταςκευι και ςτθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων υπό το πρίςμα τθσ Κεωρίασ τθσ 
Δραςτθριότθτασ  

 Χχεδιαςμόσ και καταςκευι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθ διδαςκαλία ενόσ κζματοσ 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε μουςειακό χϊρο. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

18 

Εργαςία πεδίου 8 

Αρικμόσ ωρϊν 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

36 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Αρικμόσ ωρϊν για 

απαλλακτικι εργαςία 

40 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ωποχρεωτικι εργαςία 70% 

Χεμινάριο - Εργαςτιριο 20% 

Εργαςία πεδίου 10% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική  

Υλακίτςθ, Ξ., Χταμοφλθσ, Ε., Κεοδωράκθ Χ., Ξολοκοφρθ, Ε., Ράννθ, Ε., Ξορνελάκθ, Α. (2018). Θ 

Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Μια νζα διάςταςθ ςτθν STEAM 

εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg–Δαρδανόσ. 

Υλακίτςθ, Ξ. (2012). Σ επιςτθμονικόσ εγγραμματιςμόσ και οι ςφγχρονεσ κοινωνικο-πολιτιςμικζσ 

προςεγγίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ νζων αναλυτικϊν 

προγραμμάτων ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. In Υλακίτςθ, Ξ. (Ed), Κοινωνιογνωςτικζσ και 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και 

πρϊτθ ςχολικι θλικία (Sociocognitve and sociocultural approaches in Science Education for early 

childhood). Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ. 

Ξόκκοτασ, Υ. & Υλακίτςθ, Ξ. (2005). Μουςειοπαιδαγωγικι και Εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

Ακινα: Υατάκθσ. 

Ξολιόπουλοσ, Δ. (2005). Θ Διδακτικι Προςζγγιςθ του Μουςείου των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ακινα: 

Πεταίχμιο. 

Ψςατςαρϊνθ, Α., Χατηθνικιτα Β, και Χρθςτίδου, Β. (2001) (Επιμ.), Διδακτικι των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν, Υάτρα: Ε.Α.Υ. 

Ξζνη  

Bell, P., Lewenstein, B., Shouse, A.W. & Feder, M.A. (2009). Learning Science in Informal 

Environments: People, Places, and Pursuits. Washington, DC: National Academies Press. 

Bliss, J, Cooper, G., Ξολιόπουλοσ, Δ., Ξουλαϊδισ, Β., Φαβάνθσ, Ξ., Solomon, ., Maher, Π. (1997) (ed). 

Collective Vision: Studying and sustaining a Children’s Museum, Association of Children’s 

Museums. 

Falk, J. H. (2009). Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. 

Falk, J., Needham, M., Dierking, L., & Prendergast, L. (2014). International science centre impact 

study:Final report. Corvallis, OR: John H. Falk Research. 

Foot, K. (2014). Cultural-historical activity theory: Exploring a theory to inform practice and research, 

Journal of Human Behavior in Social Environments, 12(3), 329-347. doi: 

10.1080/10911359.2013.831011 

Gutwill, J. P., Allen, S. (2012). Deepening Students' Scientific Inquiry Skills During a Science Museum 

Field Trip. Journal of the Learning Sciences, 21(1), 130-181. doi: 10.1080/10508406.2011.555938 

Hein, G. (1998). Learning in the Museum, London: Routledge. 

ICOM, (1996). Statutes, Codes of Professional Ethics, Paris. 

Museum Associations. (2013). Museums Change Lives. Retrieved from 

http://www.museumsassociation.org/museums-change-lives/25062013-the-vision  

Science Centre World Summit (SCWS2017). Tokyo Protocol. On the Role of Science Centres and 

Science Museums Worldwide In Support of the United Nations Sustainable Development Goals. 

Retrieved from https://scws2017.org/tokyo_protocol/  

https://scws2017.org/tokyo_protocol/
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Silverman, L.H. (2010). The Social Work of Museums. London and New York: Routeledge.  

Tal, R., Bamberger, Y., Morag, O. (2005). Guided school visits to natural history museums in Israel: 

Teachers’ roles. Science Education, 89, 920–935. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ138 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΩΡ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι Διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ γνϊςθ και περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν των διαπολιτιςμικϊν προγραμμάτων και ο 
προςδιοριςμόσ των  προχποκζςεων επιτυχοφσ ζκβαςισ τουσ. 

 Θ ανάπτυξθ κριτθρίων καταλλθλότθτασ και θ κριτικι αποτίμθςθ διαπολιτιςμικϊν 
εκπαιδευτικϊν δράςεων, αλλά και διαπολιτιςμικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

 Θ μετάβαςθ από τθ κεωρία ςτθν πράξθ μζςω του μεταςχθματιςμοφ κεωρθτικϊν αρχϊν ςε 
ςχεδιαςμό και οργάνωςθ  διαπολιτιςμικϊν δράςεων, προςαρμοςμζνων ςτο εκάςτοτε 
εκπαιδευτικό πλαίςιο.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Υαρουςίαςθ και ανάλυςθ διαπολιτιςμικϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων και προγραμμάτων  

 Ανάλυςθ κριτθρίων διεξαγωγισ διαπολιτιςμικϊν εκπαιδευτικϊν δράςεων 

 Ανάκεςθ ομαδικϊν εργαςιϊν ανά επιλεγμζνθ κεματικι ενότθτα, ςυλλογικι παρακολοφκθςθ 
και επεξεργαςία τουσ, κριτικι ςυηιτθςθ και εμπλουτιςμόσ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
εξαμινου. 

 Ενδεικτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ: Υολυπολιτιςμικότθτα και διαπολιτιςμικότθτα ςτθν κοινωνία 
και το ςχολείο, εκπαίδευςθ προςφφγων, ρατςιςμόσ, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και ρθτορικι 
μίςουσ, ζμφυλεσ ταυτότθτεσ και εκπαίδευςθ, Διγλωςςία-πολυγλωςςία ςτο ςχολείο κ.ά.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ ppt 

Βίντεο προβολζσ & οπτικοακουςτικό υλικό 

Ζρευνα ςτο διαδίκτυο 

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τισ φοιτιτριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  9 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 30 

Πελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ - Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project) 

45 

Χυναντιςεισ με τθ 

διδάςκουςα  

 6 

Χυγγραφι εργαςίασ 

(project) 

30 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι  

 

Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  

Απαλλακτικι γραπτι εργαςία με δθμόςια παρουςίαςθ 

(100%) 

 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ 

 Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βαρνάβα-Χκοφρα, Ψη. (επιμ.).2009. Παιδαγωγικζσ δράςεισ και Διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςε 

Πολυπολιτιςμικό περιβάλλον. Σο παράδειγμα του 132ου Δθμοτικοφ χολείου Ακθνϊν. Ακινα: 

Ρτουντοφμθ. 

Baker, C. 2001. Ειςαγωγι ςτθ Διγλωςςία και ςτθ Δίγλωςςθ Εκπαίδευςθ. (Πετάφρ. Α. 

Αλεξανδροποφλου). Ακινα: Gutenberg. 

Βαφζα, Α. (επιμ.) 2000. Σο πολφχρωμο ςχολείο. Μια εμπειρία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ μζςα 

από τθν τζχνθ. Χχεδία (Ξζντρο Υαιδαγωγικισ και καλλιτεχνικισ επιμόρφωςθσ· Bernard van Leer 

Foundation - Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν). Ακινα: Ριςοσ. 

Βαφζα, Α., Χουντουμάδθ, Α. 2017. Θ γοργόνα με το παπιγιόν. Θ τζχνθ και ο ακτιβιςμόσ ςτθν 

παιδαγωγικι για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ακινα: Αλεξάνδρεια. 

Γκόβαρθσ, Χ. 2013. Διδαςκαλία και Μάκθςθ ςτο Διαπολιτιςμικό χολείο. Ακινα: Gutenberg. 

Derman Sparks, L. 2006. Καταπολεμϊντασ τισ προκαταλιψεισ. Παιδαγωγικά εργαλεία. Ακινα: 

Ξζντρο Υαιδαγωγικισ και Ξαλλιτεχνικισ Επιμόρφωςθσ «Χχεδία». 

Διεκνισ Αμνθςτία. 2007. Πρϊτα Βιματα. Εγχειρίδιο για τθ βαςικι εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα. Ακινα: Υατάκθσ. 

ΕΑΔΑΥ. 2004. Μαηί: Παιδαγωγοί και γονείσ ςτο διαπολιτιςμικό ςχολείο. Ακινα: Ψυπωκιτω, Γ. 

Δαρδανόσ. 

Πθτακίδου, Χ., Ψρζςςου, Ε. 2007. Να ςου πω εγϊ πϊσ κα μάκουν γράμματα. Ακινα: Ξαλειδοςκόπιο. 

Χκοφρτου, Ε. 2011. Θ Διγλωςςία ςτο χολείο. Ακινα: Gutenberg. 

Ψριλίβα, Χ., Αναγνωςτοποφλου, Ψ., Χατηθνικολάου, Χ. 2008. Οφτε καλφτεροσ, οφτε χειρότεροσ, απλά 

διαφορετικόσ. Ακινα: Gutenberg.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΪΡ ΑΓΩΓΙΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ818 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΑΨΑ ΥΦΑΞΨΛΞΘΧ ΑΧΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΤΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 H αναγνϊριςθ των βαςικϊν αρχϊν- εννοιϊν του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ ςπουδϊν για το 
Ρθπιαγωγείο. 

 H αναγνϊριςθ των διδακτικϊν ςτόχων ςε μια ςειρά οργανωμζνων δραςτθριοτιτων και θ 
αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων. 

 3.Θ αναγνϊριςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ διακεματικότθτασ, ομαδοςυνεργατικότθτασ και 
τθσ διαφοροποιθμζνθσ παιδαγωγικισ. 

 O ςχεδιαςμόσ μικροδιδαςκαλιϊν και ολοκλθρωμζνων διακεματικϊν προγραμμάτων για το 
νθπιαγωγείο. 

 Θ κατανόθςθ του τρόπου οργάνωςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ ςτο νθπιαγωγείο. 

 Θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ ενεργθτικισ εμπλοκισ των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 

 7. Θ κατανόθςθ των αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ τθσ τάξθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 
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 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ψο ιςχφον ωρολόγιο πρόγραμμα του Ρθπιαγωγείου. 

 Θ δομι του θμερθςίου προγράμματοσ ςτο Ρθπιαγωγείο. 

 Θ οργάνωςθ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ χϊρου του Ρθπιαγωγείου. Ψο παιχνίδι ςτισ 
γωνιζσ του Ρθπιαγωγείου. 

 Θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ. Υροϊκθςθ κετικϊν ςχζςεων ςτθν τάξθ. Σι κανόνεσ τθσ τάξθσ. 
Αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ. Αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν 
ςυμπεριφορϊν. 

 Πακθςιακά πλαίςια ςτο Ρθπιαγωγείο: Υαιχνίδι, ρουτίνεσ, καταςτάςεισ από τθν κακθμερινι 
ηωι, ευκαιριακά ι επίκαιρα περιςτατικά, διερευνιςεισ, οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ ι 
οργανωμζνο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων. 

 Χαρακτθριςτικά και βαςικζσ αρχζσ του ιςχφοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτο 
Ρθπιαγωγείο. 

 Πακθςιακζσ περιοχζσ του ΔΕΥΥΧ-ΑΥΧ και μεκοδολογία  

 Χυνεργαςία με τθν οικογζνεια. Ψρόποι ενεργθτικισ εμπλοκισ των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, Επικοινωνία με φοιτθτζσ και 

αποςτολι επιπλζον υλικοφ και ςθμειϊςεων. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Πελζτθσ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

30 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 
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Υροετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ και ςυγγραφι 

εργαςίασ 

40 

Χφνολο Πακιματοσ  114 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

Πζκοδοι αξιολόγθςθσ 

 Ωποχρεωτικά Εργαςτιρια: 20% 

 Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία και δθμόςια 
παρουςίαςθ: 20% 

 Γραπτζσ εξετάςεισ με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 
δοκιμίου και ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ: 60% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγγελάκθ, Χ., Γκολφινοποφλου, Γ., Διδάχου, Ε., Υαπαδάκου, Ε. & Φιγα, Β. (2012). 4+1 κλειδιά  για 

τθν αυτομόρφωςθ τθσ νθπιαγωγοφ. Ακινα: ΣΠΕΦ. 

Αλευριάδου, Α., Βρυνιϊτθ Ξ., Ξυρίδθσ, Α., Χιβροποφλου-Κεοδοςιάδου,  Ε. & Χρυςαφίδθσ, Ξ. (2008). 

Οδθγόσ Ολοιμερου. Ακινα: Υατάκθ. 

Ανδροφςου, Α, Αυγθτίδου, Χ, Γουριϊτου, Ε. κ.α. (2016).  Οι Τποψιφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατθροφν, 

Παρεμβαίνουν και Αναςτοχάηονται. Χυλλογικόσ τόμοσ (Επιμ.) Αυγθτίδου Χ, Ψηεκάκθ Π &Ψςάφοσ 

Β. Ακινα: Gutenberg. 

Βρυνιϊτθ, Ξ., Ξυρίδθσ, Α., Χιβροποφλου-Κεοδοςιάδου, Ε. & Χρυςαφίδθσ, Ξ. (2008). Οδθγόσ Γονζα. 

Ακινα: Υατάκθ 

Γιϊτςα, Α. & Δϊνθ, Ε. (2012). Χυνεργαςία και Ανάπτυξθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ ςτο νθπιαγωγείο. 

Πια βιωματικι προςζγγιςθ. Χτο Χ. Υανταηισ, Κ. Ππάκασ, Π. Χακελλαρίου & Ε. Ξαινοφριου 

(Επιμ.), 2
ο 

υνζδριο Προςχολικισ Αγωγισ, 22-24 Οκτωβρίου 2012 (Βϋ Ψόμοσ,  ςς. 452-466). 

Λωάννινα. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ. & Ππαςαγιάννθ, Ε.(2006).Οδθγόσ νθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί -δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα: ΟΕΔΒ. 

Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογράμματοσ Χπουδϊν (ΔΕΥΥΧ) (2003). Φφλλο Εφθμερίδασ 

Κυβερνιςεωσ (Φ.Ε.Κ.) 303 και 304/13-3-03, τεφχοσ Βϋ, τόμοι Αϋ και Βϋ. Ακινα: Υαιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο. 

Δϊνθ, Ε. (2015). Αντιλιψεισ νθπιαγωγϊν για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ ςυναιςκθματικϊν και 

ςυμπεριφορικϊν. 

Πρόγραμμα πουδϊν Νθπιαγωγείου: Επιςτθμονικό Πεδίο: Πρϊτθ ςχολικι θλικία. (2014). "Ρεο 

Χχολείο" ΕΧΥΑ 2007-2013, Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα: Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ. 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων.Ανακτικθκε από το 

διαδίκτυο, 2 Αυγοφςτου, 2018:http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1947.  
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ  

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΩ117α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ-ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ-ΛI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και διαδραςτικι διδαςκαλία  4 εβδομάδεσ Χ 

3 ϊρεσ 

10 

Χεμινάρια  9 εβδομάδεσ Χ 

3 ϊρεσ 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  4 εβδομάδεσ Χ 

3 ϊρεσ 

Υρακτικι άςκθςθ  4 εβδομάδεσ Χ 

5 μζρεσ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΤΧΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1319 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απόθηεζε εκπεηξίαο από ηελ αλάιεςε πιήξνπο 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζε ηάμεηο λεπηαγσγείνπ θαη ε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε θαη θξηηηθή αλάιπζε απηήο 

ηεο εκπεηξίαο.   

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο αλακέλεηαη νη θνηηήηξηεο/-έο:  

α) ζε επίπεδν γλώζεσλ  

 Να πξνζεγγίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

 Να γλσξίδνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθό πιαίζην ηεο ηάμεο.  

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ.  

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο κεζόδνπο θαη εξγαιεία γηα ηελ παξαηήξεζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ.  
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 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.  

β) ζε επίπεδν δεμηνηήησλ  

 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα 

δξαζηεξηόηεηεο, λα δηακνξθώλνπλ ηνλ ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ γηα λα πιαηζηώζεη ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο, λα επηιέγνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπο ην θαηάιιειν πεξηερόκελν θαη λα 

πεηξακαηίδνληαη κε λέεο κεζόδνπο θαη κέζα. 

 Να ζρεδηάδνπλ, λα δνθηκάδνπλ ζηελ πξάμε θαη λα αμηνινγνύλ καζεζηαθέο δξάζεηο γηα κηθξέο θαη 

κεγάιεο νκάδεο. 

 Να δηακνξθώλνπλ έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ αλνηρηό θαη επέιηθην πνπ λα δηεπθνιύλεη ηελ 

νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ.  

Γ) ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ 

 Να ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη λα ηελ αλακνξθώλνπλ κέζα 

από ηελ πξάμε θαη ηνλ ζηνραζκό.  

 Να ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά κε ηνπο/ηηο ζπκθνηηεηέο/ηξηεο ηνπο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο 

ηεο ηάμεο.  

 Να αλαζηνράδνληαη θξηηηθά γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ςεμινάρια και 
πρακτικι άςκθςθ ςε πιςτοποιθμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ τθσ πόλθσ των 
Λωαννίνων. Ξατά τθ διάρκεια των διαλζξεων, των εργαςτθριακϊν αςκιςεων και των ςεμιναρίων οι 
φοιτιτριεσ/-ζσ εμβακφνουν ςτθ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ και καταγραφισ, ερμθνείασ και 
αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν και ςτα ςτάδια ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των 
διδακτικϊν τουσ παρεμβάςεων. Ξατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςτα νθπιαγωγεία 
πραγματοποιοφνται ςεμινάρια ανατροφοδότθςθσ και υποςτιριξθσ, ενϊ μετά το τζλοσ τθσ πρακτικισ 
τουσ άςκθςθσ οργανϊνονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για τθν παρουςίαςθ του ζργου των 
φοιτθτριϊν/-ϊν και τθν επεξεργαςία και εφαρμογι διαδικαςιϊν αναςτοχαςμοφ, αυτοαξιολόγθςθσ 
και ετεροαξιολόγθςθσ. Θ πρακτικι άςκθςθ είναι υποχρεωτικι με ςτόχο να αναλάβουν οι 
φοιτιτριεσ/-ζσ πλιρεσ εκπαιδευτικό ζργο κατά τθ διάρκεια τεςςάρων (4) εβδομάδων. Σι 
φοιτιτριεσ/-ζσ κατά ηεφγθ εξοικειϊνονται με το περιβάλλον τθσ τάξθσ/νθπιαγωγείου, γνωρίηουν τθν 
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ομάδα των παιδιϊν, τθν/τον εκπαιδευτικό και το κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο τθσ τάξθσ. 
Διερευνοφν το μακθςιακό περιβάλλον τθσ τάξθσ υλοποιϊντασ ςτοχευμζνεσ παρατθριςεισ με βάςθ 
ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ παρατιρθςθσ με ςτόχο να ςχεδιάςουν τισ διδακτικζσ τουσ παρεμβάςεισ 
ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν και ςτισ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ ςτθν οποία 
κα τισ υλοποιιςουν και αναλαμβάνουν πλιρεσ εκπαιδευτικό ζργο εφαρμόηοντασ και αξιολογϊντασ 
μακθςιακζσ δράςεισ ςε μικρζσ και μεγάλεσ ομάδεσ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο και πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υροβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, υποςτιριξθ τθσ 

διδαςκαλίασ με χριςθ power-point, θλεκτρονικι 

επικοινωνία με φοιτιτριεσ/-ζσ, χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου 

Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ και διαδραςτικι 

διδαςκαλία  

12 

Χεμινάρια  27 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  12 

Αυτοτελισ μελζτθ  50 

Υρακτικι άςκθςθ  100 

Χυγγραφι εργαςιϊν 50 

Χφνολο μακιματοσ  251 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊνγίνεται ςτα 

ελλθνικά και περιλαμβάνει:  

α) Υροφορικι παρουςίαςθ εργαςιϊν (20% του τελικοφ 

βακμοφ)  

β) Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ που περιζχονται ςτον 

ατομικό φάκελο ι portfolio τθσ/του φοιτιτριασ/-ι, όπωσ 

είναι τα φφλλα παρατιρθςθσ, θμερολόγιο δραςτθριοτιτων, 

θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ κ.λπ. (80% του τελικοφ βακμοφ). 

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ μζςω τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ e-course. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Cohen D., Stern V. & Balaban N. (1991).  Παρατθρϊντασ και Καταγράφοντασ τθν υμπεριφορά των 
Παιδιϊν. Ακινα: Gutenberg.  

Helm Θ.J., KatzL. (2012). Θ μζκοδοσ project ςτθν προςχολικι και πρωτοςχολικι εκπαίδευςθ Μικροί 
ερευνθτζσ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Αυγθτίδου Χ., Ψηεκάκθ Π. & Ψςάφοσ, Β. (επιμ.) (2016). Οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί παρατθροφν, 

file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
file:///E:\������������\������������\UNIVERSIDAD_1\������������_���������\����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
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παρεμβαίνουν και αναςτοχάηονται: προτάςεισ υποςτιριξθσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Ακινα: 
Gutenberg.  

Αυγθτίδου, Χ. (2008). υνεργατικι Μάκθςθ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ: Ζρευνα και Εφαρμογζσ. 
Ακινα: Gutenberg.  

Αυγθτίδου, Χ. (2014). Οι εκπαιδευτικοί ωσ ερευνθτζσ και ωσ ςτοχαηόμενοι επαγγελματίεσ: 
Τποςτθρίηοντασ τθν επαγγελματικι μάκθςθ για μια ςυμμετοχικι και ςυνεργατικι εκπαίδευςθ. 
Ακινα: Gutenberg. 

Αυγθτίδου, Χ. Ψηεκάκθ, Π. & Ψςάφοσ, Β. (2016) (Επιμ.). Οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί παρατθροφν, 

παρεμβαίνουν και αναςτοχάηονται. Προτάςεισ υποςτιριξθσ τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Ακινα: 

Gutenberg.  

Αυγθτίδου, Χ. (Επιμ.) (2001). Ψο Υαιχνίδι: Χφγχρονεσ Ερευνθτικζσ και Διδακτικζσ Υροςεγγίςεισ. 
Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ.  

Ξουτςουβάνου, Ε. (1999). Οι Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ. Ακινα: Σδυςςζασ.  

Υαντελιάδου, Χ & Φιλιππάτου, Δ. (επιμ). (2013). Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: Θεωρθτικζσ  

προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Ακινα: Υεδίο. 

Χακελλαρίου, Π. & Ξόνςολασ, Π., (Επιμ.) (2009). Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Προςχολικι 

Αγωγι και Εκπαίδευςθ. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 

Χακελλαρίου, Π. (2011). Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Υαιδαγωγικισ Εργαςίασ του 

Χιβροποφλου, Φ. (1997). Θ οργάνωςθ και ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου (νθπιαγωγείου) ςτο πλαίςιο του 
παιχνιδιοφ. Ακινα: Υατάκθσ.  

Χατηθχριςτου, Χ. (επιμ.) (2008).Κοινωνικι και υναιςκθματικι Αγωγι ςτο χολείο: Εκπαιδευτικό 
Τλικό για Εκπαιδευτικοφσ και Μακθτζσ. Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ.  

Χρυςαφίδθσ, Ξ. (2002). Βιωματικι-Επικοινωνιακι Διδαςκαλία. Θ ειςαγωγι τθσ μεκόδου project ςτο 

Χχολείο. Ακινα: Gutenberg. 

 

-Συναθή επιζηημονικά περιοδικά:  

Εξεπλώληαο ηνλ θόζκν ηνπ παηδηνύ  

Σύγρξνλν Νεπηαγσγείν 

European Early childhood Education Research Journal  

Early Years  

International Journal of Early Years  
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6ο 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΤ 214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΧΨΘΠΛΞΘ ΚΕΩΦΘΧΘ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Αναμζνεται οι φοιτθτζσ/τριεσ να: 

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ για τθν οικογζνεια, όπωσ ςχιματα οικογζνειασ, δομι, 
λειτουργίεσ δυναμικι, υποςυςτιματα, ρόλοι και κζςεισ, επικοινωνία ςτθν οικογζνεια, 
οικογενειακζσ ςχζςεισ.  

 Ξατανοοφν τισ διαφορζσ μεταξφ των διαφορετικϊν προςεγγίςεων για τθν οικογζνεια. 

 Εφαρμόηουν τεχνικζσ καλλιζργειασ τθσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ ςτο ςχολείο και τθν 
οικογζνεια. 

 Υροωκοφν με διάφορουσ τρόπουσ τθ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ. 

 Ρα κάνουν ανάλυςθ εξειδικευμζνων περιπτϊςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σργάνωςθ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ 

 Χυνεργαςία Χχολείου-Σικογζνειασ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Πελζτθ τθσ οικογζνειασ κατά τον 20ο αιϊνα.  

 Σριςμοί και ςχιματα οικογζνειασ.  

 Ξριτιρια κακοριςμοφ τθσ μορφισ τθσ οικογζνειασ.  

 Θ οικογζνεια ςτθν Ελλάδα.  

 Ξφκλοι ανάπτυξθσ ςτθν οικογζνεια. 

 Θ μελζτθ τθσ οικογζνειασ από τθν Ψυχολογία. Θ οικογζνεια ςτθν ψυχοδυναμικι προςζγγιςθ. 
Θ οικογζνεια ςτθ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ.  

 Θ οικογζνεια ςτθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ.  

 Δομι και λειτουργία τθσ οικογζνειασ. 

 Ψα βαςικότερα υποςυςτιματα ςτθν οικογζνεια. Θ διαμόρφωςθ ρόλων ςτθν οικογζνεια. Ψο 
υποςφςτθμα των ςυηφγων. Ψο υποςφςτθμα των γονζων. Ψο υποςφςτθμα των αδελφϊν.  

 Θ θγεςία ςτθν οικογζνεια.  

 Σικογζνεια και όρια. Θ ζννοια των ορίων. Υαράγοντεσ που κακορίηουν τα όρια ςτθν 
οικογζνεια. Ψφποι ορίων ςτο ςφςτθμα τθσ οικογζνειασ. Ανοιχτά, κλειςτά και λειτουργικά 
όρια. Θ διαμόρφωςθ των ορίων ςε κάκε ςτάδιο ανάπτυξθσ του παιδιοφ.  

 Θ ςυναιςκθματικι αγωγι ςτθν οικογζνεια. Ψα αποτελζςματα τθσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ. Θ 
ςυναιςκθματικι αγωγι ωσ εξελικτικό ςτάδιο. Χυναιςκθματικι αγωγι και αυτοζλεγχοσ. 

 Ψα είδθ διαπαιδαγϊγθςθσ ςτθν οικογζνεια. 

 Ψα ςτάδια τθσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ. Χτρατθγικζσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ ςτθν 
οικογζνεια. 

 Θ ςυναιςκθματικι αγωγι ςτισ διάφορεσ θλικίεσ. 

 Σικογζνεια και ςχολείο. Ψο ςχολείο ωσ ςφςτθμα.  

 Ποντζλα επικοινωνίασ ςχολείου και οικογζνειασ. 

 Γονεϊκι εμπλοκι. 

 Σικογζνεια και αξίεσ. Εμπειρίεσ και ερευνθτικά δεδομζνα. 

 Διαπολιτιςμικι μελζτθ τθσ οικογζνειασ. 

 Κεωρία Διαπροςωπικισ Αποδοχισ και Απόρριψθσ. Κεωρθτικζσ και Εφαρμοςμζνεσ 
προςεγγίςεισ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΧΦΘΧΘ POWER POINT 

 ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΦΣΛΨΘΨΕΧ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Αρικμόσ ωρϊν 

φροντιςτθριακϊν 

αςκιςεων  

13 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/ τθ 

διδάςκουςα  

3 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

33 

Αρικμόσ ωρϊν 

προετοιμαςίασ του 

φοιτθτι για τισ εξετάςεισ 

33 

Χφνολο Πακιματοσ  108 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

ΓΟΩΧΧΑ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ: 

Ελλθνικι 

ΓΦΑΥΨΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ 

 Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 Γραπτι εργαςία (Υροαιρετικι) 

 

Ξριτιρια Αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ και των 

εργαςιϊν: 

 1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, 
τεκμθρίωςθ, κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του 
κζματοσ, διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεωργίου, Χ. (2011). χζςθ ςχολείου-οικογζνειασ και ανάπτυξθ του παιδιοφ. Εκδόςεισ Διάδραςθ. 

Γεωργίου, Χ. (2005). Ψυχολογία των Οικογενειακϊν υςτθμάτων. Εκδόςεισ Ατραπόσ. 

Georgas, J., Berry, J., van de Vivjer, F., Kagitcibasi,C.,   & Poortinga, Y. (2006), Families   across 
cultures. A 30 nation Psychological study. Cambridge: Cambridge University Press. 

Gottman, J., (2011), Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των παιδιϊν.  Εκδόςεισ Υεδίο. 
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Υαπαδιϊτθ-Ακαναςίου, Β., (2014), Οικογζνεια και όρια. υςτθμικι Προςζγγιςθ. Εκδόςεισ Ψόποσ. 

Υαραςκευόπουλοσ, (2004). Θ δθμιουργικι ςκζψθ ςτο ςχολείο και ςτθν οικογζνεια. Εκδόςεισ: 
Γκζλμπεςθσ Γ.  

Φιγα, Α.Β. (2012). Θ οικογζνεια ςτθν Ελλάδα ςιμερα. Εκδόςεισ Υεδίο. 

Rohner, R. (2017). H Χυναιςκθματικι Ηεςταςιά *Επιμ. Α. Γιϊτςα+. Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ 
Δαρδανόσ. 

Χατηθχριςτου, Χ. (2008). Κοινωνικι και υναιςκθματικι αγωγι ςτο ςχολείο. Πρόγραμμα Προαγωγισ 
τθσ Ψυχικισ Τγείασ και τθσ Μάκθςθσ, Ακινα: Ψυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ136 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘΧ ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι Διδαςκαλία  3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=689 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ ςε βάκοσ μελζτθ κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των τρόπων διδακτικισ 
διαμεςολάβθςθσ για τθ μάκθςι τουσ από τουσ μακθτζσ τθσ πρωτοςχολικισ 
εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

 Θ αναγνϊριςθ και ενςωμάτωςθ των ιδεϊν των μικρϊν μακθτϊν ςτο ςχεδιαςμό τθσ 
διδαςκαλίασ κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Σ ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων για τθ διδαςκαλία 
κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Θ αλλθλεπίδραςθ και θ ςυνεργαςία των φοιτθτϊν, ςτο πλαίςιο οργάνωςθσ τθσ 
διδαςκαλίασ κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, 

 Θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων εργαςίασ για τθ διδαςκαλία κεμάτων των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
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 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ φφςθ τθσ επιςτιμθσ. 

 Κεωρίεσ μάκθςθσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν - Σ 
ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ. 

 Θ ςυνεργατικι διδαςκαλία και μάκθςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

 Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και αναλυτικά προγράμματα - Σι Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
ςτο Ρθπιαγωγείο. 

 Διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ Λςτορίασ και Φιλοςοφίασ των Επιςτθμϊν ςτθ Διδακτικι των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Κεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

 Διδακτικι προςζγγιςθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν. 

 Διδακτικι προςζγγιςθ του κφκλου του νεροφ. 

 Διδακτικι προςζγγιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ . 

 Διδακτικι προςζγγιςθ τθσ επίπλευςθσ και βφκιςθσ ςτερεϊν ςωμάτων. 

 Διδακτικι προςζγγιςθ του Διαςτιματοσ και του πλανιτθ Γθ. 

 Διδακτικι προςζγγιςθ αγακϊν και αναγκϊν του ανκρϊπου. 

 Διαπολιτιςμικζσ και διακεματικζσ προςεγγίςεισ ςε κζματα διδαςκαλίασ των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν 

 

* Σα κζματα που αναφζρονται είναι ενδεικτικά και μποροφν να εναλλάςςονται φςτερα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ των ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο. 

* Θ μελζτθ κάκε κζματοσ περιλαμβάνει: Σο γνωςτικό αντικείμενο, τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει θ 

ςκζψθ των παιδιϊν για τθν κατανόθςθ των ςχετικϊν εννοιϊν, προτεινόμενεσ επί μζρουσ 

δραςτθριότθτεσ, διδακτικά εργαλεία και ολοκλθρωμζνεσ ακολουκίεσ δραςτθριοτιτων ι ςχζδια 

εργαςίασ/projects για τθ διδαςκαλία του κζματοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ  πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

39 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

36 

../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
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μακιματοσ 

Αρικμόσ ωρϊν για 

απαλλακτικι εργαςία 

40 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Απαλλακτικι εργαςία  100%  

 Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 
100% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Cole, M., Kaptelinin, V., Nardi, B., & Vadeboncoeur, J. A. (2016). Scale, Agency, and Relationships: The 

Work of Cultural-Historical and Activity Theoretical Research. Mind, Culture, and Activity, 23(2), 

93–94. http://doi.org/10.1080/10749039.2016.1176837 

Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social transformation. In Y. Engeström, R. 

Miettinen, & R.- L. Punamääki (Eds.). Perspectives on activity theory (pp.19-38). New York: 

Cambridge University Press. 

Engeström, Y. (2016). Foreword: Making Use of Activity Theory in Educational Research. In D. Gedera 

& J. Williams (Eds.), Activity Theory in Education (pp. vii-ix), The Netherlands: Sense Publishers. 

Lederman, N & Lederman J. (2012). Nature of Scientific Knowledge and Scientific Inquiry: Building 

Instructional Capacity Through Professional Development. In B. Fraser, K. Tobin & C. McRobbie 

(Eds). Second International Handbook of Science Education Volume I (pp. 335-360). New York: 

Springer. 

Matthews, M. (2007). Διδάςκοντασ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Ο ρόλοσ τθσ Ιςτορίασ και τθσ Φιλοςοφίασ 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Eπιμ. Φ. ζρογλου, μτφ. Α. 

Μουμτηι, Επίκεντρο: Ακινα. Σίτλοσ πρωτοτφπου: Matthews, M. (1994). Science Teaching-The 

Role of History and Philosophy of Science. New York: Routledge. 

Plakitsi, K. (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. The Netherlands: Sense 

Publishers.  

Roth, W.-M. (2004). Activity Theory and education: An introduction. Mind, Culture, and Activity, 11(1), 

1-8. http://dx.doi.org/10.1207/s15327884 mca1101_1 

Νάννθ, Ε. (2017). Θ Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ διδαςκαλία κεμάτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε τυπικά και μθ 

τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Θ περίπτωςθ τθσ ζμβιασ φλθσ. Αδθμοςίευτθ διδακτορικι 

διατριβι, ςελ. 400. Ιωάννινα: Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. (2003). Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) 

και Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν (Α.Π..) Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ. Ανακτικθκε 13 

Φεβρουαρίου, 2018, από http://ebooks.edu.gr/new/ps.php 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. (2011). Πρόγραμμα πουδϊν Νθπιαγωγείου. Ακινα: Παιδαγωγικό 

Ινςτιτοφτο.  

Πλακίτςθ, Κ. (2008). Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν Προςχολικι και ςτθν Πρϊτθ χολικι 
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Θλικία. φγχρονεσ Σάςεισ και Προοπτικζσ. Ακινα: Εκδόςεισ Πατάκθ. 

Πλακίτςθ, Κ. (Eπιμ.) (2012). Κοινωνιογνωςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθ 

διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. (Sociocognitve 

and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Ακινα: Πατάκθσ.  

Πλακίτςθ, Κ., ταμοφλθσ, Ε., Θεοδωράκθ Χ., Κολοκοφρθ, Ε., Νάννθ, Ε., Κορνελάκθ, Α. (2018). Θ 

Θεωρία τθσ Δραςτθριότθτασ και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Μια νζα διάςταςθ ςτθν STEAM 

εκπαίδευςθ. Ακινα: Gutenberg–Δαρδανόσ. 

Ραβάνθσ, Κ. (2008). Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ. Ακινα: Εκδόςεισ 

Συπωκιτω. 

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Θλεκτρονικό περιοδικό: Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Ζρευνα & Πράξθ. Διακζςιμο ςτο: 

http://www.lib.uoi.gr/serp/ 
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ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΟΓΟΤ, ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ   6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 813 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ         Θ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
  ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΕΛΞΑΧΨΛΞΩΡ - ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ  

 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 Διαλζξεισ /Διαδραςτικι διδαςκαλία/ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1717 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει τθ γνωριμία ειδικϊν κεμάτων εικαςτικισ ζκφραςθσ 

όπωσ το κολάη, το ψθφιδωτό, θ εικαςτικι κοφκλα κακϊσ και το ςχεδιαςμό μακθςιακϊν πλάνων των 

παραπάνω αντικειμζνων για παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αναμζνεται:  

 Ρα  διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτα εικαςτικά εργαλεία 

 Ρα αναπτφξουν βαςικζσ γνϊςεισ και να αποκτιςουν προςωπικι εμπειρία και κετικι ςτάςθ 
απζναντι ςτθν εικαςτικι δθμιουργία με ςφνκετουσ τρόπουσ και τεχνικζσ. 

 Ρα αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ και να πειραματιςτοφν ςτθ δθμιουργία ζργων με τθ 
μζκοδο του κολάη εφαρμόηοντασ διαφορετικζσ τεχνικζσ και  ςυνδυάηοντασ ετερογενι 
υλικά.  

 Ρα κατανοιςουν και να μάκουν μζςα και τεχνικζσ ςτθ δθμιουργία ψθφιδωτϊν ζργων  

 Ρα κατανοιςουν  το μζςο τθσ εικαςτικισ κοφκλασ ωσ  εργαλείο ζκφραςθσ των ανκρϊπων 
και ειδικά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ  

 Ρα δθμιουργιςουν / καταςκευάςουν  κοφκλεσ εφαρμόηοντασ  διαφορετικζσ τεχνικζσ και  
χρθςιμοποιϊντασ  μεικτά υλικά. 

 Ρα ςχεδιάηουν  μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τισ  εικαςτικζσ εφαρμογζσ του 
κολάη, του ψθφιδωτοφ, τθσ  εικαςτικισ κοφκλασ  για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι 
θλικία.  
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Ψο μάκθμα αποςκοπεί να βελτιϊςει τισ φοιτιτριεσ/τεσ ςτισ εξισ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ ςφνκετων καλλιτεχνικϊν ζργων 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν.  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σι φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ που κα παρακολουκιςουν το μάκθμα αυτό  ανακαλφπτουν τθν τεχνικι 

του κολάη υλοποιϊντασ ζργα  με τθ χριςθ α) επίπεδων επιφανειϊν, β) επίπεδων επιφανειϊν 

διαφορετικισ υφισ γ) ανάγλυφων υλικϊν. Κα χρθςιμοποιιςουν διαφορετικά υλικά όπωσ κόλλεσ, 

ρθτίνεσ  βερνίκια κλπ.  

Κα δθμιουργιςουν ψθφιδωτά αποδίδοντασ ςυγκεκριμζνα ζργα τζχνθσ  και κα εξοικειωκοφν με 

διάφορεσ τεχνικζσ    

Υαρουςιάηονται υλικά και τεχνικζσ καταςκευισ κοφκλασ και ςκθνικϊν αντικειμζνων.  

Θ κοφκλα ωσ αντικείμενο αποτελεί κλειδί για τθν φανταςία, το ςτοχαςμό, τθν ψυχαγωγία, τθν 

ζκφραςθ τόςο του δθμιουργοφ- παίχτθ όςο και του κεατι. Αυτι είναι και θ βαςικι αρχι που διζπει 

το μάκθμα. 

 Πε αφορμι ζνα ζργο τζχνθσ οι φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ δθμιουργοφν κοφκλεσ/ιρωεσ 

χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ τεχνικζσ και υλικά.  Χχεδιάηονται χαρακτιρεσ και αναπτφςςονται 

ςυμπεριφορζσ δράςθσ τθσ κοφκλασ.  

Πε εφόρμθςθ και πθγι ζμπνευςθσ ζνα ζργο τζχνθσ οι φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ, εφαρμόηοντασ ζνα 

από τα ειδικά κζματα που γνϊριςαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ,  κα περιγράψουν αναλυτικά 

ζνα πλάνο διδαςκαλίασ για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ.  Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν εργαςτθριακι 

εκπαίδευςθ 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ατομικό επίπεδο 

20 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

ςε ομαδικό επίπεδο 

6 

Υροετοιμαςία 37 
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εργαςτθριακϊν αςκιςεων  

Χυγγραφι εργαςίασ 36 

Χφνολο Πακιματοσ  112 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Εξζταςθ με παράδοςθ υποχρεωτικϊν εργαςιϊν: 

 A) Φάκελοσ εργαςιϊν/ζργων που πραγματοποιικθκαν 

κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. (50% του τελικοφ βακμοφ) 

Β) γραπτι εργαςία (με αφορμι  ζνα ζργο τζχνθσ, κα  

ςχεδιάςουν  πλάνο διδαςκαλίασ που αφορά μια από τισ 

εικαςτικζσ εφαρμογζσ που διδάχτθκαν) (50% του τελικοφ 

βακμοφ) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χάλλα – Δοκουμετηι Ψ. (1996),  Δθμιουργικι φανταςία και τζχνθ, Ακινα: Εξάντασ  

Παγουλίωτθσ  Α. (2009), Κοφκλεσ ςτθν Κοινωνία ςτισ Σζχνεσ, ςτθν Επικοινωνία, Βόλοσ: 

Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κεςςαλίασ 

Βαςιλείου Ξ. (2014), Σζχνθ και Δθμιουργικότθτα, Ακινα: Υλζκρον 

Παγουλίωτθσ  Α. (2000), Ξαταςκευζσ για : Ξολάη, Κζατρο, Αρχιτεκτονικι, Ακινα: Gutemberg 

Γκαγιϊ Ππερνάρ Α. (2002), Πλαςτικζσ Σζχνεσ, τοιχεία μιασ Διδακτικισ Κριτικισ, Ακινα: Ρεφζλθ 

Μαγουλιϊτθσ Α. (2014), Εικαςτικι Αγωγι, Ακινα: υμμετρία 

Πουηακίτθ Φ. (2003) Φόρμα,  Θ οπτικι γλϊςςα ςτο ςφγχρονο ςχεδιαςμό, Ακινα: Σδυςςζασ.  

Zeki S. (2002),  Εςωτερικι όραςθ, Θράκλειο: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ  

Χολζβασ Ρ. Κ. (1982),   Γεωμετρικζσ χαράξεισ και τζχνθ, Ακινα: ΑΧΞΨ  

Epstein A. Ψρίμθ Ε. (2005), Εικαςτικζσ Σζχνεσ και παιδιά, Ακινα: Ψυποκιτω – Γ. Δαρδάνοσ 

Ψςιάρα, Ξοηάκου Σ. (2000), Ειςαγωγι ςτθν Εικαςτικι Γλϊςςα,  Ακινα: Gutenberg   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ  

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ439 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θϋ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΑΨΦΛΞΣ ΥΑΛΧΡΛΔΛ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία  1 1 

Κεατρικζσ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 1 

Αυτοςχεδιαςμόσ- Δραματοποίθςθ Κεατρικϊν Ξειμζνων  1 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ενθμερότθτα για τουσ τρόπουσ ειςαγωγισ του «Κεατρικοφ Υαιγχνιδιοφ» ςτθ ςχολικι τάξθ 
και ςτο ςχολικό περιβάλλον μζςω των κεατρικϊν αυτοςχεδιαςμϊν, αςκιςεων ςυνοχισ τθσ 
ομάδασ, αςκιςεων αντίλθψθσ και ευαιςκθςίασ ςτθ μθ λεκτικι ζκφραςθ, αςκιςεων άμεςθσ 
επινόθςθσ λόγου και δράςθσ, αςκιςεων διάδραςθσ ανάμεςα ςε δυο ι περιςςότερα 
πρόςωπα  

 Εποικοδόμθςθ τθν κριτικι ςκζψθ, τθ φανταςία, τθ δθμιουργικότθτα, τθν αλλθλοκατανόθςθ 
και τθν αυτοπεικαρχία τθσ φοιτιτριασ και του φοιτθτι. 

 Ανάπτυξθ κεμελιωδϊν δεξιοτιτων υποκριτικισ και τεχνικϊν ορκοφωνίασ απολφτωσ 
απαραίτθτων ςτουσ δαςκάλουσ. 

 Ξατανόθςθ ότι το «Κεατρικό Υαιγνίδι» και θ «Δραματοποίθςθ» είναι τα αφθγθματικά 
μακιματα τα οποία κθρφςςουν τθν ανάγκθ για τον αιςκθτικό και κοινωνικό εξευγενιςμό του 
παιδιοφ, κακϊσ το παιγχνίδι προωκεί τθν ζνταξι του ωσ ατόμου ςτθν ομάδα, τθν 
κοινωνικοποίθςι του γιατί κατάγεται από τθν εγγενι ανάγκθ επικοινωνίασ του παιδιοφ με 
ζναν υπερβατικό κόςμο, από τθν εγγενι τάςθ ςυμφιλίωςισ του με το άγνωςτο.  
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ψα παίγνια ωσ μία κλθρενομθμζνθ ανάμνθςισ των Αρχαίων Κεςμϊν και Λεροπραξιϊν  

 Αςκιςεισ Κεατρικισ Πεταμόρφωςθσ και Παγείασ: από τθν υπεροχι, τθν ιερότθτα του 
Χϊματοσ ςτισ Πορφζσ τθσ μθ Οεκτικισ Επικοινωνίασ 

 Θ καλλιζργεια τθσ Ξιν-αιςκθτικισ Ροθμοςφνθσ μζςα από το Κεατρικό Υαιχνίδι 

 Τψεισ του Κεατρικοφ Υαιχνιδιοφ για τθν προαγωγι τθσ Ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ : Θ 
διαδοχι των αυτοςχεδιαςτικϊν ρόλων 

 Θ Δραματοποίθςθ 

 Σ Ξφκλειοσ Χορόσ: Υράξθ Εμμζλειασ κι Ευταξίασ 

 Θ Υαντοδυναμία τθσ Συςίασ και τθσ Κεατρικότθτασ τθσ Οαϊκισ Λςτόρθςθσ  

 Σ ρόλοσ του κεατρο-παιδαγωγοφ, θ επαλλθλία των ςτρωμάτων και θ ζκκλιψθ τθσ 
περιςτροφισ  

 Δομζσ τθσ Κεατρικισ Ζκφραςθσ: Θ Αιςκθματικι Πνιμθ, θ Αρχετυπικι εμπειρία τθσ 
μίμθςθσ, θ άρκρωςθ τθσ ενδελεχοφσ ςκζψθσ, θ κζαςθ-spectrum τθσ αποςιϊπθςθσ, θ 
Κεατρικι αποςταςιοποίθςθ, θ μαγικι απόκλιςθ, θ ςυγκινθςιακι ακινθςία, θ κιν-αιςκθτικι 
υπζρβαςθ, το παιχνίδι των ςυνειρμϊν και τθσ πολφ-πολιτιςμικότθτασ, θ πολφτροπθ νόθςισ-
μιτισ, θ ρυκμικι ομοιογζνεια, θ ςκθνικι ευταξία και ο φόβοσ, οι κατά Αριςτοτζλθν 
περιωδυνίεσ, θ ςυγκινθςιακι ολότθτα, θ ψιμμυκίαςθ, θ τελετουργία τθσ ςυμμετοχισ, θ 
ψυχοκινθτικότθτα 

 Ψο Χϊμα τθσ Αφιγθςθσ, τθσ Ωπεροχισ, του Διπλαςιαςμοφ, τθσ Απο-δόμιςθσ, τθσ 
Αυτομεμψίασ: τα Πυκικά ενδεχόμενά Ψου, Πάκοσ και Βathos- 

 Θ μετουςίωςθ τθσ Αρχετυπικισ μίμθςθσ ςε είδωλον Ανά-παράςταςθσ-  

 Θ Ξίνθςθ ωσ μόρφωμα υποκινοφμενο από τθ δικι τθσ νοθμοςφνθ- Θ Γλϊςςα τθσ Ξιν-
αιςκθτικισ Ροθμοςφνθσ και οι ανεξοικείωτεσ όψεισ τθσ Δραματικισ Ψζχνθσ- 

 Σ Αιςκθτικόσ και Ξοινωνικόσ εξευγενιςμόσ, τα πολυτίμθτα, ευεργετικά δϊρα του Κεατρικοφ 
Υαιχνιδιοφ που προάγουν τθν Ξοινωνικοποίθςθ του Ατόμου 

 Σ εκςταςιαςμόσ τθσ Γιορτισ, θ υποβολι των ρόλων, θ υπζρτατθ κζρμθ των Αιςκιςεων, θ 
ανεπιτιδευτθ μουςικότθτα των κινιςεων, το ξεφάντωμα τθσ Ϊπαρξθσ, θ πολυπρόςωπθ 
δυναμικι του κεατρο-παιδαγωγοφ  

 Ψα δανεικά προςωπεία του Κεατρικοφ Υαιχνιδιοφ, θ απεμπόλθςθ τθσ πλιξθσ του 
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αναμενομζνου, θ ςυντριβι των ςτερεοτφπων και οι αλλότροιεσ γόνιμεσ αλικειεσ, τα 
ερωτικά, πζνκιμα, φιλιδονα αγωνίςματα με τισ κελκτικζσ κορυφϊςεισ κι εξόδουσ  

 Ψο Κζατρο, θ υπερβατολογικι ενςϊματθ 

  Γλϊςςα, θ πολιτιςμικι υπεροχι τθσ εν-ςυναίςκθςθσ-empathy.  

 Θ Ατελεφτθτθ ςπουδαιότθτα του να Υαίηεισ τον Άλλον κ 

 Ξαινοτόμεσ δομζσ και δράςεισ για τθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων των κοινωνϊν τθσ Κεατρικισ 
Υαιδείασ, εν γζνει.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχι ςτισ αυτοτελείσ 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ 

39 

Υροετοιμαςία μικρϊν 

ατομικϊν και ομαδικϊν 

εργαςϊν 

20 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

ςε ομάδεσ 

20 

Υροετοιμαςία για τθν 

εξζταςθ  

21 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ,  

 Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων 

 Γραπτι εργαςία 

 Υροφορικι Εξζταςθ 

 Ξαλλιτεχνικι Ερμθνεία 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αίςωποσ, Πφκοι: Υρϊτεσ Ρεοελλθνικζσ Πεταφράςεισ, Α. Ροφκιοσ, Γ. Αιτωλόσ, Εςτία, Ακινα 1993. 

Πουδατςάκισ Ψ., Θ Σρκοφωνία ςτο Κζατρο και ςτθν Εκπαίδευςθ» - Χτοιχεία Φωνθτικισ και 

Πζκοδοσ Αγωγισ του Οόγου, Εξάντασ, Ακινα 2000. 

Ξουρετηισ Ο., Ψο Κεατρικό Υαιχνίδι-Υαιδαγωγικι Κεωρία, Υρακτικι και Κεατρολογικι Υροςζγγιςθ, 

Ξαςτανιϊτθσ, Ακινα 1991. 
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 139 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ’  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΣΩΟΨΣΩΦΑ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Διαδραςτικι Διδαςκαλία 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1709  

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Θ ςφαιρικι γνϊςθ τθσ επιςτθμονικισ εξζλιξθσ τθσ ζννοιασ τθσ κουλτοφρασ και, κατά 
ςυνζπεια, θ καλφτερθ κατανόθςθ των δφο κεμελιωδϊν κεωρθτικϊν προςεγγίςεϊν τθσ, τθσ 
οικουμενικισ και τθσ επιμεριςτικισ.  

 Θ μελζτθ των ςχζςεων και των αλλθλεπιδράςεων ανάμεςα ςτισ κουλτοφρεσ και θ κατανόθςθ 
των επιπτϊςεων τθσ πολιτιςμικισ επαφισ ςτθ ςυγκρότθςθ κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν 
ιεραρχιϊν.  

 Θ κατανόθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν διάκριςθσ ωσ τρόπων προςταςίασ των ιεραρχιϊν και 
διατιρθςθσ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ. 

 Θ αναγνϊριςθ και ανάλυςθ κοινωνιοψυχολογικϊν μθχανιςμϊν που διζπουν τισ διομαδικζσ 
ςχζςεισ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Θ ικανότθτα αναγνϊριςθσ επιςτθμονικϊν μεκόδων προςζγγιςισ τθσ ζννοιασ τθσ κουλτοφρασ 
από τον 18ο αιϊνα και φςτερα. 

 Θ ζνταξθ του φαινομζνου τθσ ςφγχρονθσ μετανάςτευςθσ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςε 
μια ευρφτερθ ιςτορικι πραγματικότθτα και θ κατανόθςθ των προβλθμάτων και των 
διακυβευμάτων που ςυνδζονται με αυτά. 

 Θ ικανότθτα κριτικισ ανάγνωςθσ του φαινομζνου τθσ επιπολιτιςμοποίθςθσ, των τρόπων, 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1709
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δθλαδι, και τθσ τυπολογίασ των πολιτιςμικϊν επαφϊν, κατά τθ διάρκεια των οποίων, 
ςυντελοφνται μεταβολζσ ςτα υπό αλλθλεπίδραςθ πολιτιςμικά πρότυπα. 

 Θ αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων των υπό μελζτθ κοινωνικϊν φαινομζνων 
ςτθν εκπαίδευςθ. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εξζταςθ και ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ κουλτοφρασ (culture) , ζτςι όπωσ διαμορφϊκθκε μζςα από 

κοινωνιολογικζσ και ανκρωπολογικζσ προςεγγίςεισ και κεωρίεσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν 

τελευταίων αιϊνων. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ ατομικισ και ομαδικισ 

κουλτοφρασ, κακϊσ και θ επίδραςθ τθσ δεφτερθσ ςτθν πρϊτθ. Επιδιϊκεται να καταδειχτεί θ ςχζςθ 

μεταξφ κουλτοφρασ και ταυτότθτασ, και ειδικότερα τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ωσ κοινωνικισ 

καταςκευισ. Ψο πλαίςιο των ςφγχρονων πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν, όπου ο ςυςχετιςμόσ μεταξφ 

πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και κοινωνικισ ζνταξθσ ι αποκλειςμοφ είναι κακοριςτικόσ, επιβάλει τθ 

μελζτθ ηθτθμάτων όπωσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ο (νεο)ρατςιςμόσ, ο εκνοκεντριςμόσ, τα 

ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ, θ διαδικαςία τθσ επιπολιτιςμοποίθςθσ (acculturation) και οι 

ςτρατθγικζσ που υιοκετοφνται από τισ κυρίαρχεσ και μθ κυρίαρχεσ ομάδεσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

επαφισ τουσ εντόσ κοινοφ κοινωνικοφ πλαιςίου. Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ των παραπάνω 

ηθτθμάτων ακολουκείται από τον εντοπιςμό και τθν παιδαγωγικι αντιμετϊπιςι τουσ ςτο ςχολικό 

περιβάλλον. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ ppt 

Βίντεο προβολζσ 

Ζρευνα ςτο διαδίκτυο 

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τισ φοιτιτριεσ 

Υλατφόρμα E-course  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 13 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

26 

Χυναντιςεισ με τθ 

διδάςκουςα  

10 

Χυγγραφι εργαςίασ/ 

προετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

45 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: ελλθνικι ∙ αγγλικι για φοιτθτζσ/ριεσ 

Erasmus 

Πζκοδοι αξιολόγθςθσ:  
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Γραπτι εργαςία (προαιρετικά)                                             20% 

Χφντομεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ (προαιρετικά)                 20% 

Γραπτι εξζταςθ με εργαςία                                                 80% 

Γραπτι εξζταςθ (ανάπτυξθσ δοκιμίων)  χωρίσ εργαςία 100% 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS                     50% 

Δθμόςια παρουςίαςθ για φοιτθτζσ ERASMUS                  50% 

 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσ 

 Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, 
τεκμθρίωςθ, κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

 Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

 Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, 
ςφνταξθ, ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ανδροφςου, Α., Αςκοφνθ, Ρ. 2009. Πολιτιςμικι ετερότθτα και ανκρϊπινα δικαιϊματα. Προκλιςεισ 
για τθν εκπαίδευςθ. Ακινα: Πεταίχμιο. 

Βερνίκοσ, Δαςκαλοποφλου. 2002. Πολυπολιτιςμικότθτα. Οι διαςτάςεισ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. 
Ακινα: Ξριτικι. 

Cuche, D. 2001. Θ ζννοια τθσ κουλτοφρασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Ακινα: Ψυπωκιτω-Γ.Δαρδανόσ. 

Γκόβαρθσ, Χ., Κεοδωροποφλου, Ε.,  Ξοντάκοσ, Α. 2007. Θ Παιδαγωγικι πρόκλθςθ τθσ 
Πολυπολιτιςμικότθτασ. Ακινα: Ατραπόσ. 

Διεκνισ Αμνθςτία. 2007. Πρϊτα Βιματα. Εγχειρίδιο για τθ βαςικι εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα. Ακινα: Υατάκθσ. 

E.A.Υ. 2017. Θ μθ αποδοχι τθσ ετερότθτασ: Αναπαραςτάςεισ τθσ ετερότθτασ, κοινωνικόσ 
αποκλειςμόσ, ρθτορικι μίςουσ. PRESS Project-Τψεισ του προςφυγικοφ φαινομζνου, Ενότθτα 2: 
Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο. 

Lévi- Srauss, C. 2003. Φυλι και Ιςτορία-Φυλι και Πολιτιςμόσ. Ακινα: Υατάκθσ. 

Ππάροσ Β, Χτεργίου Ο, Χατηθδιμου Ξ. (επιμ). 2014. Ηθτιματα διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ και 
εκπαίδευςθσ. Ακινα: Πετάδραςθ. 

Smith, P. (2006). Πολιτιςμικι Θεωρία. Μια ειςαγωγι. Ακινα: Ξριτικι. 

Χρυςοχόου, . 2011. Πολυπολιτιςμικι Πραγματικότθτα. Οι κοινωνιολογικοί προςδιοριςμοί τθσ 
πολιτιςμικισ πολλαπλότθτασ: Ακινα: Υεδίο. 

 

 



 

[383] 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ126 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 

 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ / Εργαςία πεδίου 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
 ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=578 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1656 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Λκανότθτα ζρευνασ ςτο πεδίο. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ για το περιβάλλον. 

 Πελζτθ των τρόπων αλλαγισ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτα περιβαλλοντικά ηθτιματα. 
Επιςτθμϊν. 

 Χυμμετοχικζσ μζκοδοι για τθ διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Σμαδικι εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Υολιτειότθτα  

 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=578
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Χκοποί και ςτόχοι τθσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

  Πεκοδολογία τθσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

 Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Αναλυτικά Υρογράμματα. 

 Υαιδαγωγικζσ μζκοδοι και εργαλεία τθσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

  Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Σικολογίασ - Σικολογικι κεϊρθςθ του περιβάλλοντοσ. 

 Θ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ. 

  Υεριβάλλον – ανάπτυξθ και ποιότθτα ηωισ. 

 Υρακτικζσ αςκιςεισ ςτο πεδίο για τθ διδαςκαλία κεμάτων τθσ Υεριβαλλοντικισ  

 Διαχείριςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων  

 

*Σα κζματα που αναφζρονται είναι ενδεικτικά και μποροφν να εναλλάςςονται φςτερα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ των ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο. 

* Θ μελζτθ κάκε κζματοσ περιλαμβάνει: Σο γνωςτικό αντικείμενο, τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει θ 

ςκζψθ των παιδιϊν για τθν κατανόθςθ των ςχετικϊν εννοιϊν, προτεινόμενεσ επί μζρουσ 

δραςτθριότθτεσ, διδακτικά εργαλεία και ολοκλθρωμζνεσ ακολουκίεσ δραςτθριοτιτων ι ςχζδια 

εργαςίασ/projects για τθ διδαςκαλία του κζματοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ τθσ  πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του 

Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων http://ecourse.uoi.gr. (Moodle) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ 

μακιματοσ κατά εξάμθνο 

26 

Εργαςία ςτο πεδίο  13 

Αρικμόσ ωρϊν μελζτθσ για 

τθν προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

36 

Αρικμόσ ωρϊν για 

απαλλακτικι εργαςία 

40 

Αρικμόσ ωρϊν 

ςυναντιςεων με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 

Χφνολο Πακιματοσ  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Πικρζσ εργαςίεσ – Απαλλακτικι Εργαςία 100%  

 Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 
100% 

../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
../../../../../../../../../../Users/user/����������%20����������%20��������������%20���%20�������������%20���������
http://ecourse.uoi.gr/
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

UNESCO Education for Sustainable Development 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-

agenda/education-for-sustainable-development/ 

Γεωργόπουλοσ, Α. (2014). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ: Ηθτιματα Σαυτότθτασ. Ακινα: Gutenberg-

Δαρδανόσ 

Δθμθτρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ: Περιβάλλον, Αειφορία, Κεσ/κθ: Επίκεντρο 

Οιαράκου, Γ., Φλογαϊτθ, Ε. (2007). Από τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςτθν εκπαίδευςθ για τθν 

αειφόρο ανάπτυξθ. Ακινα:Ριςοσ. 

Φλογαϊτθ, Ε. (2011) (επιμ.). Εκπαίδευςθ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία. Ακινα: Υεδίο 

 

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Θλεκτρονικό περιοδικό: Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Ζρευνα & Πράξθ. Διακζςιμο ςτο: 

http://www.lib.uoi.gr/serp/ 

http://www.ekt.gr/el/news/23328?fbclid=IwAR3t_OqorJmiskxOL8-

Y2NybvhpkcWk1mFln5jq4MLZ8bVbE9y2fODczGDU 

 

 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.lib.uoi.gr/serp/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ316 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ Θ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ

 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ
 

Διαλζξεισ 2 4 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΆΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΙΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  ΣΧΛ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ
: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 ΡΑΛ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=998 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριων ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 
μακιματων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, κακϊσ επίςθσ 
και θ χριςθ του e-course του Υανεπιςτθμίου μασ. 

 Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα γνωρίηουν ςχετικά με τισ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθν 
οργάνωςθ και τθν αξιοποίθςθ ςυςτθμάτων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.  

 Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ κα ςχεδιάηουν online μακιματα με χριςθ ελευκζρων 
διαδικτυακϊν εργαλείων εκπαίδευςθσ από απόςταςθ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
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 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ψρόποι ςχεδιαςμοφ- δόμθςθσ. ςυςτθμάτων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

 Ξατθγορίεσ ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ από απόςταςθ 

 Χριςθ προγραμμάτων εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ  

 Αξιολόγθςθ ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ από απόςταςθ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ   Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 H/Y 

 Projector 

 Διαδίκτυο 

 E-course 

ΟΡΓΑΝΩΗ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 

Χφνολο ωρϊν 
διδαςκαλίασ μακιματοσ 
κατά εξάμθνο 

26  

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  13  

Χχεδιαςμόσ και 
παρουςίαςθ 
προγράμματοσ 
δραςτθριοτιτων 

25  

Χυναντιςεισ με τον 
διδάςκοντα  

5  

Υροετοιμαςία για 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  

10  

Χυγγραφι εργαςίασ 40  

Χφνολο Πακιματοσ 119  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Υροφορικι εξζταςθ 100% ι  

Γραπτι εξζταςθ 100% ι 

Γραπτι εργαςία 100 % 

 

Ερευνθτικι εργαςία για φοιτθτζσ ERASMUS 70% 
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Melton, R.F. (2002). Planning and Developing Open and Distance Learning: A Framework for Quality. 

United Kingdom : Routledge. 

Jung, I. (2019). Open and Distance Education Theory Revisited. Singapore: Springer. 

Patrick Blessinger and T.J. Bliss, ( 2016). Open education: international perspectives in higher education. 

Cambridge, UK, Open Book Publishers, https://doi.org/10.1080/02680513.2019.1577728. 

Madeleine Bornschlegl &amp; D. Cashman (2019) Considering the role of the distance student 

experience in student satisfaction and retention. Open Learning: The Journal of Open, Distance and 

e-Learning, 34:2, 139-155, DOI: 10.1080/02680513.2018.1509695.  

Adil Fathelrahman (2019) Using reflection to improve distance learning course delivery: a case study of 

teaching a management information systems course. Open Learning: The Journal of Open, Distance 

and e-Learning, 34:2, 176-186, DOI: 10.1080/02680513.2018.1508338. 

Journal: Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning. The American Journal of 

Distance Education 

Ωποχρεωτικό Εργαςτιριο για φοιτθτζσ ERASMUS 30% 

 

(1) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://doi.org/10.1080/02680513.2019.1577728
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΝΕ802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ ΨΩΡ 

ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ ΨΣΩ ΡΘΥΛΑΓΩΓΕΛΣΩ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Πάκθμα ςεμιναριακοφ τφπου 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ / ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΕΨΑΧΘ ΨΩΡ ΦΣΛΨΘΨΩΡ 

ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1714 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα ςχεδιάηουν δομθμζνεσ ακολουκίεσ μακθματικϊν δραςτθριοτιτων λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ μακθςιακζσ τροχιζσ των μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν ςτο εκάςτοτε Αναλυτικό 
Υρόγραμμα.  

 Ρα προγραμματίηουν και να οργανϊνουν τθ διδαςκαλία τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ 
πολλαπλοφσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ τουσ μακθματικισ ςκζψθσ (γνωςτικοφσ, 
μεταγνωςτικοφσ, ςυναιςκθματικοφσ). 

 Ρα αναγνωρίηουν τουσ παράγοντεσ που διαφοροποιοφν τθ δυςκολία των μακθματικϊν 
ζργων   

 Ρα διαφοροποιοφν το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλία τουσ. 

 Ρα αξιολογοφν τουσ ςχεδιαςμοφσ τουσ και τουσ ςχεδιαςμοφσ των ςυμφοιτθτϊν τουσ 

 Ρα γνωρίηουν μεκόδουσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τουσ μακθματικισ 
δραςτθριότθτασ των παιδιϊν και τθσ δικισ τουσ διδακτικισ δραςτθριότθτασ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα 

  Επίδειξθ επαγγελματικισ υπευκυνότθτασ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Διαχείριςθ του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν των Πακθματικϊν του Ρθπιαγωγείου: 
Πακροπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ 

 Χχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ λαμβάνοντασ υπόψθ γνωςτικοφσ, μεταγνωςτικοφσ και 
ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ τθσ μάκθςθσ των Πακθματικϊν 

 Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ των Πακθματικϊν. Εφαρμογι βαςικϊν αρχϊν και μεκόδων 
κατά το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ 

 Υαρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ μακθματικισ δραςτθριότθτασ των παιδιϊν και αυτό-
αξιολόγθςθ του ζργου τθσ/του νθπιαγωγοφ ςτα Πακθματικά. Εφαρμογι βαςικϊν αρχϊν και 
μεκόδων κατά το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ecourse  

προτηζκτορασ 

Email 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Χυμμετοχικι 

παρακολοφκθςθ 

ςεμιναρίου 

39 

Χχεδιαςμόσ και 

παρουςίαςθ 

προγράμματοσ 

δραςτθριοτιτων   

40 

Χυγγραφι εργαςίασ 40  

Χφνολο Πακιματοσ  119 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία (και για φοιτθτζσ Εrasmus) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στα ελληνικά 

Ψηεκάκθ, Π. (1996). Μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν προςχολικι θλικία. Ακινα: Gutenberg. 

Van de Walle, J., Lovin, L., Karp, K., & Bay-Williams, J. (2017). Μακθματικά από το Νθπιαγωγείο ωσ το 

Γυμνάςιο (T. Ψριανταφυλλίδθσ, Επιμ. & Α. Γρίβα, μτφρ). Ακινα: Gutenberg. 

 

Στα αγγλικά 

Clements, D.H., Sarama, J., & DiBiase, A.-M. (2004). Engaging young children in mathematics: 
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Standards for early childhood mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Cross, C.T., Woods, T.A., & Schweingruber, H. (Eds.). (2009). Mathematics learning in early childhood: 

Paths toward excellence and equity. National Research Council, Committee on Early Childhood 

Mathematics. Washington, DC: The National Academies Press. 

Greer, G., Mukhopadhyay, S., Powell, A.B., & Nelson-Barber, S. (Eds.). (2009). Culturally responsive 
mathematics education. New York: Routledge. 

Leder, G., & Pehkonen, E., & Törner, G. (Eds.) (2002). Beliefs: a hidden variable in mathematics 
education? (pp. 247-270) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Muskin, J.A. (2015). Student learning assessment and the curriculum: Issues and implications for 
policy, design and implementation. Geneva: International Bureau of Education. 

Remillard, J., Herbel-Eisenmann, Β., & Lloyd, G. (Eds.). (2009). Mathematics teachers at work: 
Connecting curriculum materials and classroom instruction. New York: Routledge. 

Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: 

Learning trajectories for young children. New York: Routledge. 

Watson, A., & Ohtani, M. (Eds). (2015). Task design in mathematics education. Cham: Springer. 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Μακθματικϊν 

Educational Studies in Mathematics 

International Journal for Mathematics in Education 

Journal for Research in Mathematics Education 

Mathematical Behavior 

Mathematical Thinking and Learning, 

ZDM Mathematics Education 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 422 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία  3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΕΡΛΞΩΡ ΓΡΩΧΕΩΡ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΞΑΡΕΡΑ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Σι  φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται να : 

 Αναγνωρίηουν αρνθτικά ςχιματα επικοινωνίασ ςτο ςχολείο, ςτθν οικογζνεια και 
ςτθ ςχζςθ ςχολείου- οικογζνειασ. 

 Αναγνωρίηουν τθ δυναμικι που αναπτφςςεται  ανάμεςα ςτα παιδιά τθσ τάξθσ τουσ 
και μεταξφ εκπαιδευτικοφ και παιδιϊν. 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ τουσ ςτθν ενίςχυςθ ατομικϊν ικανοτιτων, τθ βελτίωςθ 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων και το χειριςμό δφςκολων καταςτάςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ, θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου. 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σμαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υεριεχόμενο του μακιματοσ αποτελεί ο ομαδοκεντρικόσ τρόποσ μάκθςθσ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα διερευνάται θ ομαδοκεντρικι μάκθςθ και δίνεται ζμφαςθ ςτισ γνωςτικζσ 
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διεργαςίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των ατόμων. 

Ψα φαινόμενα τθσ αλλθλοεπίδραςθσ και τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ προάγουν τθ 

βιωματικι μάκθςθ. Χτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ χρθςιμοποιοφνται βιωματικζσ ςυμπεριφορικζσ και 

γνωςτικζσ τεχνικζσ *δραματοποιιςθ (role playing), παιχνίδια, ανάλυςθ ιςτοριϊν, εφαρμογι 

προτφπων, άςκθςθ ικανοτιτων, νοθτικόσ καταιγιςμόσ (brain storming) κ.λ.π.+ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Βαςικοί όροι λειτουργίασ τθσ ομάδασ. Χτάδια εξζλιξθσ τθσ ομάδασ. Σ ρόλοσ του 
ςυντονιςτι. 

 Δθμιουργϊντασ με ομάδα που ενδιαφζρεται.  

 Πακαίνω να ςυνεργάηομαι.  

 Σ εαυτόσ μου. Ψεχνικζσ ενίςχυςθσ τθσ αυτοεκτίμθςθσ. Πεγαλϊνω και αλλάηω. 

 Θ οικογζνεια. Χειριςμόσ των ενδοοικογενειακϊν ςυγκροφςεων. 

 Σμοιότθτεσ και διαφορζσ. Εγϊ και οι άλλοι- Φίλοι. 

 Ξοινωνικζσ επιδράςεισ επθρεαςμοφ των αποφάςεων (οικογζνεια, φίλοι, ΠΠΕ, 
εκπαιδευτικοί). 

 Χυνυπάρχω με τουσ άλλουσ, δθμιουργϊ, διαλφω, διατθρϊ ςχζςεισ. 

 Ενδιαφζρομαι για τουσ άλλουσ. Σι άνκρωποι  που με βοθκοφν. 

 Αναγνωρίηω και εκφράηω ςυναιςκιματα. Αντιμετωπίηω ζντονα ςυναιςκιματα. Απϊλεια 
και κλίψθ. 

 Επίλυςθ ςυγκροφςεων. Θ ςθμαςία τθσ αποφαςιςτικότθτασ, του ξεπεράςματοσ, τθσ δειλίασ 
και του χειριςμοφ τθσ επικετικότθτασ ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

 Ειςαγωγι ςτον κριτικό τρόπο ςκζψθσ και τθ λιψθ υπεφκυνων αποφάςεων. Γνωςτικά 
ςφάλματα. 

 Χυνθκιςμζνεσ αγχϊδεισ καταςτάςεισ. Ψεχνικζσ διαχείριςθσ άγχουσ. 

 Δεξιότθτεσ άρνθςθσ. Θ ςθμαςία του ανεξάρτθτου τρόπου ςκζψθσ. 

 Ενίςχυςθ του αιςκιματοσ αυτοφροντίδασ. 

 Αξιολόγθςθ του μακιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ. 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ ΨΥΕ ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία 39 

Υροετοιμαςία για τθν 

διεξαγωγι ατομικϊν και 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων   

25 

Αναςτοχαςμόσ επι τθσ 

διαδικαςίασ- προετοιμαςία 

γραπτισ αξιολόγθςθσ τθσ 

διαδικαςίασ 

20 

Ϊρεσ ςυνάντθςθσ με το 6 
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διδάςκοντα  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  

 Πζκοδοι Αξιολόγθςθσ: Ανταπόκριςθ και 
ςυμμετοχι ςτισ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ 
(Επίλυςθ Υροβλιματοσ- Χριςθ κεωρθτικϊν 
εργαλείων -ςυμμετοχι ςτθν αναςτοχαςτικι 
ςυηιτθςθ) 

Υιο ςυγκεκριμζνα  

1. Χριςθ κεωρθτικϊν εργαλείων για τθν εξιγθςθ 

και αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 60% 

2.Αυτοαξιολόγθςθ -αξιολόγθςθ τθσ ομάδασ- 

αναςτοχαςτικι Χυηιτθςθ 40%  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ξουρμοφςθ Ρ. - ΞουτράσΒ (2013), Βιματα για τθ ηωι, Ακινα:ΧΣΞΣΟΘ & ΞΣΩΟΕΔΑΞΘ 

Ξουρμοφςθ Ρ. (2013), Προγράμματα προαγωγισ ψυχικισ υγείασ ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

Ακινα:ΧΣΞΣΟΘ & ΞΣΩΟΕΔΑΞΘ- 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ819 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Θ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΕΠΑΨΑ ΥΦΑΞΨΛΞΘΧ ΑΧΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ/Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 H αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ αξιολόγθςθσ ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα ςπουδϊν του 
Ρθπιαγωγείου. 

 H αναγνϊριςθ τθσ αξίασ απόκτθςθσ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 3.Θ κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ  ςτο νθπιαγωγείο. 

 O ςχεδιαςμόσ ολοκλθρωμζνων διακεματικϊν προγραμμάτων για το νθπιαγωγείο και θ 
αξιολόγθςθ αυτϊν. 

 Θ κατανόθςθ του τρόπου οργάνωςθσ του ατομικοφ φακζλου (portfolio) ωσ εργαλείο 
αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ ςτο νθπιαγωγείο. 

  Θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ ενεργθτικισ εμπλοκισ των γονζων ςτθν αξιολόγθςθ των παιδιϊν 
τουσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Οιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
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 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Θ αξιολόγθςθ ςτο Ρθπιαγωγείο. 

 Σ ρόλοσ τθσ παρατιρθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Πεκοδολογία παρατιρθςθσ  

 Από τθν παρατιρθςθ ςτθν καταγραφι και ςτθν ανάλυςθ και ερμθνεία. 

 Αξιοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ παρατιρθςθσ για τον ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. 

 Σι ςυηθτιςεισ/ςυνεντεφξεισ ωσ εργαλείο γνωριμίασ με τα παιδιά. 

 Θ αυτοαξιολόγθςθ του παιδιοφ. 

 Σ ατομικόσ φάκελοσ του παιδιοφ. 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. 

 Ξάνοντασ ορατι τθ μάκθςθ των παιδιϊν ςτα παιδιά και τουσ γονείσ: Ξαταγραφζσ και 
επικοινωνία. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, Επικοινωνία με φοιτθτζσ και 

αποςτολι επιπλζον υλικοφ και ςθμειϊςεων  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-παρακολοφκθςθ 13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Πελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ για τθν 

προετοιμαςία του 

μακιματοσ 

20 

Χυγγραφι εργαςίασ  20 

Χυναντιςεισ με το 

διδάςκοντα/τθ 

διδάςκουςα 

5 
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Υροετοιμαςία για τθν 

παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ  

4 

Υροετοιμαςία 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

20 

Χφνολο Πακιματοσ  108 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

. 

 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 

 Υαραδοτζα εργαςτθριακϊν αςκιςεων: 30% 

 Ωποχρεωτικι γραπτι εργαςία και δθμόςια 
παρουςίαςθ: 70% 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ανδροφςου, Α, Αυγθτίδου, Χ, Γουριϊτου, Ε. κ.α. (2016).  Οι Τποψιφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατθροφν, 

Παρεμβαίνουν και Αναςτοχάηονται. Χυλλογικόσ τόμοσ (Επιμ.) Αυγθτίδου Χ, Ψηεκάκθ Π &Ψςάφοσ 

Β. Ακινα: Gutenberg. 

Δαφζρμου, Χ., Ξουλοφρθ, Υ. & Ππαςαγιάννθ, Ε.(2006).Οδθγόσ νθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί -δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Ακινα: ΟΕΔΒ. 

Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογράμματοσ Χπουδϊν (ΔΕΥΥΧ) (2003). Φφλλο Εφθμερίδασ 

Κυβερνιςεωσ (Φ.Ε.Κ.) 303 και 304/13-3-03, τεφχοσ Βϋ, τόμοι Αϋ και Βϋ. Ακινα: Υαιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο. 

Δϊνθ, Ε. (2015). Αντιλιψεισ νθπιαγωγϊν για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ ςυναιςκθματικϊν και 

ςυμπεριφορικϊν. 

Πρόγραμμα πουδϊν Νθπιαγωγείου: Επιςτθμονικό Πεδίο: Πρϊτθ ςχολικι θλικία. (2014). "Ρεο 

Χχολείο" ΕΧΥΑ 2007-2013, Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα: Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ. 

Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Ωπουργείο Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων.Ανακτικθκε από το 

διαδίκτυο, 2 Αυγοφςτου, 2018:http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1947. 

Ξακανά, Δ.Π., Ππότςογλου, Ξ., Χανιωτάκθ, Ρ & Ξαβαλάρθ, Ε.(2006) (Επιμ.). Θ αξιολόγθςθ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Παιδαγωγικι και διδακτικι διάςταςθ. Κεςςαλονίκθ: Ξυριακίδθσ. 

McAfee, O., Leong, D.J. &Bodrova, E. (2010). Βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν προςχολικι αγωγι 

και εκπαίδευςθ. Ακινα: Υαπαηιςθ. 

Ρτολιοποφλου, Ε. & Γουργιϊτου, Ε. (2008). Θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ με ζμφαςθ ςτθν 

προςχολικι. Ακινα: Gutenberg. 

Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ για τθν Περιγραφικι Αξιολόγθςθ ςτο Νθπιαγωγείο (2017). Λνςτιτοφτο 

εκπαιδευτικισ Υολιτικισ (ΛΕΥ). Ανακτικθκε από το διαδίκτυο, 2 Αυγοφςτου, 2018: 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf/. 
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