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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΝΥΥ001 
ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 6 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Η διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τα ζητήματα κατανόησης και σχεδιασμού, υλοποίησης 

και δεοντολογίας έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών ερευνών 

• Η εξοικείωση με την ανάλυση ερευνών καθώς και με την αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφικής 

τεκμηρίωσης 

• Η εξοικείωση με τη συλλογή και διαχείριση ποσοτικών δεδομένων 

• Ικανότητα διατύπωσης ερωτημάτων και σχεδιασμού εμπειρικής μελέτης  

Γενικές Ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων 

• Προαγωγή της επαγωγικής και παραγωγικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Αρχές, παραδοχές και δεοντολογία έρευνας  

• Πηγές 

• Πεδίο Έρευνας (υποθέσεις, σχεδιασμός, είδη έρευνας, συλλογή δεδομένων) 

• Μεταβλητές και διαχείρισή τους 

• Μέθοδοι έρευνας 

• Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

• Ερευνητικές εφαρμογές 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ecourse  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  

Προτζέκτορας 
Email  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις – Συμμετοχική 
παρακολούθηση 

26 

Διαλέξεις – μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

40 

Εκπόνηση υποχρεωτικών εργασιών 50 
Προετοιμασία για τη σύνταξη και 
παρουσίαση εργασιών  

50 

Σύνολο Μαθήματος  166 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   • Σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

• Διεξαγωγή, ανάλυση και παρουσίαση εμπειρικής 

μελέτης  

• Αξιολόγηση της συνεισφοράς στη διαδραστική 

διδασκαλία 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο 
(2011). 

• Creswell, J. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση ποσοτικής 
και ποιοτικής έρευνας, Ίων (2014). 

• Kelly, A.E., Lesh, R.A., & Baek, J.Y. (Eds.). (2008). Handbook of design research methods in 
education: Innovations in science, technology, engineering, and mathematics learning and 
teaching. New York, NY: Routledge. 

• Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία, Μεταίχμιο 
(2015).  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1:  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΤΑΞΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ 

ΠΡΙΣΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΕ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (GREEK) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) ecourse.uoi.gr 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 

• Γνώσεις 

o Να γνωρίσουν τους τύπους της εκπαίδευσης από απόσταση. 

o Να γνωρίζουν την δημιουργία μαθημάτων από απόσταση. 

o Να γνωρίζουν ελεύθερα προγράμματα στο διαδίκτυο για δημιουργία μαθημάτων 

από απόσταση. 

o Να γνωρίσουν τον τρόπο διαχείρισης υλικού που βρίσκουν στο Διαδίκτυο για 

εκπαίδευση. 

o Να γνωρίσουν τον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου και της προβολής μαθημάτων στο 

διαδίκτυο για εκπαίδευση. 

• Δεξιότητες 

o Να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης διαδικτυακών μαθημάτων. 

o Να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες. 

o Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες 

o Να αναπτύξουν διαδικτυακή συνεργασία 

o Να  αναπτύξουν δεξιότητες αυτορρύθμισης της μάθησης 

• Ικανότητες 

o Να ανταπεξέρχονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σύστημα εκπαίδευσης από 

απόσταση 
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o Να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

o Να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

o Να συμμετέχουν σε online μαθήματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, 

συζητήσεις και συνομιλίες. 

Γενικές Ικανότητες 

o Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

o Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

o Λήψη αποφάσεων  

o Αυτόνομη εργασία  

o Ομαδική εργασία  

o Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

o Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

o Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

o Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

o Εισαγωγή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Ιστορική αναδρομή, βασικά χαρακτηριστικά, 

παιδαγωγική θεώρηση 

o Τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (λογισμικά συγγραφής περιεχομένου, Συστήματα 

Διαχείρισης Μάθησης, Συστήματα Τηλεδιασκέψεων) 

o Αξιοποίηση προτύπων και συγκριτική αξιολόγηση τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

o Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

o Εργαλεία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με έμφαση 

στα quizzes και τα eportfolios 

o Εργαλεία  χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Moodle) με ρόλο διδάσκοντα 

o Massive Open Online Courses (MOOCs) 

o Mobile Learning: ο ρόλος των κινητών συσκευών στο πεδίο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο/ εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Κατά την παράδοση των θεματικών του μαθήματος θα γίνει 

χρήση webinars, υπολογιστής, projector ή whiteboard 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  26 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας – Σεμινάρια 

– Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

10 
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 Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

35 

- Φροντιστήριο 35 

Συνεργασία 10 

Συγγραφή εργασιών 40 

Σύνολο Μαθήματος  156 ΩΡΕΣ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

● Γλώσσα: Ελληνική- Αγγλική  

 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Παγγέ, Τ. (2003). Αδυναμίες άρτιας λειτουργίας ενός συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση, 

Πρακτικά 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοικτή και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πάτρα, σελίδες  180-186. 

• Τσολακούδης, Α., Τόκη, Ε., Ευαγγέλου, Ε., Παγγέ, Τ. (2019) Οι προτιμήσεις των φοιτητών σε 

καινοτόμες μορφές μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρακτικά από το 10ο Διεθνές Συνέδριο για 

την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της Εκπαίδευσης”, 

Αθήνα.  

• Τσώνη, Ρ., Τσολακίδης, Κ., Τόκη, Ε. & Παγγέ, Τζ. (2015). Απόψεις φοιτητών συμβατικής εκπαίδευσης 

για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής, «Μετασχηματιστική 

Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία», Ιωάννινα 

• Αλιβίζος, Σ., Απόστολος, Κ., & Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Από τη 

Θεωρία στην Πράξη. [ηλεκτρ. βιβλ.]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο 

στο: https://bit. ly/2IarkuE. 

• Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτή ́και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο Ανοικτή 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

• Sevim G., (2019). What Are the Perceptions of the Students about Asynchronous Distance Learning and 

Blended Learning? World Journal on Educational Technology: Current Issues, v11 n4 p230-237  

• Murray  J., Distance Learning, ISBN: 1098205510,  Language: English 

 

  

https://bit/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΥ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ Ν.Τ. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ   

2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ (GREEK) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

ecourse.uoi.gr  

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

• Γνώσεις 

o Να γνωρίσουν τα πρότυπα δεξιοτήτων 21ου αιώνα για τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. 

o Να γνωρίσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

o Να κατανοήσουν τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. 

o Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση του Internet στην εκπαίδευση 

και τα πνευματικά δικαιώματα. 

o Να γνωρίσουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν 

για τη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. 

• Δεξιότητες 

o Να χρησιμοποιούν τις  ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

o Να χρησιμοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα 

o Να χρησιμοποιούν την ψηφιακή  επικοινωνία   

o Να χρησιμοποιούν την ψηφιακή  συνεργασία. 

o Να έχουν δεξιότητες σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων με ΤΠΕ. 

• Ικανότητες 

o Να εφαρμόζουν τις ΤΠΕ  με τα εργαλεία Web 2.0. 

o Να εφαρμόζουν τις πολυμεσικές εφαρμογές για την παραγωγή εκπαιδευτικού 
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λογισμικού  

o Να κάνουν διαχείριση μαθησιακών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ. 

o Να εφαρμόζουν την αξιολόγηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με ΤΠΕ. 

o Να προάγουν την ασφαλή χρήση των Ν.Τ. 

o  Να εφαρμόζουν ψηφιακή καινοτομία 

Γενικές Ικανότητες 

o Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

o Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

o Λήψη αποφάσεων  

o Αυτόνομη εργασία  

o Ομαδική εργασία  

o Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

o Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

o Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

o Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

• Η έννοια του ψηφιακού Γραμματισμού 

• Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

• Τυπική Μη τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση  

• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (λόγοι χρήσης/ προϋποθέσεις ένταξης) 

• Προσδιορισμός στρατηγικών ενσωμάτωσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων για 

αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικά σενάρια 

• Σύγχρονες τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

• Πνευματικά δικαιώματα, ασφάλεια  και ηθική στο Διαδίκτυο 

• Εκπαιδευτική Χρήση πολυμέσων 

• Δομή και σύνταξη εκπαιδευτικής  εργασίας στο σχολείο με χρήση Νέων Τεχνολογιών 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού και αξιολόγησή του 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο/ Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Κατά την παράδοση των θεματικών του μαθήματος θα γίνει 

χρήση των μέσων: αρχεία παρουσιάσεων, webinars, 

υπολογιστής, projector ή whiteboard  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις  26 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας – Σεμινάρια 

– Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

10 

 Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

35 
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Φροντιστήριο 35 

Συνεργασία 10 

Συγγραφή εργασιών 40 

Σύνολο Μαθήματος  156 ΩΡΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

● Γλώσσα: Ελληνική 

 

● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες   

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Erstad O., Flewitt R., Kummerling-Meibauer B., Pires Pereira I. S (2020). The Routledge Handbook of 

Digital Literacies in Early Childhood, ed. Routledge/ Taylor & Francis Group. 

• Mizuho I (2016). Learning and Teaching with Technology in the Knowledge Society: New Literacy, 

Collaboration and Digital Content, Eds. Springer 

• Wempen F., Hattersley R., Millett R., Shoup K (2014). Computing Fundamentals: digital literacy 

edition, eds. WILEY 

• Κοτοπούλης Θωμάς (2014). Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση «Τα σύγχρονα υπολογιστικά και 

δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία», εκδόσεις Γρηγόρη. 

• Γκέκα, Π., Σύψας, Α. & Παγγέ, Τζ. (2015). Διαμόρφωση καινοτόμου εκπαιδευτικής πολιτικής, με 

επιρροή από τις προσφερόμενες δυνατότητες των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & 

Επικοινωνιών, Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής, «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και 

Μάθηση στην Παιδική Ηλικία», Ιωάννινα 

• Παγγέ Τζένη (2016). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και εφαρμογές του διαδικτύου, εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΕ002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ/ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

Ecourse.uoi.gr 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

• Γνώσεις 

o Θα γνωρίζουν εργαλεία Web 2.0 

o Θα γνωρίζουν τις τεχνικές δημιουργίας ψηφιακών παιγνιδιών 

o Θα γνωρίζουν να σχεδιάζουν και να δημιουργούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

• Δεξιότητες 

o Θα χρησιμοποιούν εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

o Θα   υλοποιούν εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές   

o Θα χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0 

o Θα υλοποιούν εφαρμογές με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 

• Ικανότητες 

o Θα συμμετέχουν σε εικονικές κοινότητες. 

o Θα εφαρμόζουν προγράμματα με ψηφιακά εργαλεία στην τάξη. 

o Θα αξιοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα για τη σχεδίαση ειδικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

o Θα οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 
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Γενικές Ικανότητες 

o Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

o Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

o Λήψη αποφάσεων  

o Αυτόνομη εργασία  

o Ομαδική εργασία  

o Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

o Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

o Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

• Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική μάθηση, e-learning, m-learning 

• Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

• Θεωρίες και μοντέλα μάθησης με χρήση ΤΠΕ 

• Τεχνολογικά Υποστηριζόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

• Ψηφιακά μαθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες 

• Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός  δραστηριοτήτων με ΤΠΕ 

• Ψηφιακά προγράμματα ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης 

• Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιγνίδια 

• Εργαλεία «συγγραφής» ηλεκτρονικών κειμένων 

• Διαχείριση ψηφιακού υλικού στην τάξη 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο/ εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Κατά την παράδοση των θεματικών του μαθήματος θα γίνει 

χρήση των μέσων: αρχεία παρουσιάσεων, webinars, 

υπολογιστής, projector ή whiteboard 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  20 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας – Σεμινάρια 

–Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

60 

 Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

10 

Φροντιστήριο 10 

Συνεργασία 20 

Συγγραφή εργασιών 50 

Σύνολο Μαθήματος  170 ΩΡΕΣ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

● Γλώσσα: Ελληνική 

 

● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Θώδη, Α, Σοφία, Σ., Τόκη, Ε.Ι., & Παγγέ Τ. (2018). Κίνητρα για Ψηφιακά Παιχνίδια. Στα Πρακτικά 

Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ, 

Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, σ.319-322. 

http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf 

• Ζαβογιάννη, Ε., Μπουλούγαρης, Γ. Λέκκα, A., Τόκη, Ε.Ι., & Παγγέ Τ. (2018). Ψηφιακά παιχνίδια και 

αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση. Στα Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, σ. 326-329. 

http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf 

• Arshavskiy M. (2017). Instructional Design for eLearning: Essential Guide to Creating Successful 

ELearning Courses, eds. Routledge 

• Φεσακης Γ., Λαζακιδου  Γ. (2017). Τεχνολογείς πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 

διακυβέρνηση εκπαιδευτικών οργανισμών. Εκδ ΔΙΑΔΡΑΣΗ 

• Horton W. (2012). E-Learning by Design, 2nd edition, eds. Pfeiffer 

• Δημητριάδης Σ., Καραγιαννίδης Χ., Πομπόρτσης Α. και Τσιάτσος, Θ. (2008) Ευέλικτη Μάθηση με 

την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Τζιόλα. 

• Νικηφορίδου, Ζ. & Παγγέ, Τ. (2011). Το Ψηφιακό Παιχνίδι Στην Προσχολική Ηλικία. Proceedings of 

6th International Conference On Open and Distance Learning, Λουτρακι. 

http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/schedConf/presentations. 

• Clark C. R & Mayer E. R. (2008). e-Learning and the science of Instruction: Proven guidelines for 

consumers and designers of multimedia learning, eds. Pfeiffer 

 

  

http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf
http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf
http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/schedConf/presentations
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕ007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: 

α) σε επίπεδο γνώσεων 

• Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έννοιες που συγκροτούν την προβληματική 

του Αναλυτικού Προγράμματος.  

• Να γνωρίζουν τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης των ΑΠ και τον ρόλο που προδιαγράφουν για 

τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.  

• Να γνωρίζουν τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα, τις επιστημονικές τους αφετηρίες ως προς 

την γνωστική περιοχή και τις θεωρητικές τους αφετηρίες σε σχέση με την ανάπτυξη του ΑΠ και τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού και των μαθητών σε αυτήν.  

• Να  μελετούν κριτικά τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα διερευνώντας τις επιστημονικές και 

παιδαγωγικές ορίζουσές τους. 

• Να συσχετίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα ως θεσμικά εκπαιδευτικά κείμενα με το ευρύτερο 

κοινωνικο-πολιτικό και επιστημολογικό πλαίσιο.  

• Να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αφενός της συσχέτισης του ΑΠ με το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και αφετέρου της αναμόρφωσής του με βάση αυτό το πλαίσιο.  

• Να συνειδητοποιούν την προσωπική τους εκπαιδευτική θεωρία και τον ρόλο της στην κριτική 

ανάγνωση και την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.  

β) σε επίπεδο δεξιοτήτων  

• Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης.  

• Να εντοπίζουν πηγές βιβλιογραφικού υλικού συναφούς με το αντικείμενο μελέτης.  

• Να αποδελτιώνουν επιστημονικά κείμενα.  
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• Να εξασκηθούν στη θεματική κατηγοριοποίηση του βιβλιογραφικού υλικού.  

γ) σε επίπεδο ικανοτήτων  

• Να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με βάση τις θεματικές του μαθήματος.  

• Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Γενικές Ικανότητες 

• Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

• Συγκρότηση αυτόνομης εργασίας. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα τόσο ως πεδίο 

διεπιστημονικής μελέτης  όσο και ως κείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Σε αυτή την 

προοπτική παρουσιάζονται οι οπτικές του Αναλυτικού Προγράμματος που διαμορφώθηκαν 

σταδιακά σε συνάρτηση με το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο και τις εξελίξεις στον χώρο  των 

Επιστημών της Εκπαίδευσης καθώς και τα μοντέλα ανάπτυξης που προτάθηκαν στη βάση των 

διαφορετικών οπτικών και επιχειρείται η πραγμάτευση του ρόλου του εκπαιδευτικού στον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση του 

τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρακτικής περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

• Οι διαφορετικοί ορισμοί του Αναλυτικού Προγράμματος, οι επιστημολογικές τους αφετηρίες 

και η συσχέτισή τους με το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσής τους. 

• Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος.   

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος.  

• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των μαθητών στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Αναλυτικού 

Προγράμματος. 

• Η προσωπική εκπαιδευτική θεωρία και ο ρόλος της στην πρόσληψη του Αναλυτικού 

Προγράμματος από τον εκπαιδευτικό.  

• Αναλυτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτική έρευνα.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εισαγωγικές θεωρητικές 

διαλέξεις 

26 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας  

40 

Παρουσιάσεις εργασιών 30 
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Συγγραφή εργασίας  70 

Σύνολο Μαθήματος  166 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

H αξιολόγηση των φοιτητών θα στηριχθεί κατά 40% σε 

παρουσιάσεις εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και κατά 60% στην τελική εργασία που θα παραδώσουν σε 

θέμα που θα τους ανατεθεί. Τα κριτήρια με βάση τα οποία 

θα αξιολογηθούν οι φοιτητές απορρέουν από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και θα γίνουν από την αρχή γνωστά και 

σαφή στους φοιτητές.  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Apple, Μ. (1986/1979). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, μετ. Τ. Δαρβέρης. Θεσ/νίκη: 

Παρατηρητής.  

• Aronowitz, St. & Giroux, H. A. (2010α/1986). Θεωρία του Αναλυτικού Προγράμματος, Εξουσία και 

Πολιτισμική Πολιτική, μετ. Κ. Θεριανός. Στο Π. Γούναρη & Γ. Γρόλλιος (επ.). Κριτική Παιδαγωγική, 

μια συλλογή κειμένων. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 189-220.  

• Βρεττός, Γ. & Καψάλης, Α. (1994). Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσ/νίκη: Art of the Text.  

• Carr, W. & Kemmis, St. (1997/1986). Για µια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία. Εκπαίδευση, Γνώση και 

Έρευνα ∆ράσης, µτφρ. Α. Λαµπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλµπάνη. Αθήνα: 

Κώδικας.  

• Γρόλλιος, Γ. (2005). Ο Paulo Freire και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσ/νίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 

Γρόλλιος, Γ. (2011). Προοδευτική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσ/νίκη: 71 Επίκεντρο.  

• Grundy, Sh. (2003) [1987]. Αναλυτικό Πρόγραμμα: Προϊόν ή Πράξις, μετ. Ε. Γεωργιάδη, Αθήνα: 

Σαββάλας.  

• Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). Από τη Διδασκαλία στην Έρευνα - Η Εκπαιδευτική Έρευνα 

∆ράσης. Αθήνα: Σαββάλας.  

• Μαυρογιώργος, Γ. (1996): Σχολικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα. Στο Α. Γκότοβος, Γ. 

Μαυρογιώργος & Π. Παπακωνσταντίνου (1996). Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη. 

Αθήνα: Gutenberg, σσ. 135-145.  

• Stenhouse, L. (2000/1975). Εισαγωγή στην Έρευνα και την Ανάπτυξη του Αναλυτικού 

Προγράμματος, μετ. Αθ. Τσαπέλης, Αθήνα: Σαββάλας.  

• Τσάφος, Β. (2014). Αναλυτικό Πρόγραμμα: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί 

προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο, Αθήνα: Μεταίχμιο.  

• Whitty, G. (2007/1985). Κοινωνιολογία και Σχολική Γνώση. Θεωρία, Έρευνα και Πολιτική του 

Αναλυτικού Προγράμματος, μετ. Ε. Πολιτοπούλου. Θεσ/νίκη: Επίκεντρο.  

• Φρυδάκη, Ε. (2009). Η Διδασκαλία στην τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης, 

Αθήνα: Κριτική.  

• Χατζηγεωργίου, Γ. (2001). Γνώθι το Curriculum. Γενικά και Ειδικά Θέματα Αναλυτικών 

Προγραμμάτων και Διδακτικής, Αθήνα: Ατραπός 

• Φλουρής, Γ. (1995). Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση. Αθήνα 

Γρηγόρης. 

• Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται: 

α) σε επίπεδο γνώσεων  

• Να προσδιορίζουν τον όρο «εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης» και «εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης» και τις θεωρητικές τους παραδοχές. 

• Να κατανοήσουν την παιδαγωγική σημασία των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης ως μέσων 

αξιολόγησης.  

• Να γνωρίζουν τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία της εναλλακτικής αξιολόγησης  

β) σε επίπεδο δεξιοτήτων  

• Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης.  

• Να εντοπίζουν πηγές βιβλιογραφικού υλικού συναφούς με το αντικείμενο μελέτης.  

• Να αποδελτιώνουν επιστημονικά κείμενα.  

• Να εξασκηθούν στη θεματική κατηγοριοποίηση του βιβλιογραφικού υλικού.  

γ) σε επίπεδο ικανοτήτων  

• Να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με βάση τις θεματικές του μαθήματος.  

• Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο του μαθήματος.  
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Γενικές Ικανότητες 

• Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

• Συγκρότηση αυτόνομης εργασίας. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή, η κατανόηση και η εξοικείωση με τις βασικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις και πρακτικές που έχουν διατυπωθεί και εφαρμοστεί στο πεδίο των εναλλακτικών 

μορφών εκπαιδευτικής αξιολόγησης και η ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασής τους. Στις ενότητες 

του μαθήματος περιλαμβάνεται η εννοιολογική διασάφηση όρων και εννοιών σχετικών με το πεδίο, 

η παρουσίαση των διαφορετικών θεωρήσεων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η διάκριση μεταξύ 

παραδοσιακών και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, η περιγραφή διαφορετικών μεθόδων και 

τεχνικών εναλλακτικής αξιολόγησης (παρατήρηση, portfolio , αυτοαξιολόγηση,  κ.λπ.) και το πλαίσιο 

των παιδαγωγικών αρχών που τις διέπουν, η παρουσίαση και η ανάλυση εφαρμογών εναλλακτικής 

αξιολόγησης στην εκπαίδευση καθώς και ο σχεδιασμός και η δημιουργία εναλλακτικών εργαλείων 

αξιολόγησης.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 

φοιτητές/τριες.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις –Διαδραστική 

διδασκαλία 

26 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας  

41 

Παρουσιάσεις εργασιών 20 

Συγγραφή εργασίας  70 

Σύνολο Μαθήματος  157 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

H αξιολόγηση των φοιτητών θα στηριχθεί κατά 40% σε 

παρουσιάσεις εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και κατά 60% στην τελική εργασία που θα παραδώσουν σε 

θέμα που θα τους ανατεθεί. Τα κριτήρια με βάση τα οποία 

θα αξιολογηθούν οι φοιτητές απορρέουν από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και θα γίνουν από την αρχή γνωστά και 

σαφή στους φοιτητές.  
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Altrichter, H., Somekh, B. & Posch, P. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια 

εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Black, P. and Wiliam, D. (1998). Inside the black box. London: NferNelson.  

• Bonniol, J.J., &Vial, M. (2007). Τα μοντέλα αξιολόγησης: θεμελιώδη κείμενα με ερμηνευτικά 

σχόλια. 

• Boud, D. (2013). Enhancing learning through self-assessment. London: Routledge. 

• Wiliam, D. (2013). Assessment: The Bridge between Teaching and Learning. Voices from the 

Middle, 21(2).Retrieved from 

http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0212dec2013/VM0212 

Assessment.pdf 

• Γρόσδος Σ. (2006). Περιγραφική αξιολόγηση: μια πρόταση. Αξιολόγηση ή βαθμολογία; Στο Δ. 

Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ε. Καβαλάρη (Επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαί-δευση: 

Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση: 71 κείμενα για την αξιολόγηση (σσ. 229-234). Θεσσαλονίκη: 

Αφοί Κυριακίδη. 

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2017α). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική 

Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο. Ανακτήθηκε στις 20/05/2019 από http://www.iep.edu.gr  

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2017β). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική 

Αξιολόγηση στο Δημοτικό. Ανακτήθηκε στις 20/05/2019 από http://www.iep.edu.gr  

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2017γ). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική 

Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο. Ανακτήθηκε στις 20/05/2019 από http://www.iep.edu.gr  

• Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008). Επιμόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΕΠΘ.  

• Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). Από τη διδασκαλία στην έρευνα. Η εκπαιδευτική έρευνα 

δράσης. Αθήνα: Σαββάλας.  

• Κωνσταντίνου, Χ. (2000). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και 

σχολική πρακτική. Αθήνα: Gutenberg. 

 

http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0212dec2013/VM0212%20Assessment.pdf
http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/VM/0212dec2013/VM0212%20Assessment.pdf
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-nipiagogeio
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-nipiagogeio
http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-nipiagogeio
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΒ005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: 

• Είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να αναλαμβάνουν το 

ρόλο του ενεργού πολίτη 

• Να αξιοποιούν το διαθέσιμο υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) 

• Να συνεργάζονται με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑΑ 

• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην κοινωνία των πολιτών για την ΕΑΑ   

• Να  διαμορφώνουν συμπεράσματα μετά από ανάλυση ερευνητικών δεδομένων για την 

ΕΑΑ  και λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα στη βιβλιογραφία σχετικά ευρήματα. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Ορολογία - Η διεθνής διάσταση   

• Στόχοι της ΕΑΑ  

• Το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕΑΑ  

• Η κοινωνική, κριτική και πολιτική φύση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 

αειφορία   

• Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες, Αξίες στην ΕΑΑ  

• Μεθοδολογία της ΕΑΑ  

• Αειφόρο Πανεπιστήμιο  

• Αειφόρο Σχολείο  

• Αναλυτικά Προγράμματα για την αειφορία  

• Κοινότητα   

• Εκπαιδευτικό υλικό για την ΕΑΑ  

• Δικτύωση με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑΑ  

• Αξιολόγηση   

• Μελέτες περίπτωσης/Προγράμματα διδασκαλίας βασικών θεματικών ΕΑΑ  

• ΕΑΑ από απόσταση 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. • Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

26 

Αριθμός ωρών εργαστηριακών 

ασκήσεων 

40 

Αριθμός ωρών μελέτης για την 

προετοιμασία του μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων με 

το διδάσκοντα /τη διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών προετοιμασίας 

του φοιτητή για τις εξετάσεις 

/εκπόνηση εργασίας/ 

παρουσίαση εργασίας 

80 

Σύνολο Ωρών Μαθήματος  177 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  

Ερευνητική Εργασία: 70%  
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Ερευνητική εργασία για φοιτητές ERASMUS: 70%  

Υποχρεωτικό Εργαστήριο για φοιτητές ERASMUS: 30% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-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). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Ταυτότητας. Αθήνα: Gutenberg       

• Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία, Θες/κη: Επίκεντρο 

• Λιαράκου, Γ., Φλογαϊτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη. Αθήνα:Νήσος. 

•  Φλογαϊτη, Ε. (2011) (επιμ.). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο 

•  Παρασκευόπουλος, Στ., (2010). Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός. Τυπική και άτυπη 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.   

•  Σχίζα, Κ., (2008). Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο που 
οικοδομεί την κριτική σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον», Αθήνα: Δαρδανός. 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Ηλεκτρονικό περιοδικό: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. Διαθέσιμο 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 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΕ003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να:  

• αναγνωρίζουν την κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα των Φυσικών Επιστημών 

• διευρύνουν τις γνώσεις τους για θέματα που σχετίζονται με το ρόλο της Επιστήμης και της 

Τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία. 

• μεταφέρουν και να αξιοποιούν κατάλληλα τη  θεωρίας της δραστηριότητας στη Διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών   

• σχεδιάζουν μικροδιδασκαλίες και ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας   

• αναγνωρίζουν τον ρόλο της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της συνυπευθυνότητας 

στη διερεύνηση θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
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• Λήψη αποφάσεων 

• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ο ρόλος του/της Εκπαιδευτικού υπό το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικοπολιτισμικών 

προσεγγίσεων.   

• Η θεωρία της δραστηριότητας   

• Ιστορικότητα, βιωσιμότητα και αλλαγή στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της 

δραστηριότητας.   

• Μελέτες περίπτωσης: The 5th dimension project, The Change Lab, @fise group  

• Η δραστηριότητα σε μια διεπιστημονική προσέγγιση  - Collaborative Projects and The germ 

cell metaphor   

• Η θεωρία της δραστηριότητας ως εργαλείο του εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό 

καινοτόμων και αποτελεσματικών περιβαλλόντων   

• Η θεωρία της δραστηριότητας και η κριτική παιδαγωγική  

• Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. • Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Διαλέξεις  

• Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες   

• Εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες jigsaw  

• Μελέτες περίπτωσης   

• Μικροδιδασκαλίες και αναστοχασμός επί αυτών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

26 

Αριθμός ωρών εργαστηριακών 

ασκήσεων 

40 

Αριθμός ωρών μελέτης για την 

προετοιμασία του μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων 

με το διδάσκοντα /τη 

διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών προετοιμασίας 

του φοιτητή για τις εξετάσεις 

/εκπόνηση εργασίας/ 

παρουσίαση εργασίας 

80 
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Σύνολο Ωρών Μαθήματος  177 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  

Ερευνητική Εργασία: 70%  

Ερευνητική εργασία για φοιτητές ERASMUS: 70%  

Υποχρεωτικό Εργαστήριο για φοιτητές ERASMUS: 30% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Η 

Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM 

εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg–Δαρδανός. 

• Engeström, Y. (2005). Developmental work research: Expanding activity theory in practice. Berlin: 

Lehmanns Media. - Fleer, M., Hedegaard, M. (2010). Children’s development as participation in 

everyday practices across different institutions. Mind, Culture and Activity, 17:2, 149-168. 

• 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. Sense Publishers  

• Roth, W.-M. , Goulard, M. , Plakitsi, K. (2013). Science Education during Early Childhood A Cultural-

Historical Perspective. Springer  

• Roth, W.-M., Lee, S. (2004). Science education as/for participation in the community. Science 

Education, 88, 2, 263-291. 

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Ηλεκτρονικό περιοδικό: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. Διαθέσιμο στο: 

http://www.lib.uoi.gr/serp/ 

 

 

  

http://www.lib.uoi.gr/serp/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΥ003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να:  

• αναγνωρίζουν την κοινωνικοπολιτισμική συνιστώσα των Φυσικών Επιστημών.  

• αναγνωρίζουν τις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου σε μια οργανωμένη 

δραστηριότητα.  

• αναγνωρίζουν τα γνωστικά εμπόδια και να θέτουν διδακτικούς στόχους σε μια σειρά 

οργανωμένων δραστηριοτήτων.   

• σχεδιάζουν μικροδιδασκαλίες και ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας   

• αναγνωρίζουν τον ρόλο της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της συνυπευθυνότητας 

στη διερεύνηση θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων 
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• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι διεθνείς τάσεις και προοπτικές των σύγχρονων 

προγραμμάτων σπουδών των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών  

• Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα από της Διδασκαλία των Φυσικών και 

Περιβαλλοντικών Επιστημών (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο)  

• Σκοποί της Διδασκαλίας των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών  

• Βασικά θέματα των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών  

• Η προώθηση όψεων της Φύσης των Φυσικών Επιστημών  

• Στάσεις και επιστημονικές δεξιότητες των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών  

• Δραστηριότητες για τη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών  

• Η θεωρία της δραστηριότητας    

• Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών 

• Αξιολόγηση στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  

• Παραδείγματα διδασκαλίας βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών    

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ • Πρόσωπο με πρόσωπο 

• Διαλέξεις  

• Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες   

• Εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες jigsaw  

• Μελέτες περίπτωσης   

• Μικροδιδασκαλίες και αναστοχασμός επί αυτών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

26 

Αριθμός ωρών εργαστηριακών 

ασκήσεων 

40 

Αριθμός ωρών μελέτης για την 

προετοιμασία του μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων 

με το διδάσκοντα /τη 

διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών προετοιμασίας 

του φοιτητή για τις εξετάσεις 

/εκπόνηση εργασίας/ 

παρουσίαση εργασίας 

80 
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Σύνολο Ωρών Μαθήματος  177 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  

Ερευνητική Εργασία: 70%  

Ερευνητική εργασία για φοιτητές ERASMUS: 70%  

Υποχρεωτικό Εργαστήριο για φοιτητές ERASMUS: 30% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Η 

Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM 

εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg–Δαρδανός. 

• Roth, W.-M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K. (2013). Science Education during Preschool Years. A 

Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer.  - Ελληνικά Προγράμματα 

Σπουδών Φυσικών Επιστημών: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php - Καριώτογλου Π. (2006). 

Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου φυσικών επιστημών. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.   

• Πλακίτση Κ. (επιμ.) (2012). Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη 

διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Πατάκης.  - 

Πλακίτση Κ. (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: 

Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Πατάκης.  

• Ραβάνης, Κ. (2008). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις 

Τυπωθήτω. 

• Ραβάνης Κ. (2003): Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής, Αθήνα: 

Δίπτυχο.   

• Τσελφές, Β. (2002). Δοκιμή και Πλάνη: Το εργαστήριο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Αθήνα: Νήσος 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Ηλεκτρονικό περιοδικό: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. Διαθέσιμο στο: 

http://www.lib.uoi.gr/serp/ 

 

 

 

  

http://www.lib.uoi.gr/serp/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΕ004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να:  

• διευρύνουν τις γνώσεις τους για θέματα που σχετίζονται με το ρόλο της Επιστήμης και της 

Τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία 

• επικοινωνούν την επιστήμη στο δημόσιο χώρο 

Γενικές Ικανότητες 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων 

• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Τυπική, Μη τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση στις ΦΕ: Ορολογία   

• Μουσειακή Εκπαίδευση και Εκπαίδευση στις ΦΕ  

• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες  

• Καφέ της Επιστήμης, Φεστιβάλ Επιστήμης κ.ά.   

• Οι Φυσικές Επιστήμες στο δημόσιο λόγο – Κείμενα τεχνοεπιστήμης 

• Οι Φυσικές Επιστήμες στα ΜΜΕ  

• ΜΚΟ και Φυσικές Επιστήμες  

• Βιομηχανία και Φυσικές Επιστήμες   

• Εικονική πραγματικότητα και Φυσικές Επιστήμες   

• Σχεδιασμός παιχνιδιών, γρίφων και λογισμικών με και για τις Φυσικές Επιστήμες 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. • Σεμινάρια   

• Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες   

• Εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

26 

Αριθμός ωρών εργαστηριακών 

ασκήσεων 

40 

Αριθμός ωρών μελέτης για την 

προετοιμασία του μαθήματος 

26 

Αριθμός ωρών συναντήσεων με 

το διδάσκοντα /τη διδάσκουσα 

5 

Αριθμός ωρών προετοιμασίας 

του φοιτητή για τις εξετάσεις 

/εκπόνηση εργασίας/ 

παρουσίαση εργασίας 

80 

Σύνολο Ωρών Μαθήματος  177 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Υποχρεωτικό Εργαστήριο: 30%  

Ερευνητική Εργασία: 70%  

Ερευνητική εργασία για φοιτητές ERASMUS: 70%  

Υποχρεωτικό Εργαστήριο για φοιτητές ERASMUS: 30% 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Banks, J. A., K. H. Au, A. F. Ball, P. Bell, E. W. Gordon, K. D. Gutiérrez, et al. (2007). Learning in and 

out of school in diverse environments. Seattle: The LIFE Center and the Center for Multicultural 

Education, University of Washington, Seattle.  

• Bevan, B., J. Dillon, G. E. Hein, M. Macdonald, V. Michalchik, D. Miller, D. Root, L Rudder-Kilkenny, 

M. Xanthoudaki, and S. Yoon. (2010). Making science matter: Collaborations between informal 

science education organizations and schools. Washington, DC: Center for Advancement of Informal 

Science Education.  

• National Research Council (NRC). (2009). Learning science in informal environments. Washington, 

DC: National Academies Press.  

• Phillips, M., D. Finkelstein, and S. Wever-Frerichs. (2007). School site to museum floor: How 

informal science institutions work with schools. International Journal of Science Education, 29 (12): 

1489–1507.  

• Sawyer, R. K. 2006. The Cambridge handbook of the learning sciences. New York: Cambridge 

University Press.  

• Center for Advancement of Informal Science Education (www.caise.insci.org). Informal Science ( 

www.InformalScience.org ). 

• National Science Teachers Association. (2007). Exemplary science in informal education settings: 

Standards-based success stories, eds. R. E. Yager and J. H. Falk. Arlington, VA: NSTA Press. 

• Κόκκοτας, Π. & Πλακίτση, Κ. (2005). Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές 

Επιστήμες. Αθήνα, Πατάκης.  

• Κολιόπουλος, Δ. (2005). Η Διδακτική Προσέγγιση του Μουσείου των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: 

Μεταίχμιο.   

• Pedretti, E. (2007). Challenging convention and communicating controversy: Learning through 

issues-based museum exhibitions. In J. Falk, L. Dierking & S. Foutz (Eds.) In principle, In practice: 

Museums as learning institutions (pp. 121-135). New York: AltaMira Press 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

hjhjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΘΕΩΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 6 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

• Ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων που αναδύονται κατά τη μάθηση και διδασκαλία στη βάση 

σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων, με αναφορά στα Mαθηματικά της πρωτοσχολικής 

ηλικίας 

• Προκλήσεις στη διασύνδεση θεωρίας και πράξης  

• Γνωριμία με ερευνητικές προσεγγίσεις της διδακτικής πράξης 

Γενικές Ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ζητήματα διερεύνησης της μάθησης και της διδασκαλίας: Το παράδειγμα των Μαθηματικών 

• Κύρια ευρήματα για τη μάθηση και της διδασκαλία: Το παράδειγμα των Μαθηματικών 

• Σύνδεση θεωρίας και πράξης: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ecourse  
Προτζέκτορας 
E-mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις – Συμμετοχική 
παρακολούθηση 

26 

Διαλέξεις – μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

40 

Εκπόνηση υποχρεωτικών εργασιών 40 
Προετοιμασία για τη σύνταξη και 
παρουσίαση εργασιών  

50 

Συναντήσεις με τη διδάσκουσα 10 
Σύνολο Μαθήματος  166 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   • Σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

• Αξιολόγηση της συνεισφοράς στη διαδραστική 

διδασκαλία 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Brousseau, G. (1997) Theory of didactical situations in mathematics. Dordrecht: Kluwer Publ. 
Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique. La Pensee Sauvage editions: Grenoble.  

• Gutierrez, A., & Boero, P. (2006). (Eds). Handbook of research on the psychology of mathematics 
education: past, present and future. Rotterdam: Sense publishers.  

• Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2008), Comparative readings of the nature of the 
mathematical knowledge under construction in the classroom, ZDM, 40:235-248 

• Kelly, A.E., Lesh, R.A., & Baek, J.Y. (Eds.). (2008). Handbook of design research methods in 
education: Innovations in science, technology, engineering, and mathematics learning and 
teaching. New York, NY: Routledge. 

• Sfard, Α. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and 
objects as different sides of the same coin. Educational Studies in Mathematics, 22, 1-36.  

• Steffe, L., & Nesher, P. (1996). (Eds) Theories of mathematical learning. Mawhah, NJ, USA: 
Lawrence Erlbaum. 

• Steinbring, H. (2005). The construction of new mathematical knowledge in classroom interaction. 
Springer: USA. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά  

• Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών 
• 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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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΕ006 ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 6 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Ικανότητα αναγνώρισης και ανάλυσης διαφόρων παραγόντων που συμβάλλουν στην 

πολυπλοκότητα των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών 

• Η ικανότητα ανάλυσης συγκεκριμένων διδακτικών επεισοδίων ως προς την οργάνωση του 

περιεχομένου, τη διαχείριση του μαθηματικού λόγου, τους ρόλους των μελών της κοινότητας 

μάθησης 

Γενικές Ικανότητες 
• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση θεωρητικών προσεγγίσεων 

• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων 

• Ανάπτυξη της επαγωγικής και παραγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Συστημικές θεωρήσεις της  τάξης  των Μαθηματικών 

• Οργάνωση περιεχομένου  και διδακτικό περιβάλλον 

• Ρόλοι για τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά στην κοινότητα μάθησης των μαθηματικών 

• Διαχείριση της ανάπτυξης του μαθηματικού λόγου (έλεγχος εγκυρότητας αποτελέσματος 

δράσης, εξήγηση-επιχειρηματολογία, διαχείριση λάθους) 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  

Ecourse  
Προτζέκτορας 
Email  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   
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Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις – Συμμετοχική 
παρακολούθηση 

26 

Διαλέξεις – μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

40 

Εκπόνηση υποχρεωτικών εργασιών 40 
Προετοιμασία για τη σύνταξη και 
παρουσίαση εργασιών  

50 

Συναντήσεις με τη διδάσκουσα 10 
Σύνολο Μαθήματος  166 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   • Σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

• Αξιολόγηση της συνεισφοράς στη διαδραστική 

διδασκαλία 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations (N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, & V. 
Warfield, Eds. & Trans.). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic. 

• Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble, 
France:  La Penseé Sauvage.  

• Clarke, D. J., Emanuelsson, J., Jablonka, E. & Mok, I. A. C. (2006). Making connections: comparing 
mathematics classrooms around the world. Rotterdam: Sense Publishers. 

• Clarke, D. J., Keitel, C. & Shimizu, Y. (2006). Mathematics classrooms in twelve countries: the 
insider's perspective. Rotterdam: Sense Publishers. 

• Cobb, P., & Bauersfeld, H. (Eds.). (1995). Emergence of mathematical meaning: Interaction in 
classroom cultures. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

• Steinbring, H. (2006). The construction of new mathematical knowledge in classroom interaction. 
New York: Springer. 

  
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά  
• Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών 
• 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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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  
ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 6 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

• Ικανότητα επίλυσης, επιλογής και διατύπωσης προβλημάτων 

• Ικανότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της διδασκαλίας με κεντρικό άξονα την επίλυση 

προβλήματος  

• Ικανότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των μαθηματικών 

Γενικές Ικανότητες 
• Διατύπωση και επίλυση προβλήματος 

• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων 

• Επίδειξη επαγγελματικής υπευθυνότητας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στα ερωτήματα και την προβληματική του χώρου. Tι είναι (μαθηματικό) πρόβλημα 

και ποιος (μπορεί) να είναι ο ρόλος του στη διδασκαλία; Παραδείγματα διαφορετικών τύπων 

προβλημάτων και στρατηγικές επίλυσης προβλήματος. 

• Η έρευνα στο χώρο της επίλυση προβλήματος: Γνωστικές, μεταγνωστικές και συναισθηματικές 

παράμετροι.   

• Το πρόβλημα στη διδασκαλία και η διδακτική επίλυσης προβλήματος 

• Σχεδίαση μαθήματος βασισμένου στο πρόβλημα 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Ecourse  
Προτζέκτορας 
Email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις – Συμμετοχική 
παρακολούθηση 

26 

Διαλέξεις – μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

40 

Εκπόνηση υποχρεωτικών εργασιών 40 
Προετοιμασία για τη σύνταξη και 
παρουσίαση εργασιών  

50 

Συναντήσεις με τη διδάσκουσα 10 
Σύνολο Μαθήματος  166 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   • Σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

• Αξιολόγηση της συνεισφοράς στη διαδραστική 

διδασκαλία 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Carlson, M., & Bloom, I. (2005). The cyclic nature of problem solving: an emergent multidimensional 

problem-solving framework. Educational Studies in Mathematics, 58, 45–75. 

• Chen, L., Van Dooren, W., Chen, Q., & Verschaffel, L. An investigation on Chinese teachers’ realistic 

problem posing and problem solving ability and beliefs. International Journal of Science and Mathematics 

Education,  

• Crespo, S., Sinclair, N.(2008). What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective 

teachers to pose better problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 395–415. 

• English, L.D. (1997). The development of fifth grade children’s problem posing abilities. Educational 

Studies in Mathematics, 34, 183–217. 

• Goos, M., Galbraith, P., & Renshaw, P.(2002). Socially mediated metacognition: creating collaborative 

zones of proximal development in small group problem solving. Educational Studies in Mathematics, 49, 

193–223. 

• Owen, E., & Sweller, J. (1989). Should Problem Solving Be Used as a Learning Device in Mathematics? 

Journal for Research in Mathematics Education,. 20, 3,. 322-328. 

• Mayer, R. (1998). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. Instructional 

Science 26, 49–63. Greer, B., Verschaffel, L., & De Corte, E. (2003). “The answer is really 4.5”: Beliefs 

about word problems. In Leder, G., & Pehkonen, E., & Törner, G. (Eds.), Beliefs: a hidden variable in 

mathematics education? (pp. 271-292) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  

• Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. 

Contemporary Educational Psychology, 21, 325–344.  

• Rittle-Johnson, B. & Koedinger, K. R.(2005). Designing knowledge scaffolds to support mathematical 

problem solving. Cognition and Instruction,23(3), 313 — 349. 

• Silver, E.A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal 

for Research in Mathematics Education, 27(5), 521-539. 

• Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S., Van Vaerenbergh, G.t , Bogaerts, H., &Ratinckx, Elie (1999). 

Learning to solve mathematical application problems: a design experiment with fifth graders. 
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Mathematical Thinking and Learning, 1: 3, 195 — 229. Kramarski, B., Mevarech, Z.R., Arami, M. (2002). 

The effects of metacognitive instruction on solving mathematical authentic tasks. Educational Studies in 

Mathematics, 49, 225–250 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά  

• Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών 

• 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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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΘΕ005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 6 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

• Κριτική ανάλυση και σύγκριση προγραμμάτων σπουδών για τα Μαθηματικά στην 

πρωτοσχολική ηλικία 

• Ικανότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της διδασκαλίας μαθηματικών στους άξονες 

περιεχομένου του εκάστοτε προγράμματος 

• Ικανότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των μαθηματικών 

Γενικές Ικανότητες 
• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση θεωρητικών προσεγγίσεων 

• Κριτική εξέταση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων 

• Επίδειξη επαγγελματικής υπευθυνότητας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και μάθηση των μαθηματικών 

• Θεωρήσεις για το σχεδιασμό Προγραμμάτων 

• Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών 

• Σχεδιασμός και οργάνωση προγράμματος δραστηριοτήτων 

• Ζητήματα αξιολόγησης 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ecourse  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  

Προτζέκτορας 
Email  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις – Συμμετοχική 
παρακολούθηση 

26 

Διαλέξεις – μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

40 

Εκπόνηση υποχρεωτικών εργασιών 40 
Προετοιμασία για τη σύνταξη και 
παρουσίαση εργασιών  

50 

Συναντήσεις με τη διδάσκουσα 10 
Σύνολο Μαθήματος  166 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   • Σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

• Αξιολόγηση της συνεισφοράς στη διαδραστική 

διδασκαλία 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Clements, D.H., Sarama, J., & DiBiase, A.-M. (2004). Engaging young children in mathematics: 

Standards for early childhood mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Watson, A., 

& Ohtani, M. (Eds). (2015). Task design in mathematics education. Cham: Springer. 

• 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., & Mulligan, J. T. (Eds.). (2013). Reconceptualizing early mathematics learning. 

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. 

• 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  

• Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών 

• 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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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2:  

ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7o 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ             

NKE005 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΌΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3526  

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να γνωρίσουν τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης για τη Διαπολιτισμική Ικανότητα και για τη 
Δι/Πολυγλωσσία 

• να αντιληφθούν τη διαδικασία ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων κριτικής διαπολιτισμικής 
διδασκαλίας. 

• να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνητικών μελετών αναφορικά με τη 
διαπολιτισμική ικανότητα. 

• να είναι σε θέση να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα 

• να γνωρίσουν τα εργαλεία αποτίμησης διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού έργου και να είναι 

σε θέση να χρησιμοποιούν ορισμένα από αυτά. 

https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3526
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Δεξιότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να αναζητούν και να αναλύουν επιστημονικά άρθρα από το πεδίο της Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής και Επικοινωνίας που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού και την συμπερίληψη του γλωσσοπολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών στην 

εκπαιδευτική πράξη 

• να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με επίκεντρο τις βασικές θεματικές του μαθήματος, 

• να κάνουν πολυεπίπεδη βιβλιογραφική αναζήτηση και σωστή χρήση της κατάλληλης 

βιβλιογραφίας, 

• να κάνουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές για την έρευνά τους, 

• να συνδέουν τα επιστημονικά πορίσματα και συμπεράσματα με συγκεκριμένες παιδαγωγικές 

προτάσεις. 
 

Ικανότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες στο πεδίο της Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής, 

• να κάνουν ακαδημαϊκά κατάλληλη βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση στην εργασία, 

• να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία επιστημονικής έρευνας στο 

πεδίο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, 

• να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και ολόπλευρα  τις  νεότερες ερευνητικές 

εξελίξεις για τη Διαπολιτισμική Ικανότητα, την Δι/Πολυγλωσσία και τις Διαγλωσσικές 

προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας 

• να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διαπολιτισμικές παρεμβάσεις με βάση το θεωρητικό 

πλαίσιο του μαθήματος.  

Γενικές Ικανότητες 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της έννοιας της διαπολιτισμικής ετοιμότητας/επάρκειας 

(intercultural competence), καθώς και της δι/πολυγλωσσίας μέσα από τις διαφορετικές 

συμπληρωματικές τους θεωρήσεις, η κατανόηση και ανάλυση των συστατικών τους στοιχείων και η 

ερευνητική μελέτη των εκφάνσεών τους στην εκπαιδευτική πράξη. Κέντρο του ενδιαφέροντος 

συνιστά ο εκπαιδευτικός και ο κρίσιμος ρόλος του σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα από  θέση 

διδάσκοντος, αντικειμένου έρευνας και ερευνητή. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην εκπόνηση εργασιών και 

στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις/ Διαδραστική 

διδασκαλία 

26 

Μελέτη & Ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

 

50 

Προετοιμασία ενδιάμεσων 

εργασιών & παρουσίασης 

 

25 

Προετοιμασία-συγγραφή 

τελικής εργασίας 
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Συνεργασία με τη 

διδάσκουσα 

                       5 

Σύνολο Μαθήματος  156 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Προετοιμασία & παρουσίαση ενδιάμεσης εργασίας: 30% 

Προετοιμασία & παρουσίαση τελικής ερευνητικής γραπτής 

εργασίας: 70% (διαμορφωτική και συμπερασματική) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ / 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να αντιληφθούν τις κοινωνικές διαδικασίες αποκλεισμού ατόμων και ομάδων που 
διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη  

• να γνωρίσουν τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων 
μεταναστευτικής/προσφυγικής προέλευσης, 

• να αντιληφθούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων κριτικής 
διαπολιτισμικής προσέγγισης της εκπαίδευσης, 

• να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνητικών μελετών αναφορικά με 
διαπολιτισμικές/συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 

• να είναι σε θέση να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά 
περιβάλλοντα, 

• να γνωρίσουν τα εργαλεία αποτίμησης εκπαιδευτικών πολιτικών και διδακτικών μεθόδων 
διαπολιτισμικού προσανατολισμού 
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Δεξιότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να αναζητούν και να αναλύουν επιστημονικά άρθρα από το πεδίο της Διαπολιτισμικής και 

Συμπεριληπτικής Παιδαγωγικής  

• να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με επίκεντρο τις βασικές θεματικές του μαθήματος, 

• να κάνουν πολυεπίπεδη βιβλιογραφική αναζήτηση και σωστή χρήση της κατάλληλης 

βιβλιογραφίας, 

• να κάνουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές για την έρευνά τους, 

• να συνδέουν τα επιστημονικά πορίσματα και συμπεράσματα με συγκεκριμένες παιδαγωγικές 

προτάσεις. 
 

Ικανότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες στο πεδίο της Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής, 

• να κάνουν ακαδημαϊκά κατάλληλη βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση στις εργασίες τους, 

• να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία επιστημονικής έρευνας στο 

πεδίο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, 

• να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και ολόπλευρα  τις  νεότερες ερευνητικές 

εξελίξεις για την ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική και πράξη 

• να σχεδιάζουν και να υλοποιούν συμπεριληπτικές παρεμβάσεις με βάση το θεωρητικό 

πλαίσιο του μαθήματος 

Γενικές Ικανότητες 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται ο προσδιορισμός της έννοιας της ετερότητας και των 

ποικίλων μορφών μέσω των οποίων εκδηλώνεται. Μελετάται το σύγχρονο διεθνές και ελληνικό 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο εντός του οποίου υιοθετούνται στάσεις αποδοχής και 

συμπερίληψης της ετερότητας ή αντίθετα στάσεις δυσανεξίας και αποκλεισμού της. Αρωγοί στην 

εμβάθυνση αυτή είναι παιδαγωγικές, κοινωνιοψυχολογικές και κοινωνιογλωσσολογικές θεωρίες, 

ικανές να απαντήσουν στα ανοικτά ερωτήματα αναφορικά με την εκπαιδευτική διαχείριση της 

κοινωνικής ετερότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύγχρονο προσφυγικό φαινόμενο και τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές διαχείρισής του. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην εκπόνηση εργασιών και 

στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις/ Διαδραστική 

διδασκαλία 
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50 

Προετοιμασία ενδιάμεσων 

εργασιών & παρουσίασης 

 

25 
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τελικής εργασίας 

 

50 

Συνεργασία με τη 

διδάσκουσα 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Προετοιμασία & παρουσίαση ενδιάμεσης εργασίας: 30% 

Προετοιμασία & παρουσίαση τελικής ερευνητικής γραπτής 

εργασίας: 70% (διαμορφωτική και συμπερασματική) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

➢ Ασκούνη, Ν., Θάνος, Θ. (επιμ.) (2021). Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Ανισότητες στην 
Εκπαίδευσης. Κοινωνικοί αποκλεισμοί και πορείες ένταξης. Αθήνα: Gutenberg 

➢ Αυγητίδου, Σ. (2014). Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες – 
Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική 
εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 
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pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. Strasbourg : Conseil de 
l’ Europe. 
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➢ Hayward, M. (2017). Teaching as a primary therapeutic intervention for learners from 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΕ007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ  2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 
Ως προς τις  ΓΝΩΣΕΙΣ,  

• Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση για τις διάφορες έννοιες που σχετίζονται: α) με τον 
αθλητισμό, β) με την αγωνιστική, γ) με την ιστορία του αθλητισμού και της αγωνιστικής, δ) 
με τις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής ιδέας, ε) με τις διαχρονικές 
εξελίξεις και τάσεις της αμφίδρομης σχέσης αθλητισμού και τέχνης, στ) με τις ανθρώπινες 
αξίες, την ετερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την ιδέα του αθλητισμού – 
Ολυμπισμού, ζ) με τα  προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην εκπαίδευση και που 
συνδύασαν τον αθλητισμό με την τέχνη, τα οποία συνεισέφεραν στις κοινωνικές και 
πολυπολιτισμικές αξίες. 

• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του 
πεδίου της σχέσης του αθλητισμού και της τέχνης, καθώς και της διασύνδεσής του με 
άλλους γνωστικούς τομείς όπως την ετερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιστορία, την 
κοινωνιολογία. 

• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής 
της αμφίδρομης σχέσης αθλητισμού και τέχνης.  

Ως προς τις  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, 

• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες του γνωστικού πεδίου 
αθλητισμός και τέχνη στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό 
τρόπο. 

• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα 
της σχέσης αθλητισμός - τέχνη. 

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές 
έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό τους πεδίο. 

• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα 
ζητήματα που προκύπτουν στην αμφίδρομη σχέση αθλητισμός και τέχνη και 
διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, 
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οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. 

• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα για τη 
σχέση αθλητισμού- τέχνης, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και 
ακρίβεια. 

Ως προς τις  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, 

• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για τη σχέση 
αθλητισμού – τέχνης σε υψηλό επίπεδο. 

•  Σχεδιάζουν,  προγραμματίζουν,  εφαρμόζουν και  εκτιμούν την αποτελεσματικότητα 
εκπαιδευτικών διαθεματικών προγραμμάτων που συνδυάζουν την αμφίδρομη σχέση του 
αθλητισμού και της τέχνης πάνω στις Ολυμπιακές αξίες και ιδεώδη, καθώς και  
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διεπιστημονικά απρόβλεπτα ζητήματα. 

• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική 
σκέψη. 

• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και 
επιχειρηματικό χώρο της προσχολικής αγωγής και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη 
διαχείριση κρίσεων. 

• Λαμβάνοντας τους  ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες και έννοιες 
που χαρακτηρίζουν την προαγωγή της σχέσης αθλητισμού και τέχνης αναλαμβάνουν 
αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση /επιμόρφωση καθώς και για τη διαχείριση μιας 
ομάδας και αξιολογούν την απόδοση της.  

 

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων  
- Αυτόνομη εργασία  
- Ομαδική εργασία  
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

• Αθλητισμός, Γυμναστική, Φυσική Αγωγή, αγωνιστική, Ολυμπισμός (έννοια, εξέλιξη, τάσεις, 
θεωρίες, βάσεις της Ολυμπιακής Ιδέας και των ανθρωπίνων αξιών και ιδεών , κινητικός 
γραμματισμός) 

• Η διαχρονική αμφίδρομη σχέση του αθλητισμού και της τέχνης από την αρχαιότητα ως 
σήμερα 

• Αθλητισμός και Τέχνη στην Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση 

• Το Φαντασιακό στον Αθλητισμό και στην Τέχνη 

• Αθλητισμός και Τέχνη στην Ειδική Αγωγή και Ψυχοπαιδαγωγική 

• Αθλητισμός, Τέχνη και Μ.Μ.Ε. 

• Καλλιτεχνικές Αναγνώσεις του Αθλητισμού 

• Κινητική Μάθηση, Τέχνη και Λόγος 

• Κοινωνιολογία του Αθλητισμού και της Τέχνης 

• Η «τέχνη» του «εὖ ἀγωνίζεσθαι» 

• Αθλητισμός και Τέχνη στην Πολυπολιτισμική Προσέγγιση των Μαθητών και της Κοινωνίας 
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• Αθλητισμός και τέχνη στην εκπαίδευση: επιστημονικές προσεγγίσεις και διδακτικές - 
παιδαγωγικές εφαρμογές 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Αποστολή πρόσθετου 
υλικού/Σημειώσεων και στην Επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  20 

Μελέτη & ανάλυση της 
βιβλιογραφίας – 
Σεμινάρια – Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις  

60 

Εργαστήριο – Άσκηση 
πεδίου 

10 

Φροντιστήριο 10 

Συνεργασία 20 

Συγγραφή εργασιών 50 

Σύνολο Μαθήματος  170 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

● Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική 
● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 
Συμπερασματικής 
● Μέθοδοι αξιολόγησης:  
Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  
ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  
-Ανάπτυξης 
-Σύντομης Απάντησης 
-Επίλυσης Προβλημάτων 
ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 
IV. Καλλιτεχνική ερμηνεία 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Μουρατίδης, Ι. (2010). Ιστορία Φυσικής Αγωγής (με στοιχεία φιλοσοφίας), Θεσσαλονίκη: 
εκδ. Χριστοδουλίδη. 

• Χρυσάφη, Ι. (2002). Η Γυμναστική των αρχαίων, Επιμ.: Α., Δρίβας, έκδ. της Εθνικής 
Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, Αθήνα 1965. 

• Αλμπανίδης, ε., Αυγερινός, Α., Γούδας, Μ., Δέρρη, Β., Ζαχοπούλου, Ε., Ζήση, Β., 
Θοδωράκης, Γ., Κοσμίδου, Ε., Κούλη, Ο., Κουρτέσης, Θ., Νικοπούλου, Μ., Χασάνδρα, Μ., 
Χατζηγεωργιάδης, Α., & Χρόνη, Στ. (2007). Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλο 
διαφορετικοί όλοι ίσοι. Βιβλίο εκπαιδευτικού. Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν 
την ισότητα στην κοινωνία «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ». ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
http://kallipateira.sch.gr 

• Binder, D. (2004). Γίνε πρωταθλητής της ζωής. Ένα βιβλίο με δραστηριότητες για νέους οι 
οποίες βασίζονται στη χαρά της συμμετοχής και σε σημαντικά μηνύματα του Ολυμπιακού 
Ιδεώδους. Αθήνα, Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας.  

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). Λευκή βίβλος για τον αθλητισμό, 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.html 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΥ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1428 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

➢ να κατανοήσουν σε βάθος τη συστηματική διάρθρωση του επιστημονικού πεδίου της 

Μουσικής Παιδαγωγικής, 

➢ να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες θεματικές και τάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής σε 

παγκόσμιο επίπεδο, 

➢ να γνωρίσουν βασικές αρχές μεθόδου και έρευνας πάνω σε θέματα Μουσικής Παιδαγωγικής, 

➢ να γνωρίσουν βασικούς συγγραφείς, ερευνητές, περιοδικά, εγχειρίδια και κείμενα από το χώρο 

της Μουσικής Παιδαγωγικής, 

➢ να είναι σε θέση να αναστοχάζονται θεωρητικά πάνω στη μουσικοπαιδαγωγική πράξη, αλλά 

και να διαμορφώνουν την πράξη τους πάνω σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. 

- Δεξιότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

➢ να αναλύουν επιστημονικά άρθρα από το χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής, 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1428
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➢ να σχεδιάζουν και να κάνουν παρουσίαση βασικών μουσικοπαιδαγωγικών θεματικών, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα των Νέων Τεχνολογιών, 

➢ να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με θεματικές από τη Μουσική Παιδαγωγική, 

➢ να κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση και σωστή χρήση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, 

➢ να προβαίνουν στις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές για την έρευνά τους, 

➢ να καταγράφουν συστηματικά σε μικρό κείμενο το περιεχόμενο επιστημονικής ανακοίνωσης 

που παρακολουθούν και να το προσεγγίζουν κριτικά (πρωτόκολλα). 

- Ικανότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

➢ να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες για θέματα του πεδίου της Μουσικής 

Παιδαγωγικής, 

➢ να κάνουν σωστή βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση στην εργασία, 

➢ να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία επιστημονικής έρευνας στο 

χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής, 

➢ να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και ολόπλευρα  τις  νεότερες ερευνητικές εξελίξεις 

στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής 

➢ να αναστοχάζονται πάνω σε ζητήματα θεωρίας και πράξης της Μουσικής Παιδαγωγικής. 
 

Γενικές Ικανότητες 

➢ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

➢ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

➢ Λήψη αποφάσεων  

➢ Αυτόνομη εργασία  

➢ Ομαδική εργασία  

➢ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

➢ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

➢ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

➢ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

➢ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

➢ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

➢ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

➢ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

➢ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

➢ Επισκόπηση των βασικών ερευνητικών κατευθύνσεων στο χώρο της Μουσικής 

Παιδαγωγικής τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές ηλικίες 

➢ Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην ολόπλευρη εξέλιξη του παιδιού στις μικρές ηλικίες 

➢ Φιλοσοφική επισκόπηση των εξελίξεων στη Μουσική Παιδαγωγική 

➢ Εξοικείωση με το πραξιακό μοντέλο μουσικής αγωγής και σύγκριση με το μοντέλο της 

Μουσικής Αγωγής ως Αισθητικής Αγωγής (MEAE) 

➢ Μη τυπικές μορφές μουσικής μάθησης και μουσική μάθηση εκτός σχολείου 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

➢ Χρήση power point 

➢ Χρήση προγραμμάτων αναπαραγωγής ήχου, 

μουσικής και βίντεο 

➢ Χρήση προγραμμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο 

➢ Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

επικοινωνία με τους φοιτητές 

➢ Χρήση πλατφόρμας ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εβδομαδιαία αυτόνομη 

μελέτη 

60 

Προετοιμασία παρουσίασης 20 

Προετοιμασία τελικής 

εργασίας 

30 

Σύνταξη εβδομαδιαίων 

πρωτοκόλλων  

10 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

                     5 

Σύνολο Μαθήματος  151 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

➢ Με σχεδιασμό και ατομική παρουσίαση μικρής 

έρευνας (διαμορφωτική και συμπερασματική) 

➢ Με εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας 

(διαμορφωτική και συμπερασματική) 

➢ Με  εκπόνηση μικρών ατομικών πρωτοκόλλων σε 

εβδομαδιαία βάση (διαμορφωτική και 

συμπερασματική) 

➢ Υποχρεωτική παρουσίαση      40% 

➢ Υποχρεωτική εργασία              40% 

➢ Πρωτόκολλα                              20% 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Bowman, W.D. & Frega, A.L. (Ed.), (2012). The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education. 

Oxford: University Press. 

• Colwell, R. & Richardon, C. (2002). The New Handbook of Research on Music Teaching and 

Learning. Oxford: University Press. 

• Elliot, D. (2005). Praxial Music Education. Reflections and Dialogues. Oxford: University Press. 
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• Green, L. (2014). Άκουσε και παίξε. (Μετάφραση-επιμέλεια: Ζ. Διονυσίου, Μ. Κοκκίδου). Αθήνα: 

Fagotto 

• McPherson, G.E. & Welch, G. (2012). The Oxford Handbook of Music Education. (Vol. 1 & 2). 

Oxford: University Press.  

• Phillips, K.H. (2008). Exploring Research in Music Education & Music Therapy. New York: Oxford 

University Press. 

• Pound, L., Harrison, Ch. (2003): Supporting musical development in the early years. Philadelphia: 

Open University Press  

• Young, S. & Glover, J. (2004). Music in the early years. London: Routledge Falmer. 

• Ράπτης, Θ. (2015). Μουσική Παιδαγωγική. Μια συστηματική προσέγγιση. Αθήνα: Orpheus 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΕ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1428 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

➢ να γνωρίσουν τους τρόπους σύνδεσης της μουσικής με τα συναισθήματα, την ιστορική εξέλιξη 

των θεωριών και τις σύγχρονες  τάσεις,  

➢ να αντιληφθούν την επικοινωνιακή διάσταση της μουσικής, 

➢ να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της λεγόμενης Community Music, 

➢ να γνωρίσουν τους τρόπους που η δημιουργικότητα ενισχύεται στο πλαίσιο της μουσικής 

αγωγής 

➢ να γνωρίσουν τους βασικούς ερευνητές και κείμενα από το χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής 

που επικεντρώνονται σε αυτές τις θεματικές , 

➢ να είναι σε θέση να αναστοχάζονται θεωρητικά πάνω στα παραπάνω ζητήματα και να 

συνδέουν τη θεωρία με πρακτικές παιδαγωγικές εφαρμογές. 

- Δεξιότητες 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1428
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Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

➢ να αναζητούν και να αναλύουν επιστημονικά άρθρα από το χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής 

που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, την έκφραση και την επικοινωνία στο χώρο της 

μουσικής αγωγής, 

➢ να σχεδιάζουν και να κάνουν παρουσίαση βασικών μουσικοπαιδαγωγικών θεματικών, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα των Νέων Τεχνολογιών, 

➢ να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με επίκεντρο τις βασικές θεματικές του μαθήματος, 

➢ να κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση και να κάνουν σωστή χρήση της κατάλληλης 

βιβλιογραφίας, 

➢ να κάνουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές για την έρευνά τους, 

➢ να συνδέουν τα επιστημονικά πορίσματα και συμπεράσματα με συγκεκριμένες 

μουσικοπαιδαγωγικές προτάσεις. 

- Ικανότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

➢ να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες για θέματα του πεδίου της Μουσικής 

Παιδαγωγικής, 

➢ να κάνουν σωστή βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση στην εργασία, 

➢ να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία επιστημονικής έρευνας στο 

χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής, 

➢ να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και ολόπλευρα  τις  νεότερες ερευνητικές εξελίξεις 

για τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και την έκφραση στη μουσική αγωγή, 

➢ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές με βάση το θεωρητικό 

πλαίσιο του μαθήματος.  
 

Γενικές Ικανότητες 

➢ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

➢ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

➢ Λήψη αποφάσεων  

➢ Αυτόνομη εργασία  

➢ Ομαδική εργασία  

➢ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

➢ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

➢ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

➢ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

➢ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

➢ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

➢ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

➢ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

➢ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

➢ Η σύνδεση της μουσικής με το συναίσθημα, η μουσική ως πρόκληση ή έκφραση 

συναισθήματος  

➢ Σωματικότητα και μουσική έκφραση 

➢ Κοινωνική διάσταση της μουσικής 

➢ Μουσική αγωγή και προαγωγή της δημιουργικότητας 

➢ Τρόποι δημιουργικής μουσικής μάθησης (αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, διασκευή) 

➢ Μουσικοπαιδαγωγικές εφαρμογές που ενισχύουν τη δημιουργικότητα των παιδιών, 

αναδεικνύουν την επικοινωνιακή της διάσταση και την έκφραση.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

➢ Χρήση power point 

➢ Χρήση προγραμμάτων αναπαραγωγής ήχου, 

μουσικής και βίντεο 

➢ Χρήση προγραμμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο 

➢ Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

επικοινωνία με τους φοιτητές 

➢ Χρήση πλατφόρμας ecourse 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις                    26 

Εβδομαδιαία αυτόνομη 

μελέτη 

60 

Προετοιμασία 

παρουσίασης 

25 

Προετοιμασία τελικής 

εργασίας 

35 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

                     5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

➢ Με σχεδιασμό και ατομική παρουσίαση μικρής 

έρευνας (διαμορφωτική και συμπερασματική) 

➢ Με εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας 

(διαμορφωτική και συμπερασματική) 

 

➢ Υποχρεωτική παρουσίαση      50% 

➢ Υποχρεωτική εργασία              50% 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Bowman, W.D. & Frega, A.L. (Ed.), (2012). The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education. 

Oxford: University Press. 

• Colwell, R. & Richardon, C. (2002). The New Handbook of Research on Music Teaching and 

Learning. Oxford: University Press. 

• Elliot, D. (2005). Praxial Music Education. Reflections and Dialogues. Oxford: University Press. 

• Green, L. (2014). Άκουσε και παίξε. (Μετάφραση-επιμέλεια: Ζ. Διονυσίου, Μ. Κοκκίδου). Αθήνα: 

Fagotto 

• Hallam, S., Cross, I., Thaut, M. (Eds.). (2016). The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford: 

University Press. 

• Juslin, P. & Sloboda, J. (Eds.). (2009). Handbook of Music and Emotion. Theory, Research, 

Applications. Oxford: University Press. 

• McPherson, G.E. & Welch, G. (2012). The Oxford Handbook of Music Education. (Vol. 1 & 2). 

Oxford: University Press.  

• Phillips, K.H. (2008). Exploring Research in Music Education & Music Therapy. New York: Oxford 

University Press. 

• Small, C. (2010). Μουσικοτροπώντας. Τα νοήματα της μουσικής πράξης και της ακρόασης. (Μτφ. Δ. 

Παπασταύρου και Σ. Λούστας). Θεσσαλονίκη: Ιανός. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΥ003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσα από τα Θεατρικά Εργαστήρια  και τη σάρκωση των Θεατρικών Κειμένων, οι φοιτητές 

αποκτούν  την συνειδητοποίηση του Γνωστικού Σχήματος του Σώματος, εξοικειώνονται κι 

αποδέχονται εν τέλει, έννοιες αλλότροιες όπως ο τελετουργικός καλλωπισμός, η εντοσθιότητα, η 

καλλιέργεια της κην-αισθητικής νοημοσύνης- motor-sensory intelligence- η εν-συναίσθηση- 

empathy-  ο διπλασιασμός των ειδώλων, η έκθλιψη της περιστροφής, η επαλληλία των στρωμάτων. 

Μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές δράσεις, μέσα από την αποκάλυψη του αθέατου 

σφυρηλατούνται τα ανθεκτικά υλικά της ταυτότητας του Θεατρο-παιδαγωγού. Η πρακτική 

εργαστηριακή εφαρμογή της Δραματικής Τέχνης εκδηλώνεται παντοιοτρόπως ως εξόχως 

θεραπευτική, μια πράξη άκρατης ευσπλαγχνίας κι επιείκειας.       

Γενικές Ικανότητες 

➢ Αναζήτηση, ανάλυση, εξοικείωση και συγκριτική αντιπαράθεση επιστημονικών πηγών μέσα 

από την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  

➢ Ιδεολογική και Αισθητική πρωτοβουλία με βάση την επιστημονική Αλήθεια  

➢ Αυτόνομη και συλλογική εργασία   

➢ Εργασία  διεθνούς κύρους   
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➢ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

➢ Ανάληψη, ανάδειξη και δημιουργικότητα Καινοτόμων συλλήψεων και Ιδεών  

➢ Σχεδιασμός και διαχείριση Πολιτισμικών έργων  

➢ Αυτοσυνειδησία , αγαπητική ετερότητα και Πολύ-Πολιτισμικότητα  

➢ Ηθική και Κοινωνική συμπεριφορά απέναντι στο άλλο  

➢ Ανάπτυξη ανεξοικείωτων όψεων αυτοκριτικής και κριτικής  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενδελεχής έρευνα, Ιδεολογική κι Αισθητική ανάλυση των αντιπροσωπευτικών κειμένων με Θεατρικό 

διακύβευμα την καλλιέργεια του αφηγηματικού Λόγου και την Παράσταση. Η συνειδητοποίηση του 

γνωστικού σχήματος του Σώματος και η προαγωγή της Κιν-αισθητικής Νοημοσύνης μέσα από 

πρωτότυπες εργαστηριακές Ασκήσεις και Καινοτόμες προσεγγίσεις - δράσεις Η Χαρμολύπη του 

Μύθου και η Θεατρική Γνώση ως κληρενομημένη ανάμνησις των Θεσμίων και της Παλαιάς 

Ιεροπραξίας. Μια παραστασιακή ποιητική μετάθεση από το Ιερό στο Κοσμικό και η άρση του 

διάκενου ανάμεσα στο Ανθρώπινο και στο Θείο μέσα από τον εναγκαλισμό των Τεχνών. 

Παιδαγωγικές κι Αισθητικές αναγνώσεις του Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο - Ασκήσεις Γνώσης και 

Μαγείας για την Προαγωγή της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς . Όψεις του Θεατρικού Παιχνιδιού: Ο 

Αυτοσχεδιασμός- Η Δραματοποίηση. Ο Κύκλειος Χορός: Πράξη Ευταξίας κι Εμμέλειας. Η 

Παντοδυναμία της Ουσίας και της Θεατρικότητας της Λαϊκής Ιστόρησης. Η Δύναμη του να 

παρηγορείς άρα και να ηγείσαι και προπάντων, να Ζείς ποιητική αδεία... 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

➢ Χρήση βίντεο  

➢ Χρήση προγραμμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο 

➢ Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

επικοινωνία με τους φοιτητές 

➢ Χρήση πλατφόρμας ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εβδομαδιαία αυτόνομη 

μελέτη 

60 

Προετοιμασία 

παρουσίασης 

20 

Προετοιμασία τελικής 

εργασίας 

30 

Σύνταξη εβδομαδιαίων 

πρωτοκόλλων  

10 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

                     5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

➢ Με σχεδιασμό και παρουσίαση ατομικής εργασίας 

κατόπιν διδασκαλίας αντιπροσωπευτικών 

Κειμένων  

➢ Με εκπόνηση ατομικής και συλλογικής εργασίας 

(εξελικτική και συμπερασματική) 

➢ Με δραματικές αναλύσεις και δημιουργικές 

παραστάσεις (ατομικές και συλλογικές)  

➢ Λόγω της φυσιογνωμίας του γνωστικού 

αντικειμένου δίδεται εξαιρετική έμφαση στην 

κοινωνία των φοιτητών στις αναπαραστατικές 

μορφές Τέχνης  

 

➢ Υποχρεωτική παρουσίαση      50% 

➢ Υποχρεωτική εργασία              50% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• «Ὀλόφυρσις: Ὁ Θελξίπικρος Ἔρως τῶν Κεκοιµηµένων Πόνων – 

Ἡ Παιδαγωγική Ἀξία τοῦ Πένθους µέσα ἀπό τίς Ἀνεξοικείωτες Ὄψεις τῆς Δραµατικῆς Τέχνης 

Μονογραφία», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2017   

• Αίσωπος, Μύθοι: Πρώτες Νεοελληνικές Μεταφράσεις, Α. Νούκιος, Γ. Αιτωλός, Εστία, Αθήνα 1993. 

• Μουδατσάκις Τ., Η Ορθοφωνία στο Θέατρο και στην Εκπαίδευση» - Στοιχεία Φωνητικής και 

Μέθοδος Αγωγής του Λόγου, Εξάντας, Αθήνα 2000. 

• Κουρετζής Λ., Το Θεατρικό Παιχνίδι-Παιδαγωγική Θεωρία, Πρακτική και Θεατρολογική 

Προσέγγιση, Καστανιώτης, Αθήνα 1991. 

• Πλάτων, Ιππίας και Θεαίτητος ή Περί Επιστήμης, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη. 

• Γραμματάς Θ., Θέατρο και Παιδεία, Νεράιδες, Αθήνα 1998 (Γ’ Έκδοση).  

• Πούχνερ Β., Ελληνική Θεατρολογία, Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης, Κρητική Θεατρική Βιβλιοθήκη Β, 

Αθήνα 1988. -Πατσαλίδης Σ., Εν/τάσεις και Δια/στάσεις.  

• Η Ελληνική Τραγωδία και η Θεωρία του Εικοστού Αιώνα, Τυπωθήτω, Αθήνα 1997. 

• Lesky A., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μετάφραση Α. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 

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 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΕ003  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσα από την  πολυπρόσωπη δυναμική του Θεάτρου ως το υπέρτατο Μορφοπαιδευτικό αγαθό, οι 

φοιτητές μυούνται στην Αρχετυπική Παράσταση- Διδασκαλία, στον Μύθο πούναι η οργανική μήτρα 

του Κόσμου. Ο εναγκαλισμός της Θεωρίας με την Εμπειρική Γνώση, η ενσώματη γλώσσα, τα Μεγάλα 

Κείμενα καλλιεργούν στους φοιτητές την καλλιέπεια του Λόγου, και την ενδελεχή σπουδή της 

Θεατρικής γραφής.     

Γενικές Ικανότητες 

➢ Αναζήτηση, ανάλυση, εξοικείωση και συγκριτική αντιπαράθεση επιστημονικών πηγών μέσα 

από την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  

➢ Ιδεολογική και Αισθητική πρωτοβουλία με βάση την επιστημονική Αλήθεια  

➢ Αυτόνομη και συλλογική εργασία   

➢ Εργασία  διεθνούς κύρους   

➢ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

➢ Ανάληψη, ανάδειξη και δημιουργικότητα Καινοτόμων συλλήψεων και Ιδεών  

➢ Σχεδιασμός και διαχείριση Πολιτισμικών έργων  

➢ Αυτοσυνειδησία , αγαπητική ετερότητα και Πολύ-Πολιτισμικότητα  
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➢ Ηθική και Κοινωνική συμπεριφορά απέναντι στο άλλο  

➢ Ανάπτυξη ανεξοικείωτων όψεων αυτοκριτικής και κριτικής  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το Θέατρο ως το υπέρτατο Μορφοπαιδευτικό Αγαθό- Η ολιστική, συμπαντική θέαση- spectrum της 

Δραματικής Τέχνης- Η πολυπρόσωπη δυναμική, οι πολιτισμικές μεταμορφώσεις- διαστάσεις της 

Τραγωδίας. Θεατρική Παιδεία και Πολιτισμός με στόχο τα υψηλά ενδεχόμενα, τις σύγχρονες 

μεταγραφές- αποκρυπτογραφήσεις- ερμηνείες του Δράματος και της Καθολικής ισχύος την οποία 

μεταγγίζουν Παντοτινά τα μεγάλα κείμενα και η παλλόμενη, γαιώδης, ένθεη δομή της Ελληνικής 

Γλώσσας- Η Γλώσσα ως στάση- attitude και τόπος της άτεχνης, εξόριστης, ιερατικής Ομορφιάς, της 

άρθρωσης του ένθεου και του ευφάνταστου 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

➢ Χρήση βίντεο  

➢ Χρήση προγραμμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο 

➢ Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

επικοινωνία με τους φοιτητές 

➢ Χρήση πλατφόρμας ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εβδομαδιαία αυτόνομη 

μελέτη 

60 

Προετοιμασία 

παρουσίασης 

20 

Προετοιμασία τελικής 

εργασίας 

30 

Σύνταξη εβδομαδιαίων 

πρωτοκόλλων  

10 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

                     5 

Σύνολο Μαθήματος  151 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

➢ Με σχεδιασμό και παρουσίαση ατομικής εργασίας 

κατόπιν διδασκαλίας αντιπροσωπευτικών 

Κειμένων  

➢ Με εκπόνηση ατομικής και συλλογικής εργασίας 

(εξελικτική και συμπερασματική) 

➢ Με δραματικές αναλύσεις και δημιουργικές 

παραστάσεις (ατομικές και συλλογικές)  

➢ Υποχρεωτική παρουσίαση      50% 
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➢ Υποχρεωτική εργασία              50% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• «Ὀλόφυρσις: Ὁ Θελξίπικρος Ἔρως τῶν Κεκοιµηµένων Πόνων – 

Ἡ Παιδαγωγική Ἀξία τοῦ Πένθους µέσα ἀπό τίς Ἀνεξοικείωτες Ὄψεις τῆς Δραµατικῆς Τέχνης 

Μονογραφία», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2017 

• Αίσωπος, Μύθοι: Πρώτες Νεοελληνικές Μεταφράσεις, Α. Νούκιος, Γ. Αιτωλός, Εστία, Αθήνα 1993. 

• Μουδατσάκις Τ., Η Ορθοφωνία στο Θέατρο και στην Εκπαίδευση» - Στοιχεία Φωνητικής και 

Μέθοδος Αγωγής του Λόγου, Εξάντας, Αθήνα 2000. 

• Κουρετζής Λ., Το Θεατρικό Παιχνίδι-Παιδαγωγική Θεωρία, Πρακτική και Θεατρολογική 

Προσέγγιση, Καστανιώτης, Αθήνα 1991. 

• Πλάτων, Ιππίας και Θεαίτητος ή Περί Επιστήμης, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη. 

• Γραμματάς Θ., Θέατρο και Παιδεία, Νεράιδες, Αθήνα 1998 (Γ’ Έκδοση).  

• Πούχνερ Β., Ελληνική Θεατρολογία, Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης, Κρητική Θεατρική Βιβλιοθήκη Β, 

Αθήνα 1988. -Πατσαλίδης Σ., Εν/τάσεις και Δια/στάσεις.  

• Η Ελληνική Τραγωδία και η Θεωρία του Εικοστού Αιώνα, Τυπωθήτω, Αθήνα 1997. 

• Lesky A., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μετάφραση Α. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 

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 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΓΕ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΠΡΩΤΟ)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με: 

-τις λειτουργίες της γλώσσας του δημοσιογραφικού λόγου και τις περιγραφές περιβαλλόντων κρίσης 

-την κατανόηση του πόνου και τη διαχείρισή του σε κείμενα της δημόσιας σφαίρας, από τη νηπιακή 

ηλικία έως και τις αρχές της ενηλικίωσης 

-τα βασικά χαρακτηριστικά της «μετα – μνημονιακής» γλώσσας και τις στοιχειώδεις 

διαφοροποιήσεις της 

-τις απεικονίσεις των παιδιών σε σύγχρονα κειμενικά τεμάχια της δημόσιας σφαίρας 

Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να ευαισθητοποιηθούν στη μελέτη της διαχείρισης του πόνου στο 

δημόσιο επίπεδο και τον κίνδυνο εργαλειοποίησης των παιδιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

εμπορευματοποίησης. Επίσης, εξοικειώνονται με θεμελιώδεις αρχές της «στάσης υψηλής απατηλής 

οικειότητας» και τις αποτυπώσεις της στη γλώσσα.  
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Τέλος αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, μέσω της ανάπτυξης του αυθεντικού κριτικού 

αλφαβητισμού και του γραμματισμού των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Είναι σε θέση να 

αποσυναρμολογούν τα κειμενικά τεμάχια με βάση τις αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και να 

διαμορφώνουν οι ίδιοι τον λόγο, ως ενεργοί παίκτες της επικοινωνίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των ικανοτήτων της αναζήτησης, ανάλυσης  και σύνθεσης  

δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, της προσαρμογής  σε 

νέες καταστάσεις, της ομαδικής εργασίας, της εργασίας  σε διεπιστημονικό περιβάλλον και της 

παραγωγής των νέων  ερευνητικών ιδεών. Επιπλέον αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σεβασμού και 

της κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα που 

αφορούν στο παιδί, στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και στην προαγωγή της ελεύθερης, 

δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα ασχολείται με τις γλωσσικές αναπαραστάσεις της νηπιακής ηλικίας σε μεταμνημονιακά 

κείμενα της δημόσιας σφαίρας τα οποία αντλούνται από ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και το 

διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα διάφορα καταστασιακά 

περιβάλλοντα που συνδέονται με την οικονομική υστέρηση της Ελλάδας και την επιβολή σκληρών 

μέτρων λιτότητας επιδρούν στις απεικονίσεις των παιδιών στο δημόσιο επίπεδο. Αναλύονται οι 

στρατηγικές με βάση τις οποίες τα ποικίλα κείμενα οργανώνουν και ανακατασκευάζουν την 

κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα με στόχο να εξασφαλίζουν την αποδεκτότητά τους από τους 

δέκτες. Το μάθημα περιλαμβάνει κειμενογλωσσολογική και ψυχογλωσσολογική μελέτη της 

διαχείρισης του παιδιού από τους διαφημιστές και της κατασκευής από μέρους τους της κοινωνικής 

πραγματικότητας με στόχο την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους 

περιβάλλον. Παρουσιάζονται και αναλύονται διαφημιστικά μηνύματα με πρωταγωνιστές τα παιδιά 

και τους γονείς τους που δοκιμάζονται από την οικονομική ύφεση και τα μέτρα λιτότητας 

(«διαφημίσεις της κρίσης»).  

 Τα παιδιά και τα νήπια στις απεικονίσεις των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν απέχουν ούτε είναι 

ανίδεα αναφορικά με όσα συμβαίνουν στις οικογένειές τους και γενικότερα στον «κόσμο των 

μεγάλων». Αναπαριστάνονται ως προσωπικότητες που γνωρίζουν, κατανοούν ή και θίγονται από τις 

σοβαρές συνέπειες της κρίσης.  

 Όπως τεκμηριώνεται στο πλαίσιο του μαθήματος, η ένταξη της παρουσίας των παιδιών στα κείμενα 

της δημόσιας σφαίρας εξυπηρετεί την προσπάθεια των σχεδιαστών των λόγων για κατάδειξη του 

μεγέθους των επιπτώσεων της ύφεσης και συναισθηματική χειραγώγηση του 

παραλήπτη/καταναλωτή.  

 Τέλος, έμφαση δίδεται στις ποικιλίες της γλώσσας οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις περιγραφές 

των θέσεων και των απόψεων των παιδιών για τα όσα συμβαίνουν στον μικρόκοσμό τους (χρήση 

απλής γλώσσας που οικειοποιείται στοιχεία «μπεμπεδίστικης» ομιλίας, προσαρμογή στον κώδικα 

του παιδιού -συνομιλητή που υποτίθεται ότι διαθέτει μειωμένη γλωσσική ικανότητα, τάση 

απλούστευσης του λόγου, «κατώτερη σύγκλιση» του λόγου. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σε έκτακτη συνθήκη) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

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

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. Χρήση της 

πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Σεμινάρια 30 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

60 

Συνεργασία 10 

Συγγραφή εργασίας 50 

Σύνολο Μαθήματος  170 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική, 

Είδος αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Αυτόνομες ή ομαδικές γραπτές εργασίες. Γραπτή εξέταση 

με ανάπτυξη θέματος. Προφορική εξέταση. Δημόσια 

Παρουσίαση. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Ν. (2011). Η γλώσσα των ΜΜΕ στο σχολείο – Μια γλωσσολογική 

προσέγγιση για την (προ)σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόλογος: Αθανάσιος Νάκας. Αθήνα: 

Λιβάνης. 

• Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Ν. (2012) (επιμ.) Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα – Από τη 

νηπιακή ηλικία έως την ενηλικίωση. Αθήνα: Προπομπός.  

• Tsitsanoudis – Mallidis, N. (2013). Language and Greek crisis. An analysis of form and content. New 

York: Untested Ideas Recearch Center. 

• Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. (επιμ.) (2013). Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση: 

Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg. 

• Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. (επιμ.) (2017). Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ: Από την 

Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως σήμερα. Αθήνα: Gutenberg.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΕ005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ Ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες σχετίζονται με: 

-τις λειτουργίες του δημόσιου λόγου, με έμφαση σε κειμενικά τεμάχια από τον χώρο της πολιτικής 
και της δημοσιογραφίας 

-την εξουσιαστική και κοινωνικοποιητική διάσταση της γλώσσας 

-τη χρήση και εκμετάλλευση των στερεοτύπων 

-την κατασκευή και αναγνώριση του διχοτομικού λόγου και τη διαμόρφωση των εξουσιαστικών 
σχέσεων με όχημα τη γλώσσα 

-τον έλεγχο και μετριασμό της ρητορικής του μίσους στα κείμενα της δημόσιας σφαίρας 

-την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας ενεργής στάσης απέναντι στους 



71 
 

δημόσιους λόγους.  

Επιπλέον, θα έχουν αποκτήσει τη δεξιότητα α. να αποκρυπτογραφούν και να «αποσυναρμολογούν» 

τα μηνύματα τα οποία ενσωματώνουν τον διχοτομικό και ρατσιστικό λόγο, β. να διαμορφώνουν 

κείμενα τα οποία αποφεύγουν τη χρήση στερεοτύπων για τις λεγόμενες «έξω – ομάδες», γ. να 

επιχειρούν να συγκροτήσουν οι ίδιοι κείμενα τα οποία σέβονται την ετερότητα και τη 

διαφορετικότητα, δ. να εργάζονται υπέρ της στήριξης και εμβάθυνσης στους σκοπούς των 

διαφόρων κινημάτων που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών αξιολογικών 

κρίσεων και τη διάδοση και συντήρηση αρνητικών στερεοτύπων στα κείμενα της δημόσιας σφαίρας. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και 

πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, 

στην αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία με την ανάπτυξη συμμετοχικών projects, στη δυνατότητα 

εργασίας σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων και 

πρωτοποριακών ιδεών, στον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, στην 

επίδειξη κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, καθώς και στην 

προαγωγή της κριτικής και αυτοκριτικής, καθώς και της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης.  

Επιπλέον, αποσκοπεί στη σύνδεση με τα ποικίλα κινήματα που υπηρετούν σκοπούς όπως οι 

παραπάνω και στην προσφορά σε κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που διαμορφώνονται για τα 

κείμενα της δημόσιας σφαίρας, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Respect Words”. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

1.Οι λειτουργίες της γλώσσας, με έμφαση στη δημοσιογραφική γλώσσα και στη γλώσσα της 

πολιτικής. 

2. Ορισμοί, έννοιες και αποσαφηνίσεις «ασαφών» περιοχών. Οι έννοιες της εξουσίας, της κοινωνίας, 

της γλώσσας, των εξουσιαστικών/αφαιρετικών σχέσεων, του στερεότυπου, της ετερότητας, της 

κατασκευής του ‘άλλου’. 

3.Η δημοσιογραφική γλώσσα ως όχημα αξιολογικών κρίσεων και διάδοσης/συντήρησης αρνητικών 

στερεοτύπων 

4. Η αποσιώπηση ή μετάθεση του υποκειμένου της ομιλίας από το  «εγώ» στο αξιολογικό «εμείς» 

5. Η γλωσσική αναπαράσταση της αντιπαράθεσης και της διχοτόμησης. Οι αντιδιαστολές των 

δοσμένων αξιών στον λόγο. 

6. Η πολιτισμική υποτίμηση των ομάδων και η αναπαράσταση στη γλώσσα. «Κυρίαρχες» ομάδες και 

«υποδεέστερες» ομάδες.  

7. Γλώσσα και κοινωνικός στιγματισμός. Η κοινωνική αξιολόγηση του «άλλου» μέσα από τη γλώσσα 

του.  

8. Η αποφυγή της χρήσης των στερεοτύπων και των στιγματισμένων λέξεων με μεγάλη 

συγκινησιακή φόρτιση. Από την υπερβολή στην αποδυνάμωση των νοημάτων και τη διαστρέβλωση 

των γεγονότων. 

9. Η ρητορική του μίσους σε σύγχρονα κείμενα της δημόσιας σφαίρας. 
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10. Η σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας. Το πρόγραμμα “RESPECT WORDS” και η ελληνική συμμετοχή. 

11. Ερευνητική επεξεργασία δεδομένων από την πλευρά των φοιτητών 

12. Ο αυθεντικός κριτικός αλφαβητισμός ως αντίδοτο στην κατήχηση και την προπαγάνδα 

13. Η παιδευτική και παιδαγωγική σημασία του δημοσιογραφικού λόγου. Καλές πρακτικές 

ενίσχυσης παραμελημένων υστερογενών λειτουργιών. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (λόγω έκτακτης συνθήκης) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. Χρήση της 

πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Σεμινάρια 30 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

60 

Συνεργασία 10 

Εκπόνηση εργασίας 50 

Σύνολο Μαθήματος  170 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική, 

Είδος αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Αυτόνομες ή ομαδικές γραπτές εργασίες. Γραπτή εξέταση 

με ανάπτυξη θέματος. Προφορική εξέταση. Δημόσια 

Παρουσίαση. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. (επιμ.) (2012). Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα - Από τη 

νηπιακή ηλικία έως την ενηλικίωση. Αθήνα: Προπομπός.  

• Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. (επιμ.) (2017). Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ: Από την 

Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως σήμερα. Αθήνα: Gutenberg.  

• Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Ν. (επιμ.) (2020).  Το λάθος και η δυναμική του στη γλώσσα και στην 

επικοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. 

• Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Ν. & Δ. Βαρβαβάς (επιμ.) (2021). Γλώσσα, ηθική και ιδεολογία στα 
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ΜΜΕ. Αθήνα: Πεδίο. 

• Κουλούρη, Α. (2020). Fake news. Ρητορική και ερμηνείες. Αθήνα: Σιδέρης 

  



74 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3239 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να κατανοήσουν σε βάθος τη Εικαστική πρακτική στο σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον 

να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς Εικαστικής δημιουργίας και της 

διαπολιτισμικότητας, 

• να πειραματιστούν με διδακτικές εφαρμογές που αφορούν εικαστικές τάσεις και 

πολυπολιτισμικά μοντέλα αναφοράς, 

• να γνωρίσουν το έργο σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών και ερευνητών που 

πειραματίστηκαν στο συγκεκριμένο πεδίο. 

- Δεξιότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν διδακτικές εφαρμογές που αφορούν διάφορα 

εικαστικά πεδία σχεδιασμένα για ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, 

• να υλοποιούν σύνθετα καλλιτεχνικά έργα έχοντας ως αφετηρία σκέψης το μοντέλο της 

διαπολιτισμικότητας, 
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• να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με θεματικές από τη διδακτική των εικαστικών τεχνών 

και το πολυπολιτιμικό σχολείο, 

• να κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση και να κάνουν σωστή χρήση της κατάλληλης 

βιβλιογραφίας, 

• να κάνουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές για την έρευνά τους, 

- Ικανότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες για θέματα του πεδίου της 

διδακτικής των Εικαστικών στο πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, 

•  να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία στο χώρο της Εικαστικής 

διδακτικής στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές ανάγκες του σχολείου, 

• να σχεδιάζουν και να δημιουργούν έργα στο πεδίο της σύγχρονης εικαστικής αντίληψης με 

εφαρμογές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

• να κάνουν σωστή βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση στην εργασία 

• να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και ολόπλευρα  τις  νεότερες ερευνητικές 

εξελίξεις στο χώρο των Εικαστικών και της διαπολιτισμικής αγωγής 
 

Γενικές Ικανότητες 
        Το μάθημα αποσκοπεί να βελτιώσει τις φοιτήτριες/τες στις εξής ικανότητες: 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σχεδιασμός σύνθετων εικαστικών  έργων 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής σκέψης και φαντασίας. 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών σε ένα σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον         

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εφαρμογές μορφών εικαστικής δημιουργίας στην πρώτη σχολική ηλικία σε σχολεία με 

πολυπολιτισμικό πληθυσμό, 

• η χρήση του χάρτη για τη δημιουργία διαπολιτισμικών εικαστικών έργων, 

• πολιτισμικές συναντήσεις: σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του έργου τέχνης, 

ταυτότητα, φύλο, φυλή, θρησκεία,   

• διδακτικές εφαρμογές σύγχρονων και σύνθετων εικαστικών μοντέλων στο πολυπολιτισμικό 

σχολικό περιβάλλον 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Χρήση power point 

• Χρήση προγραμμάτων αναπαραγωγής εικόνας,  

• Χρήση προγραμμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο 

• Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

• Χρήση πλατφόρμας ecourse 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
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 Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εβδομαδιαία αυτόνομη 

μελέτη 

26 

Προετοιμασία 

εργαστηριακών 

εφαρμογών 

40 

Προετοιμασία τελικής 

εργασίας 

26 

Σύνταξη εβδομαδιαίων 

πρωτοκόλλων  

26 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

                     13 

Σύνολο Μαθήματος  157 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

• Με σχεδιασμό και ατομική παρουσίαση 
μικρής έρευνας (διαμορφωτική και 
συμπερασματική) 

• Με εκπόνηση ατομικής ερευνητικής 
εργασίας (διαμορφωτική και 
συμπερασματική) 

• Με  εκπόνηση μικρών ατομικών 
πρωτοκόλλων σε εβδομαδιαία βάση 
(διαμορφωτική και συμπερασματική) 

• Υποχρεωτική παρουσίαση      40% 

•  Υποχρεωτική εργασία              20% 

• Φάκελος εργαστηριακών  
εφαρμογών                                 40% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Βασιλείου Κ. (2014), Τέχνη και Δημιουργικότητα, Αθήνα: Πλέθρον 

• Freeland, C. (2005), Μα είναι αυτό Τέχνη, Αθήνα: Πλέθρον 

• Layton, R. (2003), Η Ανθρωπολογία της Τέχνης, Αθήνα: 21ος Παράλληλος 

• Γκόβαρης, Χ. (2013), Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο, Αθήνα: 
Gutenberg 

• ΕΑΔΑΠ (2004), Μαζί Παιδαγωγοί και γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο, Αθήνα: Τυπωθήτω, 
Γ. Δαρδανός 

• Νικολάου, Γ. (2005),  Διαπολιτισμική Διδακτική, Αθήνα: Πεδίο 

• Coelho, E. Επιμ. Τρέσσου, Ε. Μητακίδου, Σ. (2007), Διδασκαλία και μάθηση στα 
πολυπολιτισμικά σχολεία,  Αθήνα: Επίκεντρο  

• Arnason,  Η. Η.  (1995), Ιστορία σύγχρονης τέχνης - Ζωγραφική Γλυπτική Αρχιτεκτονική 
Φωτογραφία, Αθήνα: Παρατηρητής 

• Berger, J. (1993), Η εικόνα και το βλέμμα. Μτφρ Κονταράτος Ζ. Αθήνα: Οδυσσέας 

• Χριστοδουλίδης, Π. (1983), Εισαγωγή συναισθητική και τη θεωρία της Τέχνης, Αθήνα: 
Νεφέλη  

• Ecco, U. (2005), Η ιστορία της ομορφιάς, Αθήνα: Καστανιώτης  
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• Ecco, U. (2007), Η ιστορία της ασχήμιας, Αθήνα: Καστανιώτης  

• Βασιλείου Κ. (2014), Τέχνη και Δημιουργικότητα, Αθήνα: Πλέθρον 

• Arnheim, R. (1999), Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, Αθήνα: Θεμέλιο. 

• Jansen & Jansen, (2010), Ιστορία της Τέχνη, Αθήνα:  Ίων. 

•  Kandinsky, W. (1981), Για το πνευματικό στην τέχνη, Αθήνα:  Νεφέλη. 

• Chapman, L. H. (1993), Διδακτική της Τέχνης, Προσέγγιση στην καλλιτεχνική αγωγή, Αθήνα: 
Νεφέλη.  

• Epstein, A. Τρίμη, Ε. (2005), Εικαστικές Τέχνες και παιδιά, Αθήνα: Τυποθήτω – Γ. Δαρδάνος 

• Ardouin, I. (2000), Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο, Αθήνα:  Νεφέλη 

• Χρηστάκος, Γ. (2005), Προσωπικές Γεωγραφίες, Αθήνα: Futura 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕ003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=3240 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να κατανοήσουν σε βάθος τη συστηματική διάρθρωση της Εικαστικής πρακτικής, 

• να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες θεματικές και τάσεις της διεθνούς Εικαστικής 

δημιουργίας, 

• να πειραματιστούν με διδακτικές εφαρμογές που αφορούν σύγχρονες εικαστικές τάσεις, 

• να γνωρίσουν το έργο σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών και ερευνητών, 

- Δεξιότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν διδακτικές εφαρμογές που αφορούν σύγχρονα, 

εικαστικά πεδία χρησιμοποιώντας νέα εκφραστικά μέσα και τεχνολογίες, 

• να υλοποιούν σύνθετα καλλιτεχνικά έργα 

• να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με θεματικές από τη διδακτική των σύγχρονων 

εικαστικών τεχνών, 
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• να κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση και να κάνουν σωστή χρήση της κατάλληλης 

βιβλιογραφίας, 

• να κάνουν τις κατάλληλες μεθοδολογικές επιλογές για την έρευνά τους, 

- Ικανότητες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

• να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες για θέματα του πεδίου της 

διδακτικής των Εικαστικών 

•  να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία στο χώρο της Εικαστικής 

διδακτικής, 

• να σχεδιάζουν και να δημιουργούν έργα στο πεδίο της σύγχρονης εικαστικής αντίληψης  

• να κάνουν σωστή βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση στην εργασία 

• να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και ολόπλευρα  τις  νεότερες ερευνητικές 

εξελίξεις στο χώρο των Εικαστικών 

• Γενικές Ικανότητες 
Το μάθημα αποσκοπεί να βελτιώσει τις φοιτήτριες/τες στις εξής ικανότητες: 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σχεδιασμός σύνθετων εικαστικών  έργων 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής σκέψης και φαντασίας. 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Μη τυπικές μορφές εικαστικής δημιουργίας στην πρώτη σχολική ηλικία: δημιουργία 

σύνθετων έργων, με τη χρήση ψηφιακής εικόνας και ήχου, 

• το παιδικό έντυπο: εικονογράφηση παιδικού παραμυθιού με σύνθετα αναλογικά και 

ψηφιακά μέσα και  δημιουργική βιβλιοδεσία, 

• η χρήση του χάρτη για τη δημιουργία εικαστικών έργων, 

• πολιτισμικές συναντήσεις: σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του έργου τέχνης, 

ταυτότητα, φύλο, φυλή, θρησκεία 

• διδακτικές εφαρμογές σύγχρονων και σύνθετων εικαστικών μοντέλων 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Χρήση power point 

• Χρήση προγραμμάτων αναπαραγωγής εικόνας,  

• Χρήση προγραμμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο 

• Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

• Χρήση πλατφόρμας ecourse 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εβδομαδιαία αυτόνομη 

μελέτη 

26 

Προετοιμασία 

εργαστηριακών 

εφαρμογών  

40 

Προετοιμασία τελικής 

εργασίας 

26 

Σύνταξη εβδομαδιαίων  

πρωτοκόλλων  

26 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

                     13 

Σύνολο Μαθήματος  157 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

• Με σχεδιασμό και ατομική παρουσίαση 
μικρής έρευνας (διαμορφωτική και 
συμπερασματική) 

• Με εκπόνηση ατομικής ερευνητικής 
εργασίας (διαμορφωτική και 
συμπερασματική) 

• Με  εκπόνηση μικρών ατομικών 
πρωτοκόλλων σε εβδομαδιαία βάση 
(διαμορφωτική και συμπερασματική) 

• Υποχρεωτική παρουσίαση      40% 

•  Υποχρεωτική εργασία             20% 

• Φάκελος  εργαστηριακών  
Εφαρμογών                                40%     

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Zeki, S. (2002),  Εσωτερική όραση, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης  

• Freeland, C. (2005), Μα είναι αυτό Τέχνη, Αθήνα: Πλέθρον 

• Βασιλείου,  Κ. (2014), Τέχνη και Δημιουργικότητα, Αθήνα: Πλέθρον 

• Arnason,  Η. Η.  (1995), Ιστορία σύγχρονης τέχνης - Ζωγραφική Γλυπτική Αρχιτεκτονική 
Φωτογραφία, Αθήνα: Παρατηρητής 

• Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Παρισιού, (1991), Ομάδες κινήματα τάσεις της σύγχρονης 
τέχνης μετά το 1945, Αθήνα: Εξάντας 

• Berger, J. (1993), Η εικόνα και το βλέμμα, Μτφρ. Κονταράτος Ζ. Αθήνα: Οδυσσέας. 

• Χριστοδουλίδης, Π. (1983), Εισαγωγή συναισθητική και τη θεωρία της Τέχνης, Αθήνα: 
Νεφέλη  

• Ecco, U. (2005), Η ιστορία της ομορφιάς, Αθήνα: Καστανιώτης  

• Ecco, U. (2007), Η ιστορία της ασχήμιας, Αθήνα: Καστανιώτης  

• Βασιλείου, Κ. (2014), Τέχνη και Δημιουργικότητα, Αθήνα: Πλέθρον 

• Arnheim, R. (1999), Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, Αθήνα: Θεμέλιο. 
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• Jansen & Jansen, (2010), Ιστορία της Τέχνη, Αθήνα:  Ίων. 

•  Kandinsky, W. (1981), Για το πνευματικό στην τέχνη, Αθήνα:  Νεφέλη. 

• Chapman, L. H. (1993), Διδακτική της Τέχνης, Προσέγγιση στην καλλιτεχνική αγωγή, Αθήνα: 
Νεφέλη 

• Epstein, A. Τρίμη, Ε. (2005), Εικαστικές Τέχνες και παιδιά, Αθήνα: Τυποθήτω – Γ. Δαρδάνος 

• Ardouin, I. (2000), Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο, Αθήνα: Νεφέλη 

• Jeffrey, I. (1997), Φωτογραφία, Συνοπτική ιστορία, Αθήνα: Φωτό 

• Τσάφος, Γ. (2006), Ψηφιακή Φωτογραφία, όσα πρέπει να γνωρίζετε, Αθήνα: Nexus 
Publications S.A. 

• Σιβροπούλου, Ρ. (2004), Ταξίδι στον Κόσμο των Εικονογραφημένων μικρών ιστοριών:  
Θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο  

• Μερακλής,  Μ. (1994), Το παιδικό βιβλίο-Έργο τέχνης Μέσο Αγωγής, Αθήνα:  Πατάκης 

• Χρηστάκος, Γ. (2005), Προσωπικές Γεωγραφίες, Αθήνα: Futura 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕ008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1  

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Παρουσιάσεις άρθρων και συζήτηση, 

Επίδειξη χορήγησης ερευνητικών ψυχομετρικών εργαλείων 

σύντομης ανίχνευσης/screening tests) 

1  

 2           6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες, όσον αφορά 

τις γνώσεις, αναμένεται: 

• Να διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε ό,τι αφορά τις θεωρίες χαρισματικότητας, 

σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 6), δηλαδή γνώση η οποία να εμπεριέχει 

επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και να συνιστά τη βάση για 

πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. 

• Να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών 
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όσον αφορά τη χαρισματικότητα, καθώς και τη διασύνδεσή της με άλλους γνωστικούς 

τομείς. 

• Να διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων 

αιχμής του πεδίου της χαρισματικότητας.    

Όσον αφορά τις δεξιότητες, αναμένεται: 

• Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες χαρισματικότητας καθώς και τη σχετική 

μεθοδολογία στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. 

• Να εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και 

την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά 

ζητήματα.  

• Να είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες 

επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς προς το γνωστικό πεδίο της 

χαρισματικότητας. 

• Να αρθρώνουν επαγωγικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις σε σύνθετα και 

νέα ζητήματα και να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.   

• Να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους, όσον αφορά τη χαρισματικότητα, με εξειδικευμένες 

πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο, ή μη, κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και 

ακρίβεια. 

• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των ατομικών διαφορών, ως προς την ανάπτυξη της 

χαρισματικότητας, καθώς και την επίδρασή της στις γνωστικές λειτουργίες και τη σχολική 

μάθηση. 

Όσον αφορά τις ικανότητες αναμένεται: 

• Να συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό 

επίπεδο. 

• Να εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που 

απέκτησαν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα 

ζητήματα στην εκπαίδευση.  

• Να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την 

επαγωγική σκέψη. 

• Να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και 

επιχειρηματικό χώρο και να διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

στην εκπαίδευση. 

• Να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για 

τη διαχείριση μιας ομάδας και να αξιολογούν την επίδοσή της. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Ομαδική εργασία 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ορισμός της χαρισματικότητας.  Έννοιες και εφαρμογές. 

• Θεωρίες και μοντέλα για τη χαρισματικότητα. 

• Εντοπισμός πσιδιών με υψηλές ικανότητες μάθησης. 

• Ψυχομετρικά εργαλεία σύντομης ανίχνευσης/screening tests εντοπισμού πσιδιών με 
υψηλές ικανότητες μάθησης. 

• Γνωσιοκεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα για μαθητές υψηλών ικανοτήτων. 

• Η καλλιέργεια του μαθηματικού ταλέντου σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 

• Συμβουλευτική προσέγγιση των χαρισματικών παιδιών και των οικογενειών τους. 

• Χαρισματικότητα και προκαταλήψεις.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

• Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: 

• Χρήση power-point για τη διδασκαλία. 

• Αποστολή πρόσθετου υλικού/Σημειώσεων για την 
παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διαλέξεων 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

13 

Αριθμός ωρών 

εργαστηριακών ασκήσεων 

13 

Αριθμός ωρών μελέτης για 

την προετοιμασία των 

εργαστηριακών ασκήσεων 

& εργασιών 

50 

Αριθμός ωρών μη 

καθοδηγούμενης μελέτης 

15 

Συνεργασία 20 

Αριθμός ωρών 

προετοιμασίας του 

φοιτητή για τις εξετάσεις 

50 

Εξετάσεις 3 

Σύνολο Μαθήματος  164 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνική και Αγγλική. 
 
Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής 
και Συμπερασματικής. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
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(Συνδυασμός: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης). 

• Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες στο 
πλαίσιο των Εφαρμογών του μαθήματος. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Boll, T. (1993). Manual for Children’s Category Test. San Antonio, USA: Pearson.  

• Margulies, A. S., & Floyd, R. G. (2004). Book review: Gifted Rating Scales (GRS). Journal of 
Psychoeducational Assessment, 22, 275-282.  

• Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2008). Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης: 
Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 

• Mönks, F. J., & Katzko, M. W. (2005). Giftedness and gifted education. In R. J. Sternberg & J. 
E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (2nd ed., pp. 187-200). New York, NY: 
Cambridge University Press. 

• Paraskevopoulos, I. N., Kalantzi-Azizi, A., & Giannitsas, N. D. (1999). ATHINA Test. Athens: 
Ellinika Grammata.  

• Pfeiffer, S. I. & Jarosewich, T. (2003). Gifted Rating Scales. San Antonio TX: The Psychological 
Corporation.  

• Pfeiffer, S. I. & Jarosewich, T. (2007). The Gifted Rating Scales-School Form: An Analysis of 
the Standardization Sample Based on Age, Gender, Race and Diagnostic Efficiency. Gifted 
Child Quarterly, 51(1), 39-50.  

• Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for 
promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of 
giftedness (2nd ed., pp. 246-279). NewYork, NY: CambridgeUniversityPress. 

• Rust, J. (2008). Manual for Raven’s Coloured Progessive Matrices and Crichton Vocabulary 
Scale. San Antonio, USA: Pearson. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• British Journal of Educational Psychology  

• Educational Psychology  

• Frontiers in Psychology 

• Gifted Child Quarterly 

• Hellenic Journal of Psychology  

• Journal for the Education of the Gifted 

• Learning and Instruction 

• Learning and Motivation 

• School Psychology Review 

• Ψυχολογία (Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤΥ002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

e-Oδηγός Σπουδών 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

-Γνώσεις 

Οι φοιτήτριες /φοιτητές αναμένεται ότι: 

- Θα διευρύνουν τις γνώσεις τους για την παιδική λογοτεχνία και θα εμβαθύνουν σε  λογοτεχνικά 

είδη και θέματα δημιουργικής γραφής για παιδιά και νέους. 

- Θα γνωρίσουν αρχές και μεθόδους έρευνας  δημιουργικής γραφής για παιδιά και έφηβους και θα 

πειραματιστούν με ασκήσεις δημιουργικής γραφής. 

- Θα αντιληφθούν στην πράξη   ζητήματα ενδυνάμωσης της δημιουργικότητας μέσω της συζήτησης  

για την οργάνωση και λειτουργία  εργαστηρίων δημιουργικής γραφής σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

- Θα γνωρίσουν όψεις της θεωρίας της παιδικής λογοτεχνίας και της συζήτησης για τη σχέση 

παράδοσης και νεωτερικότητας στην παιδική λογοτεχνία. 

- Θα εμβαθύνουν σε κομβικά σημεία αναφοράς των μικρών αναγνωστών σε μυθοπλαστικούς 
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χαρακτήρες σε σχέση με την αντίληψη της ταυτότητας και της κοινωνικής συνύπαρξης. 

- Θα είναι σε θέση να αναστοχάζονται θεωρητικά και να αναδιαμορφώνουν την πράξη τους γύρω 

από την αφηγηματική διαδικασία μέσα στην τάξη και στην παραγωγή ειδών δημιουργικής γραφής. 

- Δεξιότητες 

- Να αναλύουν επιστημονικά άρθρα και να μπορούν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους. 

- Να κάνουν παρουσίαση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα νέων τεχνολογιών. 

-Να κάνουν αναζήτηση και έρευνα για την επιλογή θέματος στη σύνθεση λογοτεχνικού κειμένου.  

-Να κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση για την κατάλληλη βιβλιογραφία. 

-Να  σχεδιάζουν και να εκπονούν εργασίες για θέματα δημιουργικής γραφής και φιλαναγνωσίας. 

-Να οργανώνουν εργαστήριο δημιουργικής γραφής με παιδιά και νέους. 

-Να αναπτύσσουν δια βίου την αναστοχαστικότητά τους κατά την πράξη της 

δημιουργικής γραφής σε διάφορα είδη Παιδικής Λογοτεχνίας και να κατανοούν κριτικά την 

κατασκευή της. 

-Ικανότητες 

-Να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες. 

-Να είναι σε θέση να επιλέγουν από τη βιβλιογραφία. 

-Να χρησιμοποιούν την αφηγηματική μέθοδο για αναλύσεις και για σύνθεση νέων έργων 

(μετακειμένων). 

-Να επικαιροποιούν τη γνώση τους και να παρακολουθούν κριτικά τις νεότερες εξελίξεις γύρω από 

την έρευνα στο πεδίο της δημιουργικής γραφής και της Παιδικής Λογοτεχνίας. 

-Να δημιουργούν ευκαιρίες στα παιδικά κοινά για άσκηση στη δημιουργική γραφή και στην 

παιγνιώδη διαθεματικότητα ώστε να γίνουν πιο ενεργοί συγγραφείς και αναγνώστες.  

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών 

Ομαδική εργασία  

Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Λήψη αποφάσεων 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Επίλυση προβλημάτων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. 

Ευχέρεια στην οργάνωση εργαστηρίου δημιουργικής γραφής  για παιδιά και νέους σε εκπαιδευτικό 
περιβάλλον  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η παιδική λογοτεχνία με τη σύγχρονη ανανεωμένη ποικιλομορφία της εισάγει τα μικρά παιδιά στη 

λογοτεχνική αφήγηση. Το μάθημα θα εστιάσει στην αμφίδρομη σχέση παράδοσης και 

νεωτερικότητας, όπως διαμορφώνεται σε έργα παιδικής λογοτεχνίας και θα συζητήσει όψεις της 

δημιουργικής γραφής και είδη της παιδικής λογοτεχνίας. Θα εξετάσει πως η δημιουργική γραφή 

ενισχύει τη φιλαναγνωσία και τον γραμματισμό και θα επικεντρωθεί    στα αφηγηματικά στοιχεία 

των κειμένων για παιδιά.   Θα ασχοληθεί με τεχνικές της αφήγησης και θα εστιάσει σε   ορισμένες 

πτυχές της   και στις προεκτάσεις τους για τη συγγραφή και τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων για 

παιδιά και νέους. Θα αναφερθεί σε θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη  συμβολή της 

λογοτεχνικής γραφής στην ανάπτυξη της φαντασίας και της επινόησης στα παιδιά και τις/τους 

εφήβους. 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα δημιουργήσουν έργα για παιδιά, και θα αντιληφθούν θέματα  δια-

γενεακής σύνθεσης στη λογοτεχνική γραφή για παιδιά. Θα εστιάσουν κυρίως στην περιγραφή, στη 

φωνή, στο χαρακτήρα, στο μικροαφήγημα, στη μυθοπλασία.  Θα πειραματιστούν με τη βιωματική 

δημιουργική γραφή. Επιπρόσθετα, θα ασκηθούν με εφαρμογή από τη θεωρία στην πράξη με 

ζητήματα οργάνωσης εργαστηρίων δημιουργικής γραφής και φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων σε 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

To μάθημα θα αναφερθεί στο μικροαφήγημα και στις πολλές σύγχρονες εκφάνσεις και δυνατότητές 

του καθώς και σε ζητήματα σύνθεσης παραγωγής και επιμέλειας τύπων λογοτεχνικού κειμένου για 

παιδιά και νέους αλλά και με παιδιά και νέους. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προτζέκτορας, e-mail στην Επικοινωνία με τις 

φοιτήτριες/τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 

Εβδομαδιαία συγγραφή 

13 

13 

Συγγραφή μικρών 

λογοτεχνικών εργασιών  

18 

Άσκηση  στην οργάνωση 

και λειτουργία 

εργαστηρίου δημιουργικής 

18 
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γραφής 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

30 

Eκπόνηση μελέτης 

(project) 

60 

Σύνολο Μαθήματος  152 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ  

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%  του βαθμού  

Συνεχής Πρόοδος και Συμμετοχή  

20%  Παρουσίαση στην ομάδα    

Διαμορφωτική και Συμπερασματική για βαθμολόγηση 

30%   φάκελος με δράσεις δημιουργικής γραφής και 

φιλαναγνωσίας με παιδικά λογοτεχνικά κείμενα 

φοιτήτριας/φοιτητή 

Διαμορφωτική και Συμπερασματική για βαθμολόγηση 

50% Εκπόνηση γραπτής εργασίας (project) 

Διαμορφωτική και Συμπερασματική για βαθμολόγηση 

Κριτήρια βαθμολόγησης γραπτής εξέτασης και εργασιών 

1.Περιεχόμενο (κατανόηση του θέματος, τεκμηρίωση, 

κριτικός σχολιασμός) 

2.Δομή (ενότητες στη διαπραγμάτευση του θέματος, 

διασύνδεση των παραγράφων) 

3.Γλωσσική έκφραση (σαφήνεια, ορθογραφία, σύνταξη, 

ορολογία, επιμέλεια κειμένου) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Καρακίτσιος, Α. Διδασκαλία της λογοτεχνίας και δημιουργική γραφή  Ζυγός 2017 

• Καρακίτσιος, Α. Σύγχρονη παιδική μικροαφήγηση Ζυγός 2008 

• Νικολαίδου Σ., Πως έρχονται οι λέξεις  Μεταίχμιο  2017 

• Βακάλη Π. Α. Τσαντάκη, Α. Κωτόπουλος Η. .Τ, Η δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο 

Επίκεντρο 2017 

• Παπαντωνάκης Γ. Κωτόπουλος Τ.Η. Σκηνικό χαρακτήρας πλοκή Διαβάζοντας ένα 

λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά και νέους Ίων 2012 

Περιοδικά Κείμενα 

Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, Children’s Literature Association Quarterly, 

Creative Writing Studies. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΓΥ002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1 6 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 1  

ΣΥΝΟΛΟ 2  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   AΓΓΛΙΚΑ     

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

e-Oδηγός Σπουδών  Ιστοσελίδα Τμήματος 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

-Γνώσεις 

-Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εργαστούν με επιλεγμένα έργα εικονογραφημένου λογοτεχνικού 
παιδικού  βιβλίου με διεθνή παρουσία και θα γνωρίσουν σημαντικούς δημιουργούς. 

- Θα εμβαθύνουν στα φαινόμενα της πολυτροπικότητας και θα διευρύνουν τις γνώσεις τους για την 
εικονογράφηση και το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο. 

- Θα αντιληφθούν ζητήματα δια-γενεακής σύνθεσης, πολυπολιτισμού  και υλικότητας στο παιδικό 
λογοτεχνικό  βιβλίο. 

- Θα γνωρίσουν την εικονογράφηση σημαντικών έργων της παιδικής λογοτεχνίας. 
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- Θα αντιληφθούν ζητήματα πρόσληψης από αναγνώστες παιδικής ηλικίας. 

- Θα αναστοχαστούν πάνω στην επιλογή σύγχρονων εικονογραφημένων παιδικών λογοτεχνικών 
βιβλίων για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με τη βοήθεια της ποικιλίας της σύγχρονης οπτικής 
της πολυτροπικότητας. 

-Δεξιότητες 

-Να αναλύουν επιστημονικά άρθρα από το χώρο του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου και της 
αναγνωστικής θεωρίας για τον μικρό αναγνώστη και προαναγνώστη. 

- Να κάνουν παρουσίαση άρθρων και διεθνών θεματικών του σχετικού πεδίου χρησιμοποιώντας τα  
μέσα των νέων τεχνολογιών. 

- Να κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση και κατάλληλη επιλογή βιβλιογραφίας. 

-Να εκπονούν επιστημονικές εργασίες με σχετικά θέματα. 

-Να αξιοποιούν τη βιβλιογραφία στη σχολική πράξη . 

-Ικανότητες 

-Να είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονικές εργασίες για θέματα του πεδίου. 

- Να κάνουν σωστή χρήση της βιβλιογραφίας. 

-Να χρησιμοποιούν τη μέθοδο ανάλυσης των εικονογραφημένων βιβλίων και εικονοβιβλίων. 

-Να επικαιροποιούν την ενημέρωσή τους και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της 
εικονογράφησης και της πολυτροπικότητας του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου και του παιδικού 
βιβλίου. 

-Να αναστοχάζονται γύρω από τους κώδικες ερμηνείας των ενηλίκων απέναντι στα  είδη 
αφηγημάτων και εικονοσυνθέσεων που απευθύνονται στα παιδικά κοινά. 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Διευρυμένα κριτήρια επιλογής και χρήσης  εικονογραφημένων παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων 
σύγχρονης δημιουργίας και παραγωγής για παιδική βιβλιοθήκη στην εκπαίδευση, στους δήμους και 
στις δράσεις με παιδιά και νέους. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η εικονογράφηση παίζει σημαντικό ρόλο στο παιδικό βιβλίο. Οι μικροί προ-αναγνώστες και 

αναγνώστες καλλιεργούν τη σχέση τους με το βιβλίο με τη βοήθεια των εικόνων. Το μάθημα θα 

επικεντρωθεί στη σχέση των λεκτικών στοιχείων με την εικόνα και θα εξετάσει φαινόμενα 

πολυτροπικότητας. Θα συζητήσει όψεις της σύνθετης δυναμικής διαδικασίας της ανταπόκρισης του 

αναγνώστη. Θα εστιάσει σε σημαντικά έργα της παιδικής λογοτεχνίας από την άποψη της 

εικονογράφησης του σύγχρονου λογοτεχνικού παιδικού βιβλίου. Θα συζητήσει  περιπτώσεις 

μυθοπλασίας, μεταμυθοπλασίας και εικονογράφησης. Θα ενδυναμώσει τον αναστοχασμό γύρω από 

την επιλογή εικονογραφημένων παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων ώστε να επιτελείται η επαφή των 

παιδιών με την ποικιλία της σύγχρονης οπτικής της πολυτροπικότητας και η καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Προτζέκτορας  

e-mail με τις φοιτήτριες/τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Συζήτηση Πράξη Ανάλυση 

συγκεκριμένου έργου  

13 

13 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

46 

Άσκηση στην ανάλυση της 

πολυτροπικότητας 

διαφορετικών ειδών 

παιδικού βιβλίου 

24 

Εκπόνηση εργασίας 

(project) 

60 

Σύνολο Μαθήματος  156 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης  Ελληνικά 

Μέθοδοι αξιολόγησης 

Συνεχής πρόοδος                                              50% 

Γραπτή εργασία                                                 50% 

Παρουσίαση στην ομάδα  εφόσον υπάρχουν υλικοτεχνικές 
υποδομές στην αίθουσα                          Διαμορφωτική 
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Συμπερασματική στη βαθμολόγηση            20% 

Συμμετοχή με  ασκήσεις     Διαμορφωτική 

Συμπερασματική   στη βαθμολόγηση           30%                                

Γραπτή  εργασία  (project)     Διαμορφωτική 

Συμπερασματική στη βαθμολόγηση                50%                              

Παρουσία και συμμετοχή στην ομάδα 

Ακαδημαϊκότητα  στις εργασίες 

Επιμελημένα κείμενα 

Παρουσίαση επιχειρημάτων 

Ερευνητική εμβέλεια 

Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη 

Εφαρμογή θεωρίας σε ανάλυση 

Κριτήρια βαθμολόγησης γραπτής εξέτασης και εργασιών 

1. Περιεχόμενο (κατανόηση του θέματος, τεκμηρίωση, 
κριτικός σχολιασμός) 

2. Δομή (ενότητες στη διαπραγμάτευση του θέματος, 
διασύνδεση των παραγράφων) 

3. Γλωσσική έκφραση (σαφήνεια, ορθογραφία, σύνταξη, 
ορολογία, επιμέλεια κειμένου) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Γιαννικοπούλου, Α. Το σύγχρονο εικονογραφημένο βιβλίο Παπαδόπουλος 2016 

• Γιαννικοπούλου, Α. Το εικονογραφημένο Βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση 

Φιλαναγνωστικές δράσεις Πατάκης 2017. 

• Νόντελμαν, Π. Λέξεις για εικόνες Η αφηγηματική τέχνη του παιδικού βιβλίου  Πατάκης 

2015. 

• Καρακίτσιος, Α. Περί παιδικής λογοτεχνίας  Ζυγός 2012 

• Οικονομίδου, Σ. Το παιδί πίσω από τις λέξεις. Ο εννοούμενος αναγνώστης των παιδικών 

βιβλίων  Gutenberg: Aθήνα  2016. 

• Κανατσούλη Μ. Μυστικά, ψέμματα, όνειρα και άλλα Λογοτεχνία για αναγνώστες 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας  University Studio Press 2014 

• Σιβροπούλου, Ρ. Το ταξίδι στον κόσμο των εικονογραφημένων  μικρών ιστοριών Μεταίχμιο 

2012 

Περιοδικό Κείμενα 

 Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, Children’s Literature Association Quarterly. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΨΥ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=3260 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές αναμένεται να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Να έχουν αυξημένη-εξειδικευμένη γνώση στις ειδικές έννοιες της  Ειδικής Αγωγής 

• Να γνωρίζουν τι είναι μάθηση και ποιες είναι οι εννοιολογικές και θεωρητικές της 

προσεγγίσεις 

• Να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ειδικών δυσκολιών μάθησης  

• Να προσεγγίζουν γνωστικά και ψυχαναλυτικά τις μαθησιακές δυσκολίες. 

• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πολλαπλές μεθόδους παρέμβασης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Να εφαρμόζουν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο και με ευχέρεια τις θεωρίες και 

μεθοδολογίες της Ειδικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τόσο 

εκπόνηση εργασιών όσο και στην έρευνα γενικότερα 

• Να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες, στην 

έρευνα, στην ανάλυση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα ζητήματα που 

αφορούν την εν λόγω διαταραχή. 

• Να αξιολογούν τις επιστημονικές θεωρίες αναφορικά με τις μαθησιακές δυσκολίες 

• Να επιχειρηματολογούν σε θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο και να 

διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη συναφείς παραμέτρους 

• Να τεκμηριώνουν επαρκώς και με σαφήνεια τις θέσεις τους, διαμορφώνοντας 

επιχειρήματα μέσω του συγκερασμού εξειδικευμένων πληροφοριών 
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• Να κατανοούν και να αναλύουν εξειδικευμένες περιπτώσεις 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

• Να είναι εξοικειωμένοι με την πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. 

• Να γνωρίζουν και να εφαρμόσουν πολλαπλές μεθόδους παρέμβασης στην αντιμετώπισής 

τους 

• Να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για τη διαχείριση της περίπτωσης 

μαθητή/μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και να αξιολογούν την απόδοσή τους. 

Γενικές Ικανότητες 

o Λήψη αποφάσεων  

o Αυτόνομη εργασία (μελέτη περίπτωσης) 

o Ομαδική εργασία  

o Εργασία σε διεθνές ή  διεπιστημονικό περιβάλλον σε θέματα Ειδικής Αγωγής 

o Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

o Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

o Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

o Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

o Σεβασμός στη διαφορετικότητα  

o Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα Ειδικής Αγωγής  

o Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

o Παραγωγή ερευνητικών ιδεών και μετουσίωσή τους σε συγγραφή ερευνητικής εργασίας 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Επιστημολογία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. 

2. Μέθοδοι έρευνας στην Ειδική Αγωγή. 

3. Ανάλυση των διαγνωστικών μεθόδων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. 

4. Εφαρμογή των θεραπευτικών παρεμβάσεων στον χώρο του Νηπιαγωγείου. 

5. Κατηγοριοποίηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Αποστολή πρόσθετου 

υλικού/Σημειώσεων και στην Επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας – Σεμινάρια 

– Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

60 

Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

9 

Φροντιστήριο 10 
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Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

20 

Συγγραφή εργασιών 50 

Σύνολο Μαθήματος  169  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

● Γλώσσα: Ελληνική και Γαλλική 

 

● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Bowe, F.G. (2007). Early Childhood Special Education: Birth to Eight. London: Arden 

Shakespeare, The [Imprint] Jan. 2007 London : Cengage Learning Andover : Cengage 

Learning Services [Distributor] 

• Gargiulo, R. (2011). Special education in contemporary society: an introduction to 

exceptionality. Los Angeles: Sage 

• Σαρρής, Δ. (2009). Εισαγωγή στη γνωστική και ψυχαναλυτική θεωρία της ανάπτυξης του 

παιδιού: Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το παραμύθι και τη μαριονέτα. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Sarris, D. (2017). Le Rorschach et le bonhomme chez les enfants immigrés présentant une 

dysharmonie cognitive à versant psychotique. In M. El Moubaraki & E.-H. Riard (s/d). La 

santé mentale des adolescentes et jeunes adultes, pp.119-136. Paris : L’HARMATTAN. 

• Sarris, D., & Stavrou, P.D. (2017). Evolution de la personnalité de l’enfant migrant présentant 

des troubles dysharmoniques à travers le jeu du conte. In M. El Moubaraki & E.-H. Riard 

(s/d). La santé mentale des adolescentes et jeunes adultes, pp.137-148. Paris : 

L’HARMATTAN 

• -Σαρρής, Δ. (Επιστημ. Επίμ.). (2020). Μαθησιακές δυσκολίες – αναπτυξιακές διαταραχές: ο 

ρόλος του παιδικού σχεδίου και της ψυχοκινητικότητας παιδιών με και χωρίς τυπική 

ανάπτυξη. Αθήνα: Πεδίο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7o  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΨΕ007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=2247 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές αναμένεται να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Να διαθέτουν αυξημένη-εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με τον όρο ‘Δυσλεξία’, 

που θα σχετίζεται με τις επιστημονικές εξελίξεις στη μελέτη της εν λόγω διαταραχής και θα 

αποτελέσει τη βάση τόσο για ερευνητική δραστηριότητα όσο για επαγγελματική 

ενασχόληση στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης 

• Να εξοικειωθούν με τη γνωστική και ψυχαναλυτική προσέγγιση της δυσλεξικής 

συμπεριφοράς. 

• Να διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των 

θεμάτων αιχμής στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης αναφορικά με δυσλεξία 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Να εφαρμόζουν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο και με ευχέρεια τις θεωρίες και 

μεθοδολογίες της Ειδικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη δυσλεξία, τόσο εκπόνηση 

εργασιών όσο και στην έρευνα γενικότερα 

• Να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις γύρω από τη δυσλεξία, στην έρευνα, στην 

ανάλυση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα ζητήματα που αφορούν την 

εν λόγω διαταραχή. 

• Να αξιολογούν τις επιστημονικές θεωρίες αναφορικά με τη δυσλεξία 



99 
 

• Να επιχειρηματολογούν σε θέματα που αφορούν την συγκεκριμένη διαταραχή και να 

διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη συναφείς παραμέτρους 

• Να τεκμηριώνουν επαρκώς και με σαφήνεια τις θέσεις τους, διαμορφώνοντας 

επιχειρήματα μέσω του συγκερασμού εξειδικευμένων πληροφοριών 

• Να κατανοούν, μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων, των μεθόδων παρέμβασης σε 

παιδιά με δυσλεξία 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

• Να αναλύουν και να διαφοροποιούν επιμέρους νοσολογικές οντότητες της δυσλεξικής 

συμπεριφοράς (Δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία, δυσγραφία). 

• Να είναι εξοικειωμένοι με την πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση Δυσλεξικής 

συμπεριφοράς. 

• Να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν πολλαπλές μεθόδους παρέμβασης στην 

αντιμετώπιση δυσλεξικής συμπεριφοράς. 

• Να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για τη διαχείριση της περίπτωσης 

μαθητή/μαθητών με δυσλεξία και να αξιολογούν την απόδοσή τους. 

Γενικές Ικανότητες 

o Λήψη αποφάσεων  

o Αυτόνομη εργασία (μελέτη περίπτωσης) 

o Ομαδική εργασία  

o Εργασία σε διεθνές ή  διεπιστημονικό περιβάλλον σε θέματα Ειδικής Αγωγής 

o Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

o Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

o Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

o Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

o Σεβασμός στη διαφορετικότητα  

o Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα Ειδικής Αγωγής  

o Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

o Παραγωγή ερευνητικών ιδεών και μετουσίωσή τους σε συγγραφή ερευνητικής εργασίας 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Επιστημολογία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. 

2. Μέθοδοι έρευνας στην ανίχνευση και αντιμετώπισης της δυσλεξικής συμπεριφοράς. 

3. Ανάλυση των διαγνωστικών μεθόδων για την πρώιμη ανίχνευση της δυσλεξίας. 

4. Εφαρμογή των θεραπευτικών παρεμβάσεων στο χώρο του Νηπιαγωγείου. 

5. Κατηγοριοποίηση των μορφών δυσλεξίας. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Αποστολή πρόσθετου 

υλικού/Σημειώσεων και στην Επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις  20 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας – Σεμινάρια 

– Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

60 

 Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

9 

Φροντιστήριο 10 

Συνεργασία με τον 

διδάσκοντα 

20 

Συγγραφή εργασιών 50 

Σύνολο Μαθήματος  169  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

● Γλώσσα: Ελληνική και Γαλλική 

● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

• Σαρρής, Δ. (2009). Εισαγωγή στη γνωστική και ψυχαναλυτική θεωρία της ανάπτυξης του 

παιδιού: Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το παραμύθι και τη μαριονέτα. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Σαρρής, Δ. (Επιστημ. Επίμ.). (2020). Μαθησιακές δυσκολίες – αναπτυξιακές διαταραχές: ο 

ρόλος του παιδικού σχεδίου και της ψυχοκινητικότητας παιδιών με και χωρίς τυπική 

ανάπτυξη. Αθήνα: Πεδίο 

Επιστημονικά περιοδικά για τη δυσλεξία (στην αγγλική):  

• Annals of Dyslexia 

• Brain and Language 

• Dyslexia Contact 

• Dyslexia Review 

• Encéphale 

• International Journal of Language Communication Disorders 

• Journal of Child Language 
• Journal of Learning Disabilities 

• Journal of Psycholinguistic Research 

• Journal of Reading 

• Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 

• Learning Disability Quarterly 

• Learning Disabilities Research 

• Learning Disabilities Focus 

• Neuropsychologia 
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• Neuroscience Letters Supplement 

• Reading research Quaterly 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7ο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ, ΣΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1  

Εργαστηριακές ασκήσεις 1  

Σύνολο 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

 

(7) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές/τριες: 

▪ Να επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο και 

τον εργασιακό τους χώρο 

▪ Να συνδυάζουν προσεγγίσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία στην έρευνα των 

συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης στο σχολείο 

▪ Να εξηγούν τη σημασία της ενσυναίσθησης στην επίλυση των διαφορών και των συγκρούσεων 

στο σχολείο και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια 

▪ Να εκτιμούν τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης 

▪ Να υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων διαμεσολάβησης στο σχολείο και σε άλλα 

κοινωνικά πλαίσια, όπως η οικογένεια και η εργασία 

▪ Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα διαμεσολάβησης σε σχολεία 

▪ Να αξιολογούν προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης 

Γενικές Ικανότητες 

Οι φοιτητές/τριες να έχουν την ικανότητα 
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▪ Να διαχειρίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών  

▪ Να υποστηρίζουν την ενσυναίσθηση ως δεξιότητα σεβασμού στη διαφορετικότητα 

▪ Να αναδεικνύουν τη σημασία της ενεργητική ακρόασης στην επικοινωνία και τον διάλογο 

▪ Να προτείνουν και να υποστηρίζουν τρόπους ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στο 

σχολείο  

▪ Να σχεδιάζουν έρευνες για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων ειρηνικής επίλυσης για την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολείο 

▪ Να αξιολογούν προγράμματα διαμεσολάβησης στο σχολείο 

▪ Να συγκρίνουν τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτική πρακτική ειρηνικής επίλυσης των 

συγκρούσεων στο σχολείο με άλλες πρακτικές 

 

 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές του μαθήματος: 

▪ Οι διαφορές και οι συγκρούσεις ως κοινωνικό φαινόμενο 

▪ Πρακτικές εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών 

▪ Επανορθωτική/αποκαταστατική δικαιοσύνη 

▪ Διαμεσολάβηση 

▪ Σχολική διαμεσολάβηση: σκοπός, στόχοι, αρχές, πλεονεκτήματα 

▪ Εφαρμογή της διαμεσολάβησης στο σχολείο 

▪ Εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση 

▪ Ενεργητική ακρόαση - Δεξιότητες επικοινωνίας 

▪ Τα συναισθήματα της σύγκρουσης 

▪ Ενσυναίσθηση 

▪ Αποδοχή της άλλης οπτικής/εκδοχής και της ετερότητας 

▪ Η συνεδρία μιας διαμεσολάβησης 

▪ Αξιολόγηση προγραμμάτων διαμεσολάβησης 

 

(9) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 

τους/ις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 

Εργαστήριο 13 

Μελέτη και ανάλυση της 

βιβλιογραφίας/Προετοιμασία 

30 

Προετοιμασία για συμμετοχή στο 

Εργαστήριο 

13 

Συγγραφή δύο εργασιών 50 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις 40 
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Σύνολο Μαθήματος  159 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική 

 

Είδος αξιολόγησης: συνδυασμός διαμορφωτικής και 

συμπερασματικής αξιολόγησης 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

1. Γραπτές εργασίες: 40% της βαθμολογίας (20% έκαστη) 

2. Γραπτές εξετάσεις με συνδυασμό ερωτήσεων (60% της 

βαθμολογίας): 

-Σύντομης ανάπτυξης 

-Επίλυσης προβλημάτων 

 

(10) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Θάνος, Θ. (2017). Σχολική διαμεσολάβηση. Θεωρία, εφαρμογή, αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: 

Κυριακίδη.  

• Θάνος, Θ. & Τσατσάκης, Α. (2018). Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός. Μεθοδολογικά ζητήματα, 

διαστάσεις, αντιμετώπιση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.  

• Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο. Έρευνα και πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Αρτινοπούλου, Β. (2010). Η σχολική διαμεσολάβηση. Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση 

της βίας και του εκφοβισμού [Συνεργασία: Χ. Καλαβρή & Η. Μιχαήλ]. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

• Γεωργούλας, Σ. (2004). Ανήλικοι παραβάτες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Θάνος, Θ. (2011). Η διαμεσολάβηση στο σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Πεδίο. 

• Θάνος, Θ. (2016). Αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. (Γ. 

Πανούσης, Προλογικά-Επίμετρο). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. 

• Κουρκούτας, Η. & Θάνος, Θ. (2013). Σχολική βία και παραβατικότητα. Αθήνα: Τόπος. 

• Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 

οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Κυρίδης, Α. (2006). Η πειθαρχία στο σχολείο: Θεωρία και έρευνα (2η έκδοση). Αθήνα: Gutenberg. 

• Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2005). Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία. Ο ρόλος της 

οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Gutenberg. 

• Πανούσης, Γ. (Επιμ. – Εισαγ.). (2008). Επικίνδυνα παιδιά ή παιδιά σε κίνδυνο; Πρωταγωνιστές και 

θύματα της νεανικής εγκληματικότητας. Αθήνα: Lector.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7o  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΥΜΙΚΟΥ, ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ \ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1  

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Παρουσιάσεις άρθρων και συζήτηση, 

Επίδειξη χορήγησης απλών ερευνητικών ψυχομετρικών 

εργαλείων, όπως το ερωτηματολόγιο) 

1  

 2           6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ (Greek and English) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες,  

όσον αφορά τις γνώσεις, αναμένεται: 

• Να διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε ό,τι αφορά τις θεωρίες αυτο-ρύθμισης και 

αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης, σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 6), δηλαδή 

γνώση η οποία να εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και 

να συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. 

• Να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών 

όσον αφορά την αυτο-ρύθμιση, καθώς και τη διασύνδεσή της με άλλους γνωστικούς 

τομείς. 
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• Να διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων 

αιχμής του πεδίου της αυτό-ρύθμισης.    

Όσον αφορά τις δεξιότητες, αναμένεται: 

• Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες αυτο-ρύθμισης καθώς και τη σχετική μεθοδολογία 

στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. 

• Να εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και 

την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά 

ζητήματα.  

• Να είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες 

επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς προς το γνωστικό πεδίο της αυτο-ρύθμισης. 

• Να αρθρώνουν επαγωγικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις σε σύνθετα και 

νέα ζητήματα και να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.   

• Να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους, όσον αφορά την αυτο-ρύθμιση, με εξειδικευμένες 

πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο, ή μη, κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και 

ακρίβεια. 

• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των ατομικών διαφορών, ως προς την ανάπτυξη της αυτο-

ρύθμισης, καθώς και την επίδρασή της στις γνωστικές λειτουργίες και τη σχολική μάθηση. 

Όσον αφορά τις ικανότητες αναμένεται: 

• Να συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό 

επίπεδο. 

• Να εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που 

απέκτησαν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα 

ζητήματα στην εκπαίδευση.  

• Να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την 

επαγωγική σκέψη. 

• Να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και 

επιχειρηματικό χώρο και να διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

στην εκπαίδευση. 

• Να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για 

τη διαχείριση μιας ομάδας και να αξιολογούν την επίδοσή της. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Ομαδική εργασία 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ορισμός της αυτο-ρύθμισης. Η διεργασία της αυτο-ρύθμισης.  

• Αυτο-ρύθμιση και βούληση. Αυτο-ρύθμιση και αυτο-έλεγχος.  
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• Αυτο-ρύθμιση και ετερο-ρύθμιση.  

• Αυτο-ρύθμιση και θυμικό.  

• Εφαρμογές σε φαινόμενα ρύθμισης του θυμικού. 

• Κλινικά ζητήματα. 

• Αυτο-ρύθμιση και παιδιά.  

• Δάσκαλοι και αυτο-ρύθμιση. Δια βίου ανάπτυξη και αυτο-ρύθμιση. 

• Συστατικά της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Φάσεις της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. 
Θεωρητικά μοντέλα.  

• Ο ρόλος των μεταγνωστικών διεργασιών στην αυτο-ρύθμιση. Ανάπτυξη της ακαδημαϊκής 
αυτο-ρύθμισης.  

• Διδασκαλία και αυτο-ρύθμιση της μάθησης. Αυτο-ρυθμιζόμενη διδασκαλία.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

• Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: 

• Χρήση power-point για τη διδασκαλία. 

• Αποστολή πρόσθετου υλικού/Σημειώσεων για την 

παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διαλέξεων 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

13 

Αριθμός ωρών 

εργαστηριακών ασκήσεων 

13 

Αριθμός ωρών μελέτης για 

την προετοιμασία των 

εργαστηριακών ασκήσεων 

& εργασιών 

50 

Αριθμός ωρών μη 

καθοδηγούμενης μελέτης 

30 

Συνεργασία 20 

Αριθμός ωρών 

προετοιμασίας του 

φοιτητή για τις εξετάσεις 

30 

Εξετάσεις 3 

Σύνολο Μαθήματος  159 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνική και Αγγλική. 

Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής 

και Συμπερασματικής. 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
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• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
(Συνδυασμός: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης). 

• Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες στο 
πλαίσιο των Εφαρμογών του μαθήματος. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-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. 

• Δερμιτζάκη, Ε. Ε. (2017). Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν: Ανάπτυξη 
της αυτo-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αθήνα: Gutenberg.  

• Heckhausen, J., & Dweck, C. S. (1998). Motivation and self-regulation across life span. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

• Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 
Πεδίο.  

• Power, M., & Dalgleish, T. (2020). Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις: Από την 

κανονικότητα στη διαταραχή. (Επιμ. Έκδ. Ε. Βασιλάκη). Αθήνα: Gutenberg. 

• Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of 

Emotional Development. N.J.: Erlbaum. 

• Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης; Μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Taipale, J. (2016). Self-regulation and Beyond: Affect Regulation and the Infant–Caregiver 

Dyad. Frontiers in Psychology, 7, 889. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00889 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Educational Psychology  

• School Psychology Review 

• British Journal of Educational Psychology  

• Frontiers in Psychology 
• Hellenic Journal of Psychology  

• Learning and Instruction 
• Learning and Motivation 

• Ψυχολογία (Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7o  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΒ006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1  

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Παρουσιάσεις άρθρων και συζήτηση, 

Επίδειξη χορήγησης απλών ερευνητικών ψυχομετρικών 

εργαλείων, όπως το ερωτηματολόγιο) 

1  

 2           6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ (Greek and English) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες,   

όσον αφορά τις γνώσεις, αναμένεται: 

• Να διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε ό,τι αφορά τις θεωρίες κινήτρων και 

συναισθημάτων, σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο (επίπεδο 6), δηλαδή γνώση η οποία 

να εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και να συνιστά τη 

βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. 

• Να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών 

όσον αφορά τα κίνητρα και τα συναισθήματα, καθώς και τη διασύνδεσή τους με άλλους 

γνωστικούς τομείς. 
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• Να διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής κσι των θεμάτων 

αιχμής του πεδίου των κινήτρων και συναισθημάτων.     

Όσον αφορά τις δεξιότητες, αναμένεται: 

• Να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες κινήτρων και συναισθημάτων καθώς και τη 

σχετική μεθοδολογία στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό 

τρόπο. 

• Να εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και 

την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά 

ζητήματα στην εκπαίδευση.  

• Να είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες 

επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς προς το γνωστικό πεδίο των κινήτρων και των 

συναισθημάτων. 

• Να αρθρώνουν επαγωγικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις σε σύνθετα και 

νέα ζητήματα και να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις.   

• Να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους, όσον αφορούν τα κίνητρα και τα συναισθήματα στην 

εκπαίδευση, με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο, ή μη, 

κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια. 

• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των ατομικών διαφορών, ως προς την ανάπτυξη των 

κινήτρων και των συναισθημάτων, καθώς και την επίδρασή τους στις γνωστικές λειτουργίες 

και τη σχολική μάθηση. 

Όσον αφορά τις ικανότητες αναμένεται: 

• Να συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό 

επίπεδο. 

• Να εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που 

απέκτησαν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα 

ζητήματα στην εκπαίδευση.  

• Να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την 

επαγωγική σκέψη. 

• Να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και 

επιχειρηματικό χώρο και να διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

στην εκπαίδευση. 

• Να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση καθώς και για 

τη διαχείριση μιας ομάδας και να αξιολογούν την επίδοσή της. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Ομαδική εργασία 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή: κίνητρα και συναισθήματα. 

• Θεωρίες προσδοκίας – αξίας.  

• Οι θεωρίες των αιτιακών αποδόσεων. 

• Οι εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση. 

• Κοινωνική - Γνωστική θεωρία. 

• Στόχοι και προσανατολισμός των στόχων. 

• Ενδιαφέρον και θυμικό. 

• Επιδράσεις των συναισθημάτων και της διάθεσης στις γνωστικές διεργασίες. 

• Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. 

• Κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις. 

• Επιδράσεις του εκπαιδευτικού. 

• Επιδράσεις του σχολείου και της τάξης. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

• Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: 

• Χρήση power-point για τη διδασκαλία. 

• Αποστολή πρόσθετου υλικού/Σημειώσεων για την 
παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σύνολο ωρών διαλέξεων 

μαθήματος κατά εξάμηνο 

13 

Αριθμός ωρών 

εργαστηριακών ασκήσεων 

13 

Αριθμός ωρών μελέτης για 

την προετοιμασία των 

εργαστηριακών ασκήσεων 

& εργασιών 

50 

Αριθμός ωρών μη 

καθοδηγούμενης μελέτης 

30 

Συνεργασία 20 

Αριθμός ωρών 

προετοιμασίας του 

φοιτητή για τις εξετάσεις 

30 

Εξετάσεις 3 

Σύνολο Μαθήματος  159 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνική και Αγγλική. 
Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής 
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 και Συμπερασματικής. 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
(Συνδυασμός: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης). 

• Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες στο 
πλαίσιο των Εφαρμογών του μαθήματος. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. 

• Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο. 

• Λεονταρή, Α. (1996). Αυτο-αντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

• Λεονταρή, Α. (2012). Αυτοεκτίμηση: μια βασική ψυχολογική ανάγκη; Στο Σ. Χατζηχρήστου & 

Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των 

παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 299-321). Αθήνα: Πεδίο. 

• Oatley, K., & Jenkins, J. M. (2004). Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (Επιμ. Έκδ. Μπ. 

Ντάβου). Αθήνα: Παπαζήσης. 

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

applications. New Jersey: Prentice Hall.  

• Power, M., & Dalgleish, T. (2020). Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις: Από την 

κανονικότητα στη διαταραχή. (Επιμ. Έκδ. Ε. Βασιλάκη). Αθήνα: Gutenberg. 

• Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση (Επιμ. Έκδ. Ν. 

Μακρής & Δ. Πνευματικός). Αθήνα: Gutenberg. 

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

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Educational Psychology  

• Educational Psychologist 

• 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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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 (2ος κύκλος σπουδών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΨΕ002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 

Ως προς τις  ΓΝΩΣΕΙΣ,  

• Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση για τις διάφορες έννοιες που σχετίζονται: α) με τις 

εξελίξεις και τάσεις στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, β) με τις διαστάσεις της φυσικής 

κατάστασης υγείας και απόδοσης και τη νευρομυϊκή συναρμογή ως μία βασική της 

παράμετρο, γ) με τις διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές και τη νευρομυϊκή συναρμογή, δ) 

με τις αιτίες των αναπτυξιακών διαταραχών της νευρομυϊκής συναρμογής και των συνοδών 

επιπτώσεων, ε) με τις θεωρίες της κινητικής μάθησης και τα στάδια της κινητικής 

ανάπτυξης, στ) με τις επιπτώσεις των αναπτυξιακών διαταραχών της νευρομυϊκής 

συναρμογής στην κοινωνική και συναισθηματική ζωή του παιδιού, ζ) με την ψυχοκινητική 

αγωγή και επανεκπαίδευση ως εξειδικευμένη αγωγή- παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές 

και αναπτυξιακές δυσκολίες της νευρομυϊκής συναρμογής, η) με τις δέσμες κινητικών 

δοκιμασιών που εκτιμούν το επίπεδο της νευρομυϊκής συναρμογής των παιδιών και θ) με 

το πλαίσιο προϋποθέσεων και σχεδιασμού της ψυχοκινητικής αγωγής – παρέμβασης για 

την προαγωγής της νευρομυϊκής συναρμογής των παιδιών. 
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• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του 

πεδίου της νευρομυϊκής συναρμογής, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους 

γνωστικούς τομείς όπως την ειδική αγωγή, την παιδαγωγική, την φυσική αγωγή, την 

κοινωνιολογία. 

• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής 

των αναπτυξιακών διαταραχών της νευρομυϊκής συναρμογής. 

Ως προς τις  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, 

• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες του γνωστικού πεδίου των 

αναπτυξιακών διαταραχών της νευρομυϊκής συναρμογής, στις έρευνες, μελέτες και 

εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. 

• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την 

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα 

των αναπτυξιακών διαταραχών της νευρομυϊκής συναρμογής. 

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές 

έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό τους πεδίο. 

• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα 

ζητήματα που προκύπτουν των αναπτυξιακών διαταραχών της νευρομυϊκής συναρμογής 

και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. 

• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα για τις 

αναπτυξιακές διαταραχές της νευρομυϊκής συναρμογής, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με 

σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια. 

Ως προς τις  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, 

• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για τις 

αναπτυξιακές διαταραχές της νευρομυϊκής συναρμογής σε υψηλό επίπεδο. 

• Να μελετούν σχετικές έρευνες του πεδίου, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να 

εφαρμόζουν και να εκτιμούν – αξιολογούν με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια την 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής 

στο νηπιαγωγείο για την προαγωγής της νευρομυϊκής συναρμογής, καθώς και να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διεπιστημονικά απρόβλεπτα ζητήματα. 

• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική 

σκέψη. 

• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και 

επιχειρηματικό χώρο της προσχολικής αγωγής και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη 

διαχείριση κρίσεων. 

• Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση /επιμόρφωση καθώς και για τη 

διαχείριση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοση της.  

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

- Λήψη αποφάσεων  

- Αυτόνομη εργασία  

- Ομαδική εργασία  

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
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- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

• Ψυχοκινητική ανάπτυξη, κινητική μάθηση, φυσική κατάσταση (υγεία, απόδοση) 

• Νευρομυϊκή συναρμογή (έννοια, εξέλιξη, τάσεις, θεωρίες, φυσική κατάσταση υγείας και 

απόδοσης, βάσεις της ψυχοκινητικής μάθησης και επιπτώσεις πάνω στη σχολική φοίτηση) 

• Αναπτυξιακές διαταραχές της νευρομυϊκής συναρμογής (αιτίες, συνοδές επιπτώσεις – 

φαύλος κύκλος) 

• Αναπτυξιακές διαταραχές της νευρομυϊκής συναρμογής ως χαρακτηριστικό των 

Διαταραχών Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.-Υ.) 

• Αναπτυξιακές διαταραχές της νευρομυϊκής συναρμογής ως συνοδό χαρακτηριστικό του 

αυτισμού 

• Διάγνωση και εκτίμηση του επιπέδου της νευρομυϊκής συναρμογής 

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός παρεμβατικών προγραμμάτων για την προαγωγή της 

νευρομυϊκής συναρμογής 

• Γραφοκινητική ικανότητα και νευρομυϊκή συναρμογή 

• Σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός, εφαρμογή και εκτίμηση – αξιολόγηση 

(ανατροφοδότηση) της νευρομυϊκής συναρμογής 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Αποστολή πρόσθετου 

υλικού/Σημειώσεων και στην Επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  20 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας –Σεμινάρια 

– Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

60 

Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

10 

Φροντιστήριο 10 
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Συνεργασία 20 

Συγγραφή εργασιών 90 

Σύνολο Μαθήματος  170 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

● Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική 

● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

IV. Καλλιτεχνική ερμηνεία 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Haibach-Beach, P., Reid, G. & Doug Collier, D. (2018). Motor learning and Development. 2nd 

Edition, Custody: Ch., Zaragkas, Athens, Ed.: Pedio. 

• Gallahue, D. (2002). Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα σημερινά παιδιά. Μτφ. – Επιμ.: Χρ., 

Ευαγγελινού, & Α., Θεσσαλονίκη: Παππά,  University Studio Press. 

• Δράκος, Γ. & Μπίνιας, Ν. (2006). Ψυχοκινητική Αγωγή. Αθήνα: Πατάκη. 

• Schmidt, R., & Weisberg, G. (2009). Κινητική μάθηση και απόδοση. Μια εφαρμοσμένη 

προσέγγιση. Αθήνα: Αθλότυπο. 

• Kalverboer, A., Hopkins, B., & Geuze, R., (2004). Motor Development in early and Later 

Chilhood: Longitudinal Approaches. Cambridge University Press.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  7 (2ος κύκλος σπουδών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕ006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ  2 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 

Ως προς τις  ΓΝΩΣΕΙΣ,  

• Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση για τις διάφορες έννοιες που σχετίζονται με: α) τις 

εξελίξεις και τάσεις στην ψυχοκινητική αγωγή, β) τις θεωρίες της ψυχοκινητικής αγωγής, γ) 

το ρόλο της ψυχοκινητικότητας στην κοινωνική και συναισθηματική ζωή του παιδιού, δ) την 

ψυχοκινητική αγωγή και επανεκπαίδευση ως εξειδικευμένη αγωγή- παρέμβαση σε παιδιά 

με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες, ε) τη διάκριση των ψυχοκινητικών διαταραχών 

και τις ψυχοκινητικές μαθήσεις (βιωμένο σώμα, σωματογνωσία, χωροχρονικός 

προσανατολισμός, χωρο-σωματική οργάνωση, αμφιπλευρικότητα, κ.α.), ζ) με τη διάκριση 

παραμέτρων και χαρακτηριστικών σχετικά με τη διάγνωση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, η) 

με τη διάκριση των συναισθηματικών και γνωστικών παραμέτρων σχετικά με την 

ψυχοκινητική αγωγή – παρέμβαση, θ) με το πλαίσιο προϋποθέσεων της ψυχοκινητικής 

αγωγής - παρέμβασης. 

• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών του 

πεδίου της σχέσης του αθλητισμού και της τέχνης, καθώς και της διασύνδεσής του με 
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άλλους γνωστικούς τομείς όπως την ετερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιστορία, την 

κοινωνιολογία. 

• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής 

της αμφίδρομης σχέσης αθλητισμού και τέχνης.  

Ως προς τις  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, 

• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες του γνωστικού πεδίου της 

Ψυχοκινητικής Αγωγής και Μάθησης στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και 

δημιουργικό τρόπο. 

• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την 

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα 

της Ψυχοκινητικής Αγωγής και Μάθησης. 

• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές 

έρευνες και μελέτες συναφείς με το γνωστικό πεδίο της Ψυχοκινητικής Αγωγής και 

Μάθησης. 

• Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα 

ζητήματα που προκύπτουν στην Ψυχοκινητική Αγωγή και Μάθηση και διαμορφώνουν 

έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, 

πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις. 

• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα για την 

Ψυχοκινητική Αγωγή και Μάθηση, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και 

ακρίβεια. 

Ως προς τις  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, 

• Συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την 

Ψυχοκινητική Αγωγή και Μάθηση σε υψηλό επίπεδο. 

• Να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να εφαρμόζουν και να εκτιμούν – αξιολογούν με 

ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια την αποτελεσματικότητα σχετικών εκπαιδευτικών 

παρεμβατικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής στο νηπιαγωγείο και στις τάξεις του 

πρώτου κύκλου σπουδών στο δημοτικό σχολείο, καθώς και να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά διεπιστημονικά απρόβλεπτα ζητήματα. 

• Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική 

σκέψη. 

• Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και 

επιχειρηματικό χώρο της προσχολικής αγωγής αλλά και στις τάξεις του πρώτου κύκλου 

σπουδών στο δημοτικό σχολείο και διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση 

κρίσεων. 

• Γνωρίζοντας τους  ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες και έννοιες 

που χαρακτηρίζουν την Ψυχοκινητική Αγωγή και Μάθηση αναλαμβάνουν αυτόνομα την 

ευθύνη για την εκπαίδευση /επιμόρφωση καθώς και για τη διαχείριση μιας ομάδας και 

αξιολογούν την απόδοση της.  

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων  
- Αυτόνομη εργασία  
- Ομαδική εργασία  
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
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- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:  

• Ψυχοκινητικότητα ( έννοια, εξέλιξη, τάσεις, θεωρίες, βάσεις της ψυχοκινητικής μάθησης 

και επιπτώσεις πάνω στη σχολική φοίτηση) 

• Διάγνωση και εκτίμηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης 

• Ψυχοκινητική αγωγή, διαφορές με την ψυχοκινητική επανεκπαίδευση, πότε ασκούνται, 

πώς ασκούνται σε ποιους ασκούνται αυτές οι δύο μέθοδοι. 

• Βασικά περιεχόμενα της ψυχοκινητικότητας (σωματικό σχήμα, αμφιπλευρικότητα, δόμηση 

του χώρου, χρονικός προσανατολισμός, ρυθμός, προγραφή) 

• Ψυχοκινητικές διαταραχές (κινητικές, διανοητικές –διανοητική καθυστέρηση, σωματικό 

σχήμα, αμφιπλευρικότητας, δόμησης του χώρου, χρονικού πρσανατολισμού, γραφισμού, 

συναισθηματικές διαταραχές)  

• Βασικές ασκήσεις και παιχνίδια, παραδείγματα της ψυχοκινητικής αγωγής – παρέμβασης, 

όπως του σωματικού σχήματος, αμφιπλευρικότητας, δόμησης του χώρου, χρονικού 

πρσανατολισμού, γραφισμού 

• Σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός, εφαρμογή και εκτίμηση – αξιολόγηση 

(ανατροφοδότηση) της ψυχοκινητικής παρέμβασης. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Αποστολή πρόσθετου 

υλικού/Σημειώσεων και στην Επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος εργασίας 

εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση της 

βιβλιογραφίας –Σεμινάρια 

– Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις  

60 

Εργαστήριο – Άσκηση 

πεδίου 

10 

Φροντιστήριο 10 

Συνεργασία 20 
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Συγγραφή εργασιών 50 

Σύνολο Μαθήματος  170 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

● Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική 

● Είδος Αξιολόγησης: Συνδυασμός Διαμορφωτικής και 

Συμπερασματικής 

● Μέθοδοι αξιολόγησης:  

Ι. Αυτόνομες ή Ομαδικές Γραπτές Εργασίες  

ΙΙ. Γραπτή Εξέταση με συνδυασμό Ερωτήσεων:  

-Ανάπτυξης 

-Σύντομης Απάντησης 

-Επίλυσης Προβλημάτων 

ΙΙΙ. Προφορική εξέταση 

IV. Καλλιτεχνική ερμηνεία 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• De Meur, A., & Staes, L. (1990). Psychomotor education and re-training. Athens, Diptycho. 

• Horvat, M., Block, M., & Kelly, L., (2011). Measurement and Assessment in Adaptive Motion 

Education. Athens: Telethrio. 

• Kalverboer, A., Hopkins, B., & Geuze, R., (2004). Motor Development in early and Later 

Chilhood: Longitudinal Approaches. Cambridge University Press.  

• Kieff, J., & Casbergue, R. (2017). Playful learning and teaching. Ed;. Ch., Zaragkas & A. 

Aggelaki, Athens: Gutenberg Publishing House. 

• Klaus,F. (2011). Introduction to Psychomotor Training. Edited by G., Zarotas, M., Koukouli & 

A., Kontakos. Athens, Ion. 

• Schmidt, R., & Weisberg, G. (2009). Kinetic learning and performance. An Applied Approach. 

Athens: Athlotypo. 

• Zimmer, R., (2007). Manual of psychomotor education. Theory and Practice of Psychomotor 

Intervention. Ed.: Cambas A., Athens: Athletic.  

• Drakos, G. & Binias, N. (2006). Psychomotor Treatment. Athens, Pataki. 

• Zarangas, Ch. (2011). Psychomotor Treatment. A psycho-pedagogical approach to preschool 

children. Athens: Atrapos.  

• Kartasidou, L. (2004). Learning through movement. Thessaloniki: University of Macedonia 

Publications.  

• Nakia, L. & Psalla, AP, (2004). Psychomotor treatment - Psychomotor games. Athens: 

Athlotypo. 

 


