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0. Εισαγωγικά 

Επισήμανση: Κάποια από τα παρακάτω μαθήματα, πλην των Υποχρεωτικών, μπορούν δυνητικά 

να προσφερθούν είτε ως Παραδόσεις είτε ως Σεμινάρια. Η ακριβής μορφή που θα έχει ένα 

μάθημα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος θα δηλώνεται (α) στον κατάλογο προσφερόμενων 

μαθημάτων του έτους και (β) στο περίγραμμα του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

που θα χρησιμοποιεί ο διδάσκων/η διδάσκουσα. 

Yπενθυμίζεται ότι όλα τα Σεμινάρια προσφέρονται μετά το Ε΄εξάμηνο σπουδών, ενώ οι περισσότερες 

Παραδόσεις δεν απευθύνονται σε φοιτητές συγκεκριμένου εξαμήνου σπουδών.  
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1. Υποχρεωτικά Μαθήματα 

1.1. Υποχρεωτικά 1ου Εξαμήνου 

A01 Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Α01 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποχρεωτικό  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 
https://eclass.edc.uoc.gr/modules/course_info/index.php?course=PTDE124 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
-να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των «Επιστημών Αγωγής» και τις σημασίες όρων όπως 
«αγωγή», «εκπαίδευση», «κατάρτιση», κλπ. μέσα από μια ιστορική αναδρομή.  
-να κατανοήσουν τις κυριότερες παιδαγωγικές ιδέες και ρεύματα στο χώρο της 
Παιδαγωγικής και να ξεχωρίσουν τους κυριότερους κλάδους της. 
-να μυηθούν στη γενική προβληματική της διδακτικής διαδικασίας μέσα κυρίως από τη 
θεωρία των Αναλυτικών Προγραμμάτων. 
-να προβληματιστούν γύρω από τον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού και τις σχέσεις που 
αναπτύσσει με τους μαθητές του μέσα στη σχολική τάξη σήμερα. 
-να προσεγγίσουν γενικά και με κριτικό τρόπο τα διδακτικά εγχειρίδια του δημοτικού 
σχολείου ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη διδακτική τους προσέγγιση. 
-να αναλύσουν καίρια θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός δημιουργικού κλίματος 
μέσα στην τάξη μέσα από καινοτόμος διδακτικές προσεγγίσεις. 
-να συζητήσουν σύγχρονα ζητήματα από το χώρο των Επιστημών Αγωγής που προκύπτουν 
μέσα και έξω από το σχολείο. 

https://eclass.edc.uoc.gr/modules/course_info/index.php?course=PTDE124
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Γενικές Ικανότητες 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/φοιτητριών με τον χώρο της 
Παιδαγωγικής Επιστήμης καθώς και με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Οι κυριότερες 
θεματικές του μαθήματος θα αναλυθούν με βάση τις εισηγήσεις του διδάσκοντα αλλά  και 
με εργασίες των φοιτητών και των φοιτητριών, με στόχο την κατανόηση όρων, εννοιών, 
φαινομένων, γεγονότων, προσώπων και συνθηκών που αφορούν την σύγχρονη 
Παιδαγωγική.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικοί Παιδαγωγικοί όροι-Σημαντικοί Σταθμοί και Εκπρόσωποι 
2. Περί Κριτικής Παιδαγωγικής-Διδακτικές Εφαρμογές 
3. Επιστημονικές Προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης-Ενδεικτικά 

Παραδείγματα 
4. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης 
5. Ο/Η εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο 
6. Έρευνες για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό-Διδακτικές Εφαρμογές  
7. Θέματα Εκπαίδευσης, Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
8. Εκπαιδευτικός Συνδικαλισμός 
9. Κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών 
10. Σύγχρονα ζητήματα και προβληματισμοί για την Παιδαγωγική Επιστήμη (α) 

πολίτης, πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση των Ρομά 
11. Σύγχρονα ζητήματα και προβληματισμοί για την Παιδαγωγική Επιστήμη (β) 

Θέματα κοινωνικοποίησης, ισότητας ευκαιριών, φύλο και εκπ/κός, βία και 
ρατσισμός 

12. Θέματα για επεξεργασία στην τάξη: ‘κρίση στην εκπαίδευση’, ‘εκπαιδευτικές 
καινοτομίες’, ‘σχολεία του κόσμου’- Διδακτικές Εφαρμογές 

13. Μια πρόταση για την Παιδαγωγική του 21ου αιώνα: μια ανθρωποκεντρική 
Παιδαγωγική 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
1. Χρήση Power Point και βίντεο  
2. Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 
3. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις, απαλλακτικές εργασίες 

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 K. Γ. Καρράς, Ο Εκπαιδευτικός σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, Gutenberg, 2012. Κ. Γ. 
Καρράς, Η Παιδαγωγική Επιστήμη άλλοτε και τώρα, Ιστορία-Μεταβάσεις-
Προκλήσεις, Gutenberg, 2014.  
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 Κ. Γ. Καρράς, Η Παιδαγωγική Επιστήμη άλλοτε και τώρα, Ιστορία-Μεταβάσεις-
Προκλήσεις, Gutenberg, 2014 

 Mialaret, G., Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, (Καλογιαννάκη Π., Καρράς Κ., 
επιμ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011. 

 Elzer Haus-Michael  (μτφρ. Χατζηδήμου Δ.) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Κ. 
Γρηγόρη, Αθήνα 1980.  

 Mialaret, G., Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός 
επιστημονικού πεδίου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007. 

 Rõhrs Π. Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης. (μτφρ. Σ. Μπουζάκη), εκδ. 
Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη 1983. 

 Μετοχιανάκη Ηλ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ηράκλειο 1999 

 Ξωχέλλης Π., Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Εισαγωγή την 
παιδαγωγική. Εκδ. Κυριακίδη, γ. εκδ. Θεσσαλονίκη 1983. 

 Ξωχέλλης Παναγιώτη Δ., παιδαγωγική του σχολείου. Θέματα κοινωνιολογίας του 
σχολείου και γενικής διδακτικής. Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1990. 

 Πυργιωτάκης, Ι.Ε. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Ελληνικά Γράμματα 1999. 

 Χατζηδήμου Χρ. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Βασικές έννοιες και βασικά 
ερωτήματα της Παιδαγωγικής, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989. 
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Β01 Π01 Εισαγωγή στη Ψυχολογία  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β01 Π01 Y            ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                   ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

                                  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

                          Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα Εισαγωγή στη Ψυχολογία αναφέρεται στην επιστημονική μελέτη της 
συμπεριφοράς και των νοητικών διεργασιών τα οποία είναι υποκείμενα των 
περιβαλλοντικών επιδράσεων. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετήσουμε και 
κατανοήσουμε βασικές ψυχολογικές έννοιες και θα παρουσιάσουμε ερευνητικά δεδομένα 
που τις υποστηρίζουν.  
Το μάθημα Εισαγωγή στη Ψυχολογία αποτελεί τη βάση για την μετέπειτα παρακολούθηση 
άλλων μαθημάτων ψυχολογίας και την επιστημονική κατάρτιση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών. Η μελέτη και κατανόηση των βασικών ψυχολογικών διεργασιών θεωρείται 
προϋπόθεση για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος στο 
δημοτικό σχολείο.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  
 Έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 
 Έχουν αποκτήσει βαθιά κατανόηση των κεντρικών εννοιών της ανθρώπινης γνώσης και 

των επιστημονικών διεργασιών όπου θέματα της καθημερινότητας διερευνούνται 
μέσα από αυστηρά ελεγχόμενο εργαστηριακό πειραματισμό  

 Να διαβάσουν και να καταλάβουν μια ερευνητική μελέτη στο χώρο της ψυχολογίας 
 Έχουν εξοικειωθεί με τους τρόπους και τις διαδικασίες παραγωγής γνώσης στο 

επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας, ώστε να κάνουν χρήση ερευνητικών μελετών για 
τη γόνιμη συμμετοχή του στα σεμιναριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και 
για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή 

 Είναι κριτικοί αναγνώστες της βιβλιογραφίας της ψυχολογίας 
 Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει και εξειδικευμένες 

γνώσεις ψυχολογίας, περιλαμβάνοντας έρευνα και θεωρία καθώς και κατανόηση της 
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πολυπλοκότητας των μνημονικών διεργασιών, την εφαρμογή τους σε διαφόρους 
κλάδους αλλά και στις δικές τους μνημονικές διεργασίες. Θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τη γνώση που απέκτησαν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
του δημοτικού σχολείου και θα διαθέτουν ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων 
στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης 
γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο 
βαθμό αυτονομίας. 

Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική  Εργασία 
• Προσαρμογή σε νέες  καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
   Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες  
2η εβδομάδα  Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της ψυχολογίας, γνωστικό αντικείμενο και 
εφαρμογές των ευρημάτων της ψυχολογικής έρευνας στη νομοθεσία, εκπαίδευση, 
καθημερινότητα  
3η εβδομάδα  Σχολές σκέψης και κλάδοι ψυχολογίας 
4η εβδομάδα Μέθοδοι διερεύνησης των ψυχολογικών φαινομένων και θέματα 
δεοντολογίας 
5η εβδομάδα  Βιολογική βάση της συμπεριφοράς και των νοητικών διεργασιών 
6η εβδομάδα Κίνημα του συμπεριφορισμού: Συμπεριφοριστές, Νεοσυμπεριφοριστές, 
επιδράσεις στον τρόπο αντιμετώπισης του ατόμου, εφαρμογή στη σχολική τάξη  
7η εβδομάδα  Γνωστικές Διεργασίες: Προσοχή, αντίληψη,  
8η εβδομάδα  Γνωστικές Διεργασίες: Μνήμη  
9η εβδομάδα  Γνωστικές Διεργασίες: Γλώσσα και σκέψη  
10η εβδομάδα Κίνητρα και συγκινήσεις  
11η εβδομάδα Θεωρίες για την Οργάνωση της Προσωπικότητας – Δυσλειτουργικές 
Καταστάσεις και Συμπεριφορά 
12η εβδομάδα Στρες και υγεία  
13η εβδομάδα  Συμπεράσματα – ανακεφαλαίωση  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων περιπτώσεων  

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 
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Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 
Atkinson, L, R., Atkinson, C., R., Smith, E., κ.ά. (2003). Εισαγωγή στη Ψυχολογία του Hilgard. 
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ 
Βοσνιάδου κ.α. (2011). Εισαγωγή στη Ψυχολογία (ΕΝΙΑΙΟ). GUTENBERG. ΑΘΗΝΑ 
Hayes, N. (2011).  Εισαγωγή στην ψυχολογία. ΠΕΔΙΟ. ΑΘΗΝΑ 
Schacter, L., Daniel, Gilbert Daniel, Wegner, M. Daniel, Noch K., 
Matthew κ.α. (2018). ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. GUTENBERG. ΑΘΗΝΑ 
Βασιλάκη Ε., Τριλίβα, Σ., Μπεζεβέγκης, Η. (2001). Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπιση 
τους (επιλεγμένα κεφάλαια). Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Hayes, N. (Επιμ. Ευκλείδη). (1997). Εισαγωγή στις Γνωστικές Λειτουργίες. Εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα.  
Kandel, E., Schwartz, J. James, T. (2004). Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών 1. Ιατρικές εκδ. 
Πασχαλίδης 
Λούρια, Α.Π. (επιμ. Ευκλείδη) (1995). Γνωστική Ανάπτυξη. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.  
Λυμπεράκης, Στ. (1997). Εγκέφαλος και Ψυχολογία. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Μαραγκουδάκης, Γ. (2000). Αναζητώντας τον Σκεπτόμενο Νου. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα 
Μαριδάκη – Κασσωτάκη Αικ. (1997). Σύγχρονες απόψεις για τη σκέψη του παιδιού. Εκδ. 
Γρηγόρης.  
Μπεζέ, Λ. (επιμέλεια)(1998). Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση. Εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα. 
Παναγής, Γ. (2002). Νευροεπιστήμη της συμπεριφοράς. Ιατρικές εκδ. Πασχαλίδης. 
Russell, R. & Dewar, A. (1992). Εξηγώντας τον εγκέφαλο. Εκδ. Τροχαλία 
Σαββάκη Ε. (1989). Οι παράλληλοι εαυτοί μας και το βουβό δεξί ημισφαίριο. 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 
β. Αγγλόφωνη  
Berstein, Penner, Clake-Stewart and Roy, (2011). Introduction to Psychology. CENGAGE 
Learning, Boston, USA 
Dennis Coon, John O. Mitterer, (2015) Introduction to Psychology: Gateways to Mind and 
Behavior. Cengage Learning 
Hampson, P. & Morris, P. (1996). Understanding Cognition. Blackwell. 
Johnson, M. & Morton, J. (1991). Biology and Cognitive Development. The case of Face 
Recognition. Blackwell. 
Kalat, James, W. (2017). Introduction to Psychology. Engage Learning. 
Kimura, D. (1999). Sex and Cognition. The MIT Press 
Matthews, G. (ed). (1997). Cognitive Science Perspectives on Personality and Emotion. North 
– Holland. 
Oakes, L., Bauer, P. (eds.) (2007). Short and long term memory in infancy and early 
childhood.  OXFORD UNIVERSITY PRESS 

 

  

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/atkinson-l-rita-20561
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/atkinson-l-rita-20561
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Δ01 Π17 Νεοελληνική Γραμματική 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ01 Π17 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνική Γραμματική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό, Εισαγωγικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

  
  

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στη γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας. 
Αποτελεί μια περιγραφική ανάλυση της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Παρουσιάζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά της δομής της γλώσσας εστιάζοντας στα ακόλουθα επίπεδα ανάλυσης: 
φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία.  Επιπλέον παρουσιάζονται ζητήματα 
χρήσης της Νέας Ελληνικής.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
-Έχει κατανοήσει το σύστημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας 
-Έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του συστήματος αυτού 
-Μπορεί να περιγράψει τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας με θεωρία σύγχρονης 
Γλωσσολογίας  
-Εφαρμόζει τη γνώση για τη γλώσσα σε ανάλυση ζητημάτων γλωσσικής δομής 
-Αναλύει μια νέα γλωσσική πραγμάτωση σύμφωνα με τη θεωρία 
-Συγκρίνει και να αξιολογεί παλιότερες περιγραφές για το σύστημα με αυτές που 
πρεσβεύει η σύγχρονη  Γλωσσολογία 

 
 

  
 
 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Φωνολογία-Φωνητική:  

 Αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες προφοράς και γραφής 

 φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας και φωνητική μεταγραφή με βάση το Διεθνές 
Φωνητικό Αλφάβητο  

 φωνολογική λέξη,  

 έγκλιση τόνου, κανόνας τρισυλλαβίας 
Μορφολογία 

 Όνομα (ουσιαστικό και επίθετο): γένος, αριθμός, δικατάληκτα-τρικατάληκτα 
ισοσύλλαβα-ανισοσύλλαβα ουσιαστικά 

 Ρήμα: ποιόν ενέργειας, χρονική βαθμίδα, συζυγία, έγκλιση, φωνή, πρόσωπο, 
γερούνδιο 

Σύνταξη 

 δομή ρηματικής φράσης: αντικείμενο, συμπλήρωμα, επιρρηματικό, κλιτικά, 
παθητική σύνταξη  

 αμετάβατα, μεταβατικά, απρόσωπα, συνδετικά, αποθετικά,αναιτιατικά ρήματα 

 Δομή ονοματικής φράσης: πτώση, συμπλήρωμα, προσδιορισμός 

 Συντακτικές λειτουργίες ονοματικής φράσης, επιθέτου 

 Άρθρο (οριστικό, αόριστο, μηδενικό)  

 συμπληρωματικές προτάσεις, επιρρηματικές προτάσεις 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 προβολή γραμματικών φαινομένων από διδακτικά 
εγχειρίδια 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 
εξάσκησης 

20 0,8 

Αυτοτελής Μελέτη           41 1,64 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γραμματική 
Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 1999. Γραμματική της 
Ελληνικής Γλώσσας. Εκδ. Πατάκη. 
Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 2007. Βασική Γραμματική της 
σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας. Εκδ. Πατάκη.  
Ιορδανίδου, Άννα. 1992. Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής. Εκδ. Πατάκη.  
Mackridge Peter. 1990. Η Νεοελληνική Γλώσσα.Εκδ. Πατάκη. 
Λεξικά 
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Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, 2014. 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, διαθέσιμο δωρεάν on-line: www.greek-language.gr 
Ζητήματα χρήσης της γλώσσας 
Ιορδανίδου, Άννα (επιμ.). 2000. Οδηγός της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόμος Α & Β. Αθήνα, 
Πατάκη. 
Ιορδανίδου, Άννα. 2009. Συνηθισμένες γλωσσικές απορίες. Αθήνα, Άσπρη Λέξη.  
Αναγνωστοπούλου Ι. & Λ. Μπουσούνη-Γκέσουρα. 2005. Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; 
Αθήνα, Μεταίχμιο. 
 

http://www.greek-language.gr/
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1.2. Υποχρεωτικά 2ου Εξαμήνου 

Β02 Π01 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι (βρεφική και παιδική ηλικία) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β02 Π01 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι (βρεφική και παιδική ηλικία) 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

   

 Διαλέξεις                 3  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση όλων των βασικών εννοιών του επιστημονικού 
πεδίου της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Ειδικώτερα οι φοιτητές πρέπει να εξοικοιωθούν με τις βασικές αρχές της ανάπτυξης στο 
βιολογικό, νοητικό, σεξουαλικό, συνασθηματικό και το κοινωνικό επίπεδο. 
Επιπλέον οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν μια συνολική άποψη όλων των ικανοτήτων 
αλλά και των περιορισμών των παιδιών που βρίσκονται στη βρεφική, τη νηπιακή και την 
παιδική ηλικία. 
Σημαντική επίσης είναι αντίληψη σε βάθος των παραγόντων που αναστέλουν την υγιή 
διαδικασία της ανάπτυξης και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στα παιδιά. 
Επιπλέον πολύ σημαντική επίσης είναι η κατανόηση των βασικών αιτιών των προβλημάτων 
των παιδιών και των βασικών στρατηγικών παρέμβασης, όπως και των δυνατοτήτων 
παραπομπής σε ειδικούς όταν απαιτείται ο χειρισμός δύσκολων και περίπλοκων 
προβλημάτων. 
Επιπλέον είναι σημαντικό οι φοιτητές να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν την 
παιδική ηλικία, όπως και να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι κίνδυνοι αυτοί 
μπορούν να εξαληφθούν ή να τουλάχιστον να ελλαχιστοποιηθούν 
Τέλος οι φοιτητές επιβάλλεται να μπορούν να σκέπτονται με ευρύτητα, να επιχειρούν να 
δώσουν λύσεις και να χειριστούν δημιουργικά, συνήθη προβλήματα που αντιμετοπίζουν 
τα παιδιά, όπως είναι η επιθετικότητα, η κακοποίηση, η σχολική φοβία, οι διάφορες 
δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία, οι δυσκολίες στις σχέσεις τους  κλπ. 
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Γενικές Ικανότητες 

- Δημιουργική - επιστημονική σκέψη  
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
- Προσαρμογή αλλά και ικανότητα παρέμβασης σε δύσκολες καταστάσεις 
- Άσκηση αυτοκριτικής 
- Σεβασμός, κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας 
- Ικανότητα συνεργασίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι γενικές αρχές της ανάπτυξης 
Η βιοσωματική, νοητική, ψυχοκοινωνική και σεξουαλική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, 
νηπιακή και σχολική ηλικία 
Η βιολογική και η ψυχολογική γέννηση του ανθρώπινου όντος 
Οι φάσεις της ψυχολογικής γέννησης 
Το άγχος του αποχωρισμού 
Η δημιουργία του εσωτερικού μητρικού ειδώλου 
Οι πρώτες σχέσεις των παιδιών 
Τα μεταβατικά αντικείμενα 
Η δημιουργία της βάσης του εαυτού 
Η θεωρία της προσκόλλησης 
Η συναισθηματική ανάπτυξη και η συναισθηματική στέρηση 
Η κακοποίηση των παιδιών, η παιδική επιθετικότητα, η υπερβολική συμμόρφωση, οι 
φόβοι των παιδιών και η σχολική φοβία 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 
 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για τον Ευδοξο: 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2012). Ο δεσμός της αγάπης Αθήνα Πεδίο 
Παπαδάκη - Μιχαηλίδη Ε. (2014). Απο τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους. Αθήνα, 
Πεδίο 
Lehalle, H & Mellier D. (2010). Ψυχολογία της ανάπτυξης: παιδική ηλικία και εφηβεία. Αθήνα 
Πεδίο. 
 
Λοιπή βιβλιογραφία 
Schaffer D (2004) Εξελικτική ψυχολογία Αθήνα: Ιων 
Slater A & Bremner G. (2019). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. 
Τζιολα. 
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Καφέτσιος Κ. (2005) Δεσμός, συναίσθμα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω 
Τσιάντης Γ. (2000). Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας. Αθήνα: Καστανιώτης 
Sheridan M. (2011) Από τη γέννηση μέχρι το 5ο έτος. Αθήνα Πεδίο 
Cole M. & Cole SR. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών Αθήνα:Τυπωθήτω 
Crittenden M P (2008) Raising parents. USA & CanadaQ Willan Publishing 
James O (2002) They f*** you up. How to survive family life London: Bloomsbury 
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Γ02 Π01 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας   

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γ02 Π01 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με 
powerpoint 

. 

3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (στα αγγλικά με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα που έχει ως στόχο να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες 
σε ζητήματα θεωρίας της διδασκαλίας και διδακτικής μεθοδολογίας. Παρουσιάζει βασικές 
έννοιες όπως η διδασκαλία και η μάθηση,  το διδακτικό πλαίσιο, τα διδακτικά μοντέλα, οι 
διδακτικές στρατηγικές, διδακτικές μέθοδοι και δεξιότητες. Συνδέει επίσης τα γνωσιακά 
ενδιαφέροντα με το ρόλο της εκπαίδευσης, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχέδια 
διδασκαλίας. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να: 

 Γνωρίζουν τα φιλοσοφικά παραδείγματα των θεωριών διδασκαλίας και να τα 
περιγράφουν σε σχέση με τα διδακτικά μοντέλα.  

 Αναγνωρίζουν, να εξηγούν να και να αναλύουν τις προσωπικές τους θεωρίες, αξίες, 
πεποιθήσεις και πρακτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία.  

  Επιλέγουν συνειδητά και να υποστηρίζουν τις διδακτικές τους επιλογές και 
ταυτόχρονα να κατανοούν τις ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις των επιλογών τους. 

 Συσχετίζουν τα γνωσιακά ενδιαφέροντα, με τα διδακτικά μοντέλα και τις θεωρίες 
μάθησης. 

 Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν σχέδια διδασκαλίας με θέματα που σχετίζονται με 
τους τέσσερις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, ακολουθώντας  μια 
διεπιστημονική και μαθησιο-κεντρική προσέγγιση.  
 

Γενικές Ικανότητες 

- Κριτική και συστημική σκέψη  
- Ευελιξία  
- Δημιουργικότητα 
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- Συνεργατικότητα 
- Επικοινωνία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτονομία 
- Διεπιστημονικότητα  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα: Ορίζοντας τη μάθηση και τη διδασκαλία  
2ο μάθημα: Η μετατόπιση από το διδακτισμό στη μάθηση 
3ο μάθημα: Το διδακτικό πλαίσιο και τα συστατικά του μέρη  
4ο μάθημα: Διδακτικά μοντέλα  
5ο μάθημα: Διδακτικές στρατηγικές  
6ο μάθημα: Διδακτικές μέθοδοι 
7ο μάθημα: Διδακτικές δεξιότητες στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής 
8ο μάθημα: Γνωσιακά ενδιαφέροντα, αναλυτικό πρόγραμμα και διδακτική προσέγγιση 
9ο μάθημα: Τα συστατικά ενός μετασχηματιστικού μοντέλου διδασκαλίας και μάθησης  

10ο μάθημα: Αποδόμηση και αναδόμηση μιας διδακτικής ενότητας Ι 
11ο μάθημα: Αποδόμηση και αναδόμηση μιας διδακτικής ενότητας ΙΙ 
12ο μάθημα:  Αναστοχαστική θεώρηση προσωπικών θεωριών διδασκαλίας και μάθησης 
13ο μάθημα: Ανακεφαλαίωση 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή  υλικού που έχει κατασκευαστεί , 
καθώς και σχετικών με αυτό βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται στη 
ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει 
20% Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος 
80% Τελική προφορική εξέταση 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δημητριάδου Κ. (2016). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της 
Διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
Ζαχαρίου, Α., Καδής, Κ. & Νικολάου, Α. (2011). Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην 
Εκπαίδευση. Λευκωσία: Eκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. 
Illeris, K. (επιμ.) (2009). Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Κοσσυβάκη, Φ. (2006). Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για Μετάβαση από τη Διδακτική 
του Αντικειμένου στη Διδακτική του  Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. 
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Κωστούλα-Μακράκη, N. & Μακράκης, B. (2006). «Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση για 
ένα Βιώσιμο Μέλλον». Κρήτη: E-media. 
Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2007). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας - Τόμος Δεύτερος. 
Στρατηγικές διδασκαλίας - Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις 
Gutenberg- Γιώργος & Κώστας Δαρδανός. 
 Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και μετανεωτερικής σκέψης. 
Αθήνα: Εκδοσεις Κριτική. 
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Ε01 Π08 Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του   
Δημοτικού Σχολείου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 6 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής, Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE151/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, εκμάθηση και εμβάθυνση όσον αφορά 
σε ορισμένες βασικές ενότητες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) των Μαθηματικών  του 
Δημοτικού Σχολείου (ΔΣ), που παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες για τους μαθητές αλλά 
και για δασκάλους σύμφωνα με τις Διδακτικές έρευνες. (Ενότητες Αριθμητικής των Ακεραίων 
-ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης, ιδιότητες διαιρετότητας, ΜΚΔ, ΕΚΠ-, κλάσματα, 
δεκαδικοί, ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά, ποσοστά).  
Παράλληλα συζητούνται διδακτικές προτάσεις και βασικά στοιχεία για την διδασκαλία 
αυτών των ενοτήτων καθώς και σημαντικές δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την 
εκμάθησης τους, η θέση και η σημασία αυτών των ενοτήτων στα πλαίσια του ΑΠ των 
Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου καθώς και ο ρόλος και η σημασία της εκμάθησης 
τους στην συνέχεια της μαθησιακής διαδρομής των μαθητών μετά το Δημοτικό.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: 
- διαθέτει μαθηματικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την διδασκαλία των 
προαναφερόμενων ενοτήτων των μαθηματικών του ΔΣ 
- είναι σε θέση να απαντήσει στα μαθηματικά ερωτήματα και απορίες των μαθητών στις 
ενότητες αυτές 
-γνωρίζει διδακτικές προτάσεις και βασικά στοιχεία για την διδασκαλία των ενοτήτων 
αυτών 
-γνωρίζει βασικές δυσκολίες των μαθητών όσον αφορά στις εξεταζόμενες ενότητες 
-κατανοεί τη θέση και τη σημασία αυτών των ενοτήτων αυτών στα πλαίσια του ΑΠ των 
Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου  καθώς και τον ρόλο τους στην συνέχεια της 
μαθησιακής διαδρομής των μαθητών μετά το Δημοτικό 
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- είναι ικανός να επιλύει με διαφορετικούς τρόπους τα προβλήματα αυτών των ενοτήτων 
που είναι διδακτέα ύλη στο ΔΣ, να επεξηγεί αυτές τις λύσεις καθώς και να ελέγχει την 
ορθότητα των λύσεων των μαθητών 
- είναι ικανός να κατασκευάζει προβλήματα και ασκήσεις κατάλληλα για να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία αυτών των ενοτήτων.  
- είναι σε θέση να εξετάζει κριτικά προτεινόμενες διδασκαλίες και διδακτικό υλικό που 
αφορούν στις εξεταζόμενες ενότητες λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δυσκολίες των 
μαθητών και τις διδακτικές προτάσεις που γνωρίζει καθώς και τη θέση αυτών των ενοτήτων 
στα πλαίσια του ΑΠ και τον ρόλο τους στη μαθησιακή διαδρομή των μαθητών στα 
μαθηματικά  
- είναι σε θέση να μελετήσει περαιτέρω, αυτόνομα, όσον αφορά στο μαθηματικό 
περιεχόμενο και την διδακτική αυτών των ενοτήτων 

Γενικές Ικανότητες 

  Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Επίλυση Προβλημάτων 
 Ικανότητα χρήσης επαγωγικών και απαγωγικών μεθόδων για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων  
 Σύλληψη και διαμόρφωση προβλημάτων (problem posing). 
 Κατανόηση του άλλου και επικοινωνία 
 Κριτική Σκέψη 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων). Παρουσίαση του σκοπού και 
της δομής του μαθήματος. Συζήτηση και ασκήσεις για: την Ευκλείδεια 
διαίρεση, ορισμένες ιδιότητες διαιρετότητας και τις αποδείξεις τους (αν α 
διαιρεί β και β διαιρεί γ τότε α διαιρεί γ, αν α διαιρεί β, γ τότε διαιρεί και το 
β+γ), πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, ανάλυση φυσικού σε γινόμενο πρώτων 
παραγόντων. 

2η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: το 
κριτήριο της τετραγωνικής ρίζας για την εξακρίβωση των πρώτων αριθμών, το 
Κόσκινο του Ερατοσθένη, την απόδειξη ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι, 
το ΕΚΠ (ορισμός και εφαρμογές του, η εύρεση του ΕΚΠ  με τη χρήση της 
ανάλυσης σε γινόμενο πρώτων παραγόντων), τον ΜΚΔ (ορισμός και 
εφαρμογές του, η εύρεση του ΜΚΔ  με τη χρήση της ανάλυσης σε γινόμενο 
πρώτων παραγόντων), πρακτικά προβλήματα όπου χρησιμοποιείται ο ΜΚΔ 
και το ΕΚΠ, τα λογισμικά ανάλυσης σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και 
αναζήτησης μεγάλων πρώτων και τις εκπαιδευτικές εκδοχές τους καθώς και 
τις εφαρμογές τους.  

3η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
την ιδιότητα ΚΠ(α,β) = λ.ΕΚΠ(α,β), την ιδιότητα ΜΚΔ(α,β) = λ. ΚΔ(α,β), τον 
αλγόριθμο του Ευκλείδη για την εύρεση του ΜΚΔ για δύο ή περισσότερους 
φυσικούς, τη σύγκριση των αλγορίθμων εύρεσης του ΜΚΔ. 

4η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: τις 
ιδιότητες ΕΚΠ(λ.α, λ.β)= λ.ΕΚΠ(α,β),  ΜΚΔ(λ.α, λ.β) = λ.ΜΚΔ(α,β) και την 
επέκταση τους για περισσότερους των δύο φυσικών, τις ιδιότητες ΕΚΠ(α,β,γ)= 
ΕΚΠ(ΕΚΠ(α,β),γ), ΜΚΔ (α,β,γ)= ΜΚΔ (ΜΚΔ (α,β),γ) και την επέκταση τους για 
περισσότερους των δύο φυσικών, την ιδιότητα ΕΚΠ(α,β)=α.β/ΜΚΔ(α,β) και τις 
εφαρμογές της (ιδιαίτερα τον αλγόριθμο εύρεσης του ΕΚΠ με βάση την 
ιδιότητα αυτή και τον αλγόριθμο του Ευκλείδη), τη σύγκριση των αλγορίθμων 
εύρεσης του ΕΚΠ. 
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5η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
λογισμικά που εφαρμόζουν τους αλγορίθμους που συζητήθηκαν στα 
προηγούμενα μαθήματα (λογιστικά φύλλα, εκπαιδευτικά λογισμικά) και την 
διδακτική τους αξιοποίηση, τις ιδιότητες των ισουπόλοιπων αριθμών, τα 
κριτήρια διαιρετότητας, το «κριτήριο του σταυρού» για τον έλεγχο του 
πολλαπλασιασμού και την επέκταση του για την διαίρεση. 

6η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: τις 
βασικές όψεις της έννοιας του κλάσματος, την εισαγωγή της έννοιας του 
κλάσματος στο ΔΣ, την έννοια των ισοδυνάμων κλασμάτων και τον αλγόριθμο 
μετατροπής δύο ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα, την έννοια της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης κλασμάτων, τους αλγορίθμους πρόσθεσης και 
αφαίρεσης κλασμάτων, προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασμάτων.   

7η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
την έννοια του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης κλασμάτων, τους 
αλγορίθμους του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, τα προβλήματα που 
λύνονται με ένα πολλαπλασιασμό ή μια διαίρεση κλασμάτων.  

8η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
σύνθετα προβλήματα πολλαπλασιασμών και διαιρέσεων κλασμάτων, την 
έννοια των δεκαδικών αριθμών, τους αλγορίθμους των πράξεων των 
δεκαδικών αριθμών, τα κριτήρια ελέγχου των πράξεων των δεκαδικών 
αριθμών. 

9η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για:, 
την έννοια των ποσοστών, προβλήματα ποσοστών, τη σύγκριση δεκαδικής και 
κλασματικής γραφής. Ανακεφαλαίωση της συζήτησης για τα κλάσματα και 
τους δεκαδικούς. Σύντομη συζήτηση για τους πραγματικούς αριθμούς και την 
ταξινόμηση τους.  

10η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
την έννοια των αναλόγων ποσών, τις ιδιότητες των αναλόγων ποσών, τα 
προβλήματα των αναλόγων ποσών και τους τρόπους λύσεις τους, το πώς 
διακρίνουμε τα ανάλογα ποσά από σχέσεις ποσοτήτων όπου τα ποσά δεν 
είναι ανάλογα. 

11η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
την έννοια των αντιστρόφως αναλόγων ποσών, τις ιδιότητες των αντιστρόφως 
αναλόγων ποσών, τα προβλήματα των αντιστρόφως αναλόγων ποσών και 
τους τρόπους λύσεις τους. τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά ως 
συναρτήσεις, τις αλγεβρικές εκφράσεις των συναρτήσεων αυτών, τις γραφικές 
αναπαραστάσεις των συναρτήσεων αυτών, 

12η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
Τα πολλαπλώς ανάλογα ποσά και τους τρόπους λύσεις τους. 

13η  Ενότητα (Μια τρίωρη διάλεξη και ένα τρίωρο ασκήσεων) Συζήτηση και ασκήσεις για: 
τους τύπους και τη σχέση των αναλόγων και των αντιστρόφων αναλόγων 
ποσών, τους τύπους των πολλαπλώς αναλόγων ποσών και τη θεώρηση τους 
ως συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. 

Οι διδακτικές δραστηριότητες του μαθήματος οργανώνονται ως ακολούθως: 
      (i) Σε κάθε διάλεξη συζητείται: το μαθηματικό περιεχόμενο (της) των ενοτήτων που 
εξετάζονται, η θέση και η σημασία τους στα πλαίσια του ΑΠ του ΔΣ καθώς και σημαντικές  
σχετικές αδυναμίες του ΑΠ  εφόσον υπάρχουν (επίσης στην αρχή και το τέλος ευρύτερων 
ενοτήτων συζητείται η σημασία και ο ρόλος της εκμάθησης αυτών των ενοτήτων όσον 
αφορά στη μαθησιακή διαδρομή των μαθητών στα μαθηματικά), συζητούνται διδακτικές 
προτάσεις και βασικά στοιχεία για την διδασκαλία των εξεταζόμενων ενοτήτων καθώς και 
βασικές δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά την εκμάθησης τους.  
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    (ii) Στο τρίωρο των ασκήσεων που αντιστοιχεί σε κάθε διάλεξη : πραγματοποιούνται 
ασκήσεις εμπέδωσης καθώς και ευρετικές ασκήσεις  που αφορούν στο μαθηματικό 
περιεχόμενο των ενοτήτων που εξετάσθηκαν στην αντίστοιχη διάλεξη, πραγματοποιούνται 
διδακτικές ασκήσεις (κατασκευή προβλημάτων ή συλλογών προβλημάτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία αυτών των ενοτήτων, διαμόρφωση προτάσεων για τη 
διδακτική διαχείριση προβλημάτων που κατασκευάσθηκαν, κριτική εξέταση σχετικού 
υλικού των σχολικών εγχειριδίων, κατασκευή τεστ όσον αφορά στα αποτελέσματα της 
διδασκαλίας αυτών των ενοτήτων ή όσον αφορά στο σχετικό υπόβαθρο των μαθητών πριν 
τη διδασκαλία τους, συζήτηση σφαλμάτων και παρερμηνειών των μαθητών και διαμόρφωση 
προτάσεων εξηγήσεων ή διδακτικών δραστηριοτήτων που  αφορούν σε αυτά)   
Στα πλαίσια των ασκήσεων δίδονται στους φοιτητές εβδομαδιαίες εργασίες (ασκήσεις 
μαθηματικού και διδακτικού περιεχομένου), οι φοιτητές που επιλέγουν να τις 
πραγματοποιήσουν θα πρέπει να τις παραδώσουν την επόμενη εβδομάδα.       

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

-Λογιστικά φύλλα, εκπαιδευτικά λογισμικά 
-Ιστοσελίδα του μαθήματος 
-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις και 
ασκήσεις στην τάξη 

6 Χ 9 = 54 2,6 

Μικρές ατομικές    
εργασίες (ασκήσεις 
μαθηματικού και 
διδακτικού 
περιεχομένου) 

26 0,7 

Αυτοτελής Μελέτη 20 0,7 

   

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

(i) Τελική εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
επίλυση προβλημάτων). Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 
άριστα το δέκα. 
(ii) Μικρές γραπτές ατομικές εργασίες. Το σύνολο των 
μικρών γραπτών ατομικών εργασιών βαθμολογείται με 
άριστα το δύο. 
Ο τελικός βαθμός του φοιτητή προκύπτει αθροίζοντας 
τους βαθμούς των (i) και (ii) εκτός εάν το άθροισμα 
υπερβαίνει το δέκα οπότε ο βαθμός του φοιτητή είναι 
δέκα (άριστα). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Κολέζα Ευγενία (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική Προσέγγιση των Στοιχειωδών 
Μαθηματικών Εννοιών. Αθήνα: Leader Books 
Κούρκουλος Μιχάλης (2016). Στοιχεία θεωρίας αριθμών για τους διδάσκοντες στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε 
Van de Walle J., Lovin L., Karp K., Bay-Williams J. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο 
ως το Γυμνάσιο: Διδασκαλία με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του (επιμελητής: Τ. 
Τριανταφυλλίδης, μετάφραση: Α. Γρίβα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
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Ε02 Π02 Βασικές Έννοιες Φυσικής 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε02 02 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Βασικές Έννοιες Φυσικής  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(Στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU105/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος, προσδοκάται οι φοιτητές να είναι σε θέση να: 
 ορίζουν βασικές έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής και Χημείας   
 ερμηνεύουν  βασικά φαινόμενα της Φυσικής και Χημείας,  
 μπορούν να αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις ιδέες και γενικές αρχές που 

συνδέονται με τα φυσικά φαινόμενα. 
 χειρίζονται εργαστηριακά όργανα και να εκτελούν πειραματικές διαδικασίες, 

έχοντας γνώση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και συντήρησης. 
 μπορούν να συλλέγουν και να αναλύουν πειραματικά δεδομένα, 

χρησιμοποιώντας αντίστοιχα μαθηματικές γνώσεις. 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Ερμηνεία φυσικών φαινομένων κάνοντας χρήση επιστημονικής επιχειρηματολογίας.  
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ερευνών για τη μελέτη φαινομένων με τη χρήση 

πειραματικών τεχνικών 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Φυσικά μεγέθη & μονάδες μέτρησης, διανυσματικά & μονόμετρα μεγέθη, γραφικές 
παραστάσεις φυσικών μεγεθών 

 Μηχανική: Είδη κινήσεων (Ευθύγραμμη ομαλή/ομαλά μεταβαλλόμενη/μεταβαλλόμενη 
κίνηση, ομαλή/μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση), Σύνθεση & Ανάλυση Δυνάμεων, Νόμοι 
του Νεύτωνα, Έργο-Ενέργεια, Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας, Περιστροφική κίνηση, 
Αρχή Διατήρησης Στροφορμής, Ροπή δύναμης 
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 Ηλεκτρομαγνητισμός: Δομή του Ατόμου, Τρόποι Ηλέκτρισης, Αγωγοί-Μονωτές, Αρχή 
Διατήρησης του Ηλεκτρικού Φορτίου, Κβάντωση Ηλεκτρικού Φορτίου, Ηλεκτρική 
Δύναμη Coulomb, Ηλεκτρικό Πεδίο, Ηλεκτρικό δυναμικό και Ηλεκτρικές Δυναμικές 
γραμμές, Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια, Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος, Ηλεκτρικές 
Αντιστάσεις & νόμος του Ohm, Συνδεσμολογία Αντιστατών, Ηλεκτρική Ενέργεια & Ισχύς 

 Θερμοδυναμική: Θερμότητα-Θερμοκρασία, Καλοί & Κακοί Αγωγοί της Θερμότητας, 
Θερμική Διαστολή σε Στερεά/Υγρά/Αέρια, Τρόποι Διάδοσης της Θερμότητας, Αλλαγές 
Φάσεων 

 Μηχανική των Ρευστών: Ορισμός Πίεσης, Υδροστατική & Ατμοσφαιρική Πίεση, Άνωση, 
Πλεύση, Μετάδοση των Πιέσεων στα Ρευστά, Αρχή του Bernoulli 

 Κυματική: Χαρακτηριστικά Μεγέθη της Ταλάντωσης, Είδη Κυμάτων, Κυματικές 
Ιδιότητες, Ηχητικά Κύματα, Υποκειμενικά & Αντικειμενικά Χαρακτηριστικά του Ήχου  

 Οπτική: Φύση του Φωτός, Ανάκλαση/Διάθλαση/Περίθλαση/Διασκεδασμός του Φωτός,  
Χρώματα & Μηχανισμοί Απορρόφησης & Εκπομπής του Φωτός 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Δια ζώσης συναντήσεις  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Εργαστηριακών Μικροϋπολογιστικών 
Συστημάτων (ηλεκτρονικοί αισθητήρες/“έξυπνες” 
συσκευές/λογισμικό συλλογής, ανάλυσης & 
επεξεργασίας δεδομένων),  

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (προτζέκτορα, online 
εφαρμογών)  

 Υποστήριξη Μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους μαθητές    
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Πειραματικές 
ασκήσεις στο 
Εργαστήριο και 
Εργασίες  

3 Χ 4 = 12 0,48 

Αυτοτελής μελέτη 49 1,96 

Σύνολο 100 4 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας) και συμπληρωματική βαθμολογία 
από την αξιολόγηση στο Εργαστήριο (Προφορική εξέταση, 
Αξιολόγηση πειραματικών δεξιοτήτων & Αξιολόγηση των 
μετα-εργαστηριακών ασκήσεων)  
 

 
 
 
 



29 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Hewitt, P. G. (2005). Οι έννοιες της Φυσικής. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο. 

 Haliday, D., Resnick, R. & Walker, J. (2014) Φυσική. Εκδόσεις Gutenberg  
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1.3. Υποχρεωτικά 3ου Εξαμήνου 

Γ01 Π01 Αναλυτικό πρόγραμμα. Θεωρία και Πράξη   

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γ01 Π01 Y ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναλυτικό πρόγραμμα. Θεωρία και Πράξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με τη 
χρήση power-point 

3 4 

με διαλεκτική συζήτηση και τεκμηρίωση 
θέσεων από τη διδάσκουσα και τους/τις  
φοιτητές/τριες 

  

με από κοινού διερεύνηση και εξέταση 
των διαφόρων θεμάτων 

  

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με προβολή βίντεο   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU121/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

   
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

 γνωρίζουν τις διάφορες έννοιες του Α.Π.  

 κατανοούν τις σχέσεις που διέπουν την επιλογή, διανομή και αξιολόγηση της 
σχολικής γνώσης. 

 προσδιορίζουν και θα αναλύουν τα αποτελέσματα της εθνοκεντρικής εκπαίδευσης. 

 είναι εξοικειωμένοι/ες με τους διάφορους εκπαιδευτικούς σκοπούς, τη διατύπωσή 
τους και τις επιπτώσεις που έχουν στα Α.Π. και τη διδασκαλία. 

 αναγνωρίζουν τους τρόπους και τις πρακτικές που εφαρμόζονται ως προς την 
επιλογή της ύλης που εμπεριέχεται στα Α.Π και τα σχολικά εγχειρίδια. 

 αναλύουν και θα συγκρίνουν διάφορους επιμέρους τομείς πληροφοριών και 
γνώσεων που απορρέουν από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας. 
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 προσδιορίζουν και θα αναλύουν τη σχέση των αναλυτικών προγραμμάτων και των 
σχολικών εγχειριδίων με την έννοια του πολίτη, καθώς και τις επιπτώσεις που η 
φύση τους δημιουργεί στην ανάπτυξη της ταυτότητας και στη διαχείριση της 
ετερότητας. 

 γνωρίζουν τις προοπτικές εκπόνησης ενός κοινού Α.Π. στην Ευρώπη των 27, καθώς 
επίσης και για το περιεχόμενο, τους σκοπούς και τους στόχους του. 

 κατανοούν το ρόλο που τα σχολικά εγχειρίδια επιτελούν μέσα στο συγκείμενο της 
σχολικής πραγματικότητας μιας χώρας. 

 κατέχουν τις σύγχρονες τάσεις που διέπουν τα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο. 

 προσδιορίζουν και να αναλύουν τους προβληματισμούς και τις δυνητικές 
προοπτικές της ελληνικής εκπαίδευσης στη μετά ΟΝΕ εποχή. 

 προσδιορίζουν τις μελλοντικές όψεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής και της 
παγκόσμιας εκπαίδευσης. 

 αναγνωρίζουν  τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα 
και τις σύγχρονες μεθόδους και αρχές διδασκαλίας και μάθησης με τα σχολικά 
εγχειρίδια. 

 αναλύουν τα ισχύοντα Α.Π. και σχολικά εγχειρίδια της χώρας μας και να προτείνουν 
δικές τους μεθόδους, μέσα και άλλα στοιχεία για τη βελτίωσή τους. 

 διαμορφώσουν τη δική τους φιλοσοφία για την εκπαίδευση, τα Α.Π. τα σχολικά 
εγχειρίδια και τις άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 παρατηρούν και θα κρίνουν το εκπαιδευτικό μας συστήματος και θα συμβάλλουν 
στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής γνώσης και διαδικασίας. 

 κατέχουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων. 

 αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την αξιοποίηση και τη βελτίωση του Α.Π. και των 
σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου. 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής 
- Σεβασμός της ετερότητας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). 
Εννοιολογική προσέγγιση του Α.Π. Επισκόπηση των ορισμών για το αναλυτικό πρόγραμμα 
(Α.Π.) και το curriculum. Προβλήματα σύλληψης και εννοιολόγησης του. Τομείς και περιοχές 
του curriculum. Θεωρίες του curriculum. 
2η εβδομάδα – Ιδεολογία και ιεράρχηση της σχολικής γνώσης. Επιλογή, ιεράρχηση και 
«νομιμοποίηση» της σχολικής/ εκπαιδευτικής γνώσης. Σχέσεις γνώσης και εξουσίας. Το 
«κρυφό» ή αθέατο Α.Π. 
3η εβδομάδα  Θεωρίες και φιλοσοφίες των Α.Π. και οι επάλληλες σχολικές/εκπαιδευτικές 
λειτουργίες του (σχέση του curriculum με τις θεωρίες του νου, τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη 
χρήση διδακτικών μέσων, την αξιολόγηση, κλπ.).   
4η εβδομάδα Τεχνογνωσία σχεδιασμού και ανάπτυξης των Α.Π. Δομή, διάρθρωση και 
ανάπτυξη του γνωστικού περιεχομένου κατά περιοχές (π.χ. γλώσσα, ιστορία). Μορφές 
σχεδιασμού και τύποι Α.Π. Προσαρμογή και εξατομίκευση του Α.Π. στα χαρακτηριστικά των 
μαθητών/τριών. 
5η εβδομάδα Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια. Ρόλοι, χαρακτηριστικά, 
ιδεολογία, δομή, λειτουργίες. Διαδικασίες εκπόνησης ή/και επιλογής διδακτικού υλικού. 
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Ηλεκτρονικές μορφές του σχολικού εγχειριδίου, πολλαπλές πηγές, e-curriculum, e-learning 
& e-media. 
6η εβδομάδα  Το Α.Π. στην Ελλάδα  και οι ιδιαιτερότητές του. Η φύση των γνωστικών 
αντικειμένων και το ωρολόγιο πρόγραμμα στην Ελλάδα διαχρονικά. Κριτική ερμηνεία, 
ανάλυση κειμένων, αποδόμηση. 
7η εβδομάδα  Η φύση του λόγου στο Α.Π. Από την εθνικιστική ιδεολογία στα υπερεθνικά 
μορφώματα. Μελέτες γύρω από το Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα. 
8η εβδομάδα  Προβλήματα και αδυναμίες του ελληνικού Α.Π. Νομικά κείμενα, 
εκπαιδευτικοί σκοποί, σκοπός Α.Π., γνωστικών αντικειμένων, κλπ. Η ασύμπτωτη σχέση 
ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Επιπτώσεις στις επάλληλες 
εκπαιδευτικές λειτουργίες και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. 
9η εβδομάδα Σύγχρονες τάσεις και έρευνες των γνωστικών αντικειμένων του Α.Π. σε 
διάφορες χώρες. 
10η εβδομάδα  Συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση και 
προσαρμογή του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων. Η «μετάλλαξη» του εκπαιδευτικού από 
απλό «εκτελεστή/υλοποιητή» του προγράμματος σε «παιδαγωγική αυθεντία». Η εφαρμογή 
του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών καινοτομιών στο Α.Π. και η 
υλοποίηση της ευέλικτης ζώνης. Δυνατότητες, προβλήματα, περιορισμοί και δυσκολίες. 
11η εβδομάδα  Το Α.Π. και η Ευρώπη. Αναζήτηση πολλαπλών προοπτικών του Α.Π. και των 
εκπαιδευτικών λειτουργιών. Το Α.Π. και η ιδεολογία του Ευρωπαϊσμού. Προοπτικές για ένα 
κοινό Α.Π. στην Ενωμένη Ευρώπη. Σκοποί, περιεχόμενα και αναζητήσεις στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο. Νέες τάσεις και μοντέλα του curriculum 
12η βδομάδα  Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και των επάλληλων λειτουργιών 
του. Μορφές αξιολόγησης του Π.Σ.. Έννοιες, είδη, προσεγγίσεις, μεθοδολογία, προβλήματα 
και αδιέξοδα αξιολόγησης των Π.Σ. 
13η βδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βίντεο 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3χ 13=39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

25 1 

Αυτοτελής μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Ελληνόγλωσση 
Apple, M. (1986). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.   
Βρεττός Ι.  & Καψάλης Α. (2014).  Αναλυτικά προγράμματα: Θεωρία και πράξη, Αθήνα, Κ. 
Mπάμπαλης μονοπρόσωπη ΕΠΕ.        
Βρεττός Ι. (2018).  Αναλυτικό πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο, Αθήνα, Κ. Mπάμπαλης 
μονοπρόσωπη ΕΠΕ.     . 
Γρόλιος Γ (2005). Ο Paolo Freire και το αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Βάνιας. 
Ιβρίντελη, Μ. (2002β). Η παρουσία της ετερότητας/ του «άλλου» στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκριτική θεώρηση του τελευταίου τέταρτου 
του 20ου αιώνα, στο Πετρουλάκη Ν. (επιμ.), Ελληνική παιδεία και παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, 
Ατραπός. 
Καζαμίας, Α. (1960). "Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία;". Μια παλιά αντίληψη και 
σύγχρονη συνέχειά της, Harvard Educational Review, 30(4), 307-330. 
Καλογιαννάκη Π. & Μακράκη Β., (επιμ.) Ευρώπη και Εκπαίδευση, Αθήνα, Γρηγόρη. 
Κουλουμπαρίτση Α. (2011). Αναλυτικό πρόγραμμα και διδακτικός σχεδιασμός, Αθήνα, 
Γρηγόρης. 
Μπαγάκης Γ. (2004). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Τσάφος Β. (2014). Αναλυτικό πρόγραμμα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί 
προσανατολισμοί, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Χατζηγεωργίου Γ. (2011). Γνώθι το curriculum, Αθήνα, Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ        
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Δ01 Π06 Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω της αφήγησης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΟ1 Π06 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω της 
αφήγησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις- Παρουσιάσεις εργασιών 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αυτό βοηθάει τους φοιτητές να κατανοήσουν ότι η διδασκαλία της γλώσσας 
πραγματοποιείται σε όλες τις ώρες του σχολικού προγράμματος (και όχι μόνο τις ώρες που 
είναι ειδικά αφιερωμένες στο γλωσσικό μάθημα). 

Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 
- έχουν εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά και τις βασικές αρχές των διαφορετικών 

σχολών που μέσω της αφήγησης διαμορφώνουν τρόπους γλωσσικής διδασκαλίας  
-  έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα  εφόδια, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις αρχές 

αυτές και να διατυπώνουν δικές τους πρωτότυπες προτάσεις διδασκαλίας 
- έχουν έρθει φέρει σε επαφή με αφηγήσεις που σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες και 

με διαφορετικές ιδεολογικές φορτίσεις χρησιμοποιήθηκαν για την εκάστοτε 
διδασκαλία της γλώσσας. 
 έχουν συνειδητοποιήσει τις φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές 
συνιστώσες του γλωσσικού μαθήματος.  

Γενικές Ικανότητες 

-  Σχεδιασμός μαθησιακών – διδακτικών προσεγγίσεων  με την αξιοποίηση 
διαφορετικών αφηγήσεων . 

- Εξοικείωση με τη γλώσσα-norma 
- Διαμόρφωση στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα, π.χ τη χρήση του γλωσσικού 

ιδιώματος 
- Ικανότητα αντιμετώπισης συγκεκριμένων παιδαγωγικών προβλημάτων που έχουν 

σχέση με τη γλωσσική και αφηγηματική δυνατότητα 
- Προβληματισμός γύρω από την έννοια του γλωσσικού λάθους και της διόρθωσης. 
- Σχεδιασμός επί μέρους ευφάνταστων προτάσεων-ασκήσεων που εκκινούν από 

θεωρητικές αφετηρίες και , ταυτόχρονα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους 
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σημερινούς  μαθητές. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα:   Ο ρόλος και η σημασία της γλώσσας.  Γραπτός και Προφορικός Λόγος στη 
σημερινή εποχή.  

2ο μάθημα:  Στοιχεία εννοιολογίας και ορολογίας.  
3ο μάθημα:   Γλώσσα-norma και αποκλίσεις. 
4ο μάθημα:   Τα γλωσσικό ιδίωμα, ως στοιχείο πολιτισμού  και ως πρόβλημα στη σχολική 

τάξη.  
5ο μάθημα:   Οι διαφορετικές Γραμματικές, η σχολική γραμματική  και η γραμματική της 

φαντασίας και της αφήγησης. 
6ο μάθημα:   Γλωσσικό μάθημα και Ιδεολογία- Το γλωσσικό ζήτημα, κείμενα και αφηγήσεις. 
7ο μάθημα:   Οι αφηγήσεις του Δημοτικισμού, άλλοτε και τώρα.   
8ο μάθημα:   Το γλωσσικό Παιχνίδι: Έννοια και εφαρμογές 
9ο μάθημα:   Η θεωρία του Wittgenstein ως έναυσμα για γλωσσική και διαθεματική 

διδασκαλία και αφηγηματική δραστηριότητα 
10ο μάθημα:  Η θεωρία Λογοτεχνίας ως μέθοδος παραγωγής λόγου :Το πείραμα του Ρέτζο 

Εμίλιο 
11ο μάθημα:  Γλωσσικό λάθος και διόρθωση-παιδαγωγικά και γλωσσικά προβλήματα.  
12ο μάθημα:   Αναστοχασμός: To γλωσσικό μάθημα ανάμεσα στη Φαντασία και τη 

«σχολαστικότητα»; 
13ο μάθημα:  Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Απολογισμός – Συμπεράσματα 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία). 
Προσέγγιση που επικεντρώνεται στη συμμετοχική 
μέθοδο διδασκαλίας και τη συν-ανάγνωση. Οι φοιτητές 
καλούνται να διατυπώσουν τις δικές τους ευφάνταστες 
προτάσεις με αφετηρία την θεωρία που διδάχτηκαν.    

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία.  
Διαδικτυακά περιοδικά :  ΚΕΙΜΕΝΑ 
                                              ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
                                              ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
                                              ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΑ   
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

              20 0,8 

Αυτοτελής μελέτη           41 1,64 

Σύνολο μαθήματος  100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και 
περιλαμβάνει τελικές εξετάσεις. Προαιρετική προσθετική 
εργασία.  
 

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Α.  Αφηγήσεις 
Carrol L. The Game of Logic 

- The Tangled Tale 
Παπαντωνίου Ζ., Τα Ψηλά Βουνά 
Σολωμός Δ., Ο Διάλογος 
Ροντάρι Τζ. Παραμύθια για να σπάτε κέφι 
Tριβιζάς Ε., Η Πριγκίπισσα Δυσκολούλα 
 
Β. Μελέτες 

 Rodari G: Η Γραμματική της Φαντασίας, Μεταίχμιο, 2014  
Σταυρίδου-Πατρικίου Ρ., Το γλωσσικό ζήτημα 
Wittgenstein L, Φιλοσοφικές Αναζητήσεις 
Ζερβού Α., Διάλεκτος, ήθος και στερεότυπο στο Νεοελληνικό Θέατρο, 1999. 

- Λογοτεχνική Αφήγηση στο Σχολείο- Συνανάγνωση και Πνευματική ενηλικίωση, 
στο Ι. Πυργιωτάκης -.Β.Οικονομίδης (επιμ.)Περί Παιδείας Διάλογος, Πανεπ. 
Κρήτης 2010, 167-179 

- Σημειωτική, γλωσσολογία και Θεωρία Λογοτεχνίας, Γλώσσα, 1990.  
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Ε01 Π07 Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο  Δημοτικό Σχολείο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π07 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο  
Δημοτικό Σχολείο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και διδακτικές ασκήσεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής, Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE154/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών στοιχείων της μαθησιακής 
διαδρομής των μαθητών καθώς και σχετικών Διδακτικών προσεγγίσεων που αφορούν σε 
κεντρικά θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) των Μαθηματικών  του Δημοτικού 
Σχολείου (ΔΣ) (προσθετικές δομές, πολλαπλασιαστικές δομές, Γεωμετρία). Παράλληλα 
εξετάζονται ορισμένα στοιχεία Διδακτικής θεωρίας τα οποία είναι σημαντικά ως προς την 
ερμηνεία και βαθύτερη κατανόηση της μαθησιακής συμπεριφοράς των μαθητών στα 
Μαθηματικά καθώς και της διδασκαλίας τους.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: 
- κατανοεί βασικά στοιχεία της μαθησιακής διαδρομής των μαθητών καθώς και διδακτικές 
προσεγγίσεις που αφορούν στις προσθετικές δομές, στις πολλαπλασιαστικές δομές και στη 
Γεωμετρία 
- κατανοεί τη θέση και τη σημασία αυτών των αυτών των θεμάτων στα πλαίσια του ΑΠ των 
Μαθηματικών του ΔΣ  καθώς και τον ρόλο τους στην συνέχεια της μαθησιακής διαδρομής 
των μαθητών μετά το Δημοτικό 
- κατανοεί ορισμένα στοιχεία Διδακτικής θεωρίας τα οποία είναι σημαντικά όσον αφορά 
στην ερμηνεία και βαθύτερη κατανόηση της μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών 
- κατανοεί βασικές δυσκολίες και τα αντίστοιχα λάθη των μαθητών όσον αφορά στα 
θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών που εξετάσθηκαν   
- είναι ικανός να κατασκευάζει προβλήματα, ασκήσεις, τεστ και άλλο διδακτικό υλικό 
καθώς και να σχεδιάζει σχετικές διδακτικές δραστηριότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία αυτών των θεμάτων 
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- γνωρίζει σημαντικές εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών καθώς και τη 
σημασία της ένταξης τέτοιων μορφών διδασκαλίας στα πλαίσια της συνήθους δουλειάς 
στην τάξης  
 - είναι σε θέση να εξετάζει κριτικά προτεινόμενες διδασκαλίες και διδακτικό υλικό που 
αφορούν στα θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών που εξετάσθηκαν  λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές δυσκολίες των μαθητών και τις Διδακτικές προσεγγίσεις που γνωρίζει, τα 
στοιχεία Διδακτικής θεωρίας που εξετάσθηκαν και τη θέση αυτών των θεμάτων στα πλαίσια 
του ΑΠ. 
- είναι σε θέση να μελετήσει περαιτέρω, αυτόνομα, όσον αφορά στη μάθηση και 
διδασκαλία των Μαθηματικών του ΔΣ 
 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Επίλυση Προβλημάτων 
 Σύλληψη και διαμόρφωση προβλημάτων (problem posing). 
 Κατανόηση του άλλου και επικοινωνία 
 Κριτική Σκέψη  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(i) Στοιχεία Διδακτικής θεωρίας: Ο Εποικοδομητισμός (Constructivism) όσον αφορά στη 
μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών, ο εννοιολογικός χώρος και ο χώρος 
προβλημάτων των αντικειμένων διδασκαλίας των μαθηματικών, η εννοιολογική εικόνα 
(concept image) του μαθητή για τα διδασκόμενα αντικείμενα, δυσκολίες και εμπόδια 
(οντογενετικά, επιστημολογικά, διδακτικά,…) που συναντούν οι μαθητές και ο ρόλος 
τους στη μάθηση των μαθηματικών, τα λάθη των μαθητών και η σημασία τους, τα 
σημειωτικά πεδία έκφρασης και επεξεργασίας των μαθηματικών εννοιών και η 
σημασία της εναλλαγής τους στην μάθηση αυτών των εννοιών. Η κοινωνικοπολιτισμική  
προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών, η τάξη ως κοινότητα 
μάθησης στα μαθηματικά, η έννοια του Διδακτικού Συμβολαίου, ο Διδακτικός 
Μετασχηματισμός στα Μαθηματικά ((α) η γνώση των ειδικών, (β) η επίσημη γνώση του 
ΑΠ, (γ) η πράγματι διδασκόμενη γνώση και οι μετασχηματισμοί από το (α) στο (β) και 
από το (β) στο (γ)). (Τα στοιχεία Διδακτικής θεωρίας συζητούνται σε εισαγωγικό επίπεδο 
κατά τη διάρκεια δύο τρίωρων συναντήσεων, στη συνέχεια χρησιμοποιούνται και 
επανεξετάζονται σε συνδυασμό με τις άλλες ενότητες της ύλης του μαθήματος)      

 (i) Συζήτηση για την οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού. Διδακτικές προσεγγίσεις και 
μεθοδολογία της διδασκαλίας  όσον αφορά: στην εισαγωγή της έννοιας του αριθμού, 
στις προσθετικές δομές: εισαγωγή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, πρόσθεση και 
αφαίρεση με μικρούς αριθμούς, πρόσθεση και αφαίρεση με μεγαλύτερους αριθμούς 
και οι αλγόριθμοι της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, ο χώρος προβλημάτων της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης και η κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση τους. Τα 
χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί του υπάρχοντος ΑΠ του ΔΣ όσον αφορά στις 
προσθετικές δομές. (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

(ii) Διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία της διδασκαλίας  όσον αφορά στις 
πολλαπλασιαστικές δομές: εισαγωγή του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, η 
εκμάθηση της προπαίδειας, οι αλγόριθμοι του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, ο 
χώρος των προβλημάτων που λύνονται με ένα πολλαπλασιασμό ή μία διαίρεση  και η 
κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση τους, ανάλογα ποσά αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Τα 
χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί του υπάρχοντος ΑΠ του ΔΣ όσον αφορά στις 
πολλαπλασιαστικές δομές. (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 
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(iii) Διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία της διδασκαλίας  όσον αφορά στις 
αριθμητικές παραστάσεις και την προτεραιότητα των πράξεων. (Μία τρίωρη 
συνάντηση.) 

(iv)   Η εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών, χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της 
γεωμετρίας και η σημασία τους στην εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών. 
Διδακτικές προσεγγίσεις όσον αφορά ορισμένες βασικές ενότητες του Αναλυτικού 
Προγράμματος (ΑΠ) της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο (ΔΣ) (η έννοια της γωνίας, 
κάθετες και παράλληλες ευθείες, τρίγωνα, παραλληλόγραμμα, κύκλος, εμβαδά). 
Εκπαιδευτικά λογισμικά για τη Γεωμετρία και η διδακτική τους αξιοποίηση. Η 
επιστημολογική διαφορά εμπειρικής και Ευκλείδειας Γεωμετρίας και η σημασία της, οι 
δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν οι μαθητές όσον αφορά στην εισαγωγή τους 
στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. Τα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί του υπάρχοντος ΑΠ 
του ΔΣ για τη Γεωμετρία. Ο ρόλος και η σημασία της δουλειάς στο Δημοτικό όσον αφορά 
στη συνέχεια της μαθησιακής διαδρομής τους στη Γεωμετρία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. (Τρεις τρίωρες συναντήσεις.) 

 (vi) Η αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών. (Μία 
τρίωρη συνάντηση.) 

(vii) Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ανακαλυπτική διδασκαλία και μάθηση, 
αυτοδιόρθωση-αυτομάθηση και αυτοδιορθωτικές διδακτικές δραστηριότητες. (Δύο 
τρίωρες συναντήσεις.) 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

- εκπαιδευτικά λογισμικά 
-ιστοσελίδα του μαθήματος 
-ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις και 
ασκήσεις στην τάξη 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες (Διδακτικές 
ασκήσεις) 

26 1,04 

Αυτοτελής Μελέτη 35 1,4 

   

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

(i) Τελική εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
επίλυση προβλημάτων). Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 
άριστα το δέκα. 
(ii) Μικρές γραπτές ατομικές εργασίες. Το σύνολο των 
μικρών γραπτών ατομικών εργασιών βαθμολογείται με 
άριστα το δύο. 
Ο τελικός βαθμός του φοιτητή προκύπτει αθροίζοντας 
τους βαθμούς των (i) και (ii) εκτός εάν το άθροισμα 
υπερβαίνει το δέκα οπότε ο βαθμός του φοιτητή είναι 
δέκα (άριστα). 
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 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Κολέζα Ευ. (2017). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών (2η Έκδοση). Αθήνα: 
Εκδόσεις Gutenberg  
Λεμονίδης Χ. (2016). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.  
Van de Walle J., Lovin L., Karp K., Bay-Williams J. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο 
ως το Γυμνάσιο: Διδασκαλία με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του (επιμελητής: Τ. 
Τριανταφυλλίδης, μετάφραση: Α. Γρίβα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
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Ε02 Π06 Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 

Σχολείο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Π06 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 
στο Δημοτικό Σχολείο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

-  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU101/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί: 
 να αναγνωρίζουν την έννοια του επιστημονικού γραμματισμού καθώς και τους σκοπούς και 

τους στόχους της Διδασκαλίας των ΦΕ  
 να αναγνωρίζουν διαφορετικές θεωρίες μάθησης σχετικά με το αντικείμενο των ΦΕ καθώς 

και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών μοντέλων διδασκαλίας (παραδοσιακό – 
ανακαλυπτικό - κονστρουκτιβιστικό) 

 να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών σχετικά με τον 
φυσικό κόσμο και να αναδεικνύουν τις αντιλήψεις των μαθητών για βασικές έννοιες και 
φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών 

 να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για τη διδασκαλία ΦΕ όπως η 
γνωστική σύγκρουση, τα πειράματα με απλά υλικά, αναλογικά ή ψηφιακά όργανα μέτρησης 
και οι προσομοιώσεις με χρήση ΤΠΕ για την αναδόμηση των μαθητικών ιδεών. 

 να αναγνωρίζουν τις επιστημονικές διαδικασίες και την προσέγγιση της μάθησης μέσω 
διερεύνησης 

 να αναδομούν διδακτικά το επιστημονικό περιεχόμενο ΦΕ σε περιεχόμενο προς διδασκαλία  
 να έχουν εποπτεία των αναλυτικών προγραμμάτων ΦΕ του Δημοτικού Σχολείου 
 να συνδυάζουν τις παραπάνω γνώσεις στην περίπτωση του σχεδιασμού σεναρίων 

διδασκαλίας και της ανάπτυξης των αντίστοιχων φύλλων εργασίας. 
 να εφαρμόζουν τις ανωτέρω γνώσεις σε εξειδικευμένες περιπτώσεις εννοιών και 

φαινομένων της Φυσικής και της Χημείας στα πλαίσια των προαιρετικών εργαστηρίων που 
θα προσφέρονται. 
 
 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU101/
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Γενικές Ικανότητες 

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

- Αυτόνομη Εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Οριοθέτηση επιστημονικού τομέα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 
- Επιστημονικός Γραμματισμός – Σκοποί & στόχοι διδασκαλίας ΦΕ – Αναλυτικά 

προγράμματα ΦΕ 
- Θεωρίες Μάθησης στο πεδίο των ΦΕ (Γνωσιακές και κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις) – Eννοιολογική αλλαγή. 
- Ιδέες μαθητών στις ΦΕ 
- Mοντέλα διδασκαλίας των ΦΕ 
- Φάσεις διδασκαλίας κονστρουκτιβιστικού μοντέλου μάθησης ΦΕ 
- Διδασκαλία & Μάθηση μέσω διερεύνησης 
- Διδακτική αναδόμηση επιστημονικού περιεχομένου ΦΕ 
- Διδακτικός Σχεδιασμός μαθημάτων ΦΕ – Σενάρια διδασκαλίας – Φύλλα εργασίας 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη 61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Χαλκιά, Κ. (2010). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 
Harlen, W. & Elstgeest, J. (2005). Unesco. Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω 
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1.4. Υποχρεωτικά 4ου Εξαμήνου 

Α06 Π02 Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορική Παιδεία 
  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α06 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορική 
Παιδεία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική 
γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Θα αναπτύξουν τη δι-ιστορική τους συνείδηση και πολιτική κρίση (υπολογισμός 

κινήτρων και ορίων ανθρώπινης δραστηριότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, 
επισήμανση της συλλογικότητας της ιστορικής δράσης, αναγνώριση της ανθρώπινης 
ελευθερίας, κοινωνικός καθορισμός της ατομικής βούλησης, κατάφαση της 
ανθρώπινης ύπαρξης, αξιοπρέπειας και ευθύνης).  

- Θα αναπτύξουν διανοητικά εργαλεία για να εξηγήσουν τη θέση των πολιτών μέσα στις 
κοινωνίες, των πολιτών ως αποτέλεσμα πολλαπλών καθορισμών και των μηχανισμών 
ενσωμάτωσης τους μέσα σε ένα δοσμένο σύστημα.  

- Θα περιγράψουν ορισμένα σύγχρονα μοντέλα/ παραδείγματα διδασκαλίας της 
ιστορίας και θα αναγνωρίσουν τα ταμπού της ιστορίας και τις κοινωνικές χρήσεις της 
ιστορικής γνώσης.  

- Θα εξετάσουν επίσης, τη διδασκαλία της ιστορίας σε διάφορες χώρες καθώς και τα νέα 
κριτήρια που εφαρμόζονται στη  συγγραφή της ιστορίας στο πλαίσιο της 
διαπολιτσμικότητας.  

- Θα αναθεωρήσουν τις απόψεις τους ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές σε κοινωνίες 
πολυπολιτισμικές και παγκοσμιοποιημένες και ως εκ τούτου κινητικές, αβέβαιες και 
ανοιχτές, να αναπτύξουν γνώσεις που θα τους επιτρέπουν ένα επαρκή ιστορικό 
κοινωνικό και πολιτισμικό προσανατολισμό σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό / 
υπερεθνικό πλαίσιο.  

- Θα εξηγήσουν την έννοια της ετερότητας και της μεταβολής και θα συμπεράνουν ότι η 
ιστορία δε διδάσκει, αλλά διαπαιδαγωγεί, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του ατόμου ως παγκόσμιου πολίτη. 
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- Θα είναι ικανοί να αντιληφθούν την ανάγκη διαμόρφωσης διαπολτισμικών ιστορικών-
παιδαγωγών και θα ασκηθούν στην παραγωγή διαπολτισμικού διδακτικού υλικού για 
την ιστορία και τον πολιτισμό. 

Γενικές Ικανότητες 

1. Να είναι σε θέση να υιοθετήσουν ανοιχτά ερμηνευτικά σχημάτα και να αναχθούν στην 
απόρριψη κάθε χρησιμοθηρικής χρήσης της ιστορίας.  

2. Να είναι σε θέση να συνδυάσουν εργαστήριο και διδασκαλία, και να οδηγηθούν στην 
ιστορικοποίηση των αντικειμένων της επιστήμης,  

3. Να είναι ικανοί /ικανές να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα των αντικειμένων της 
και συνεπώς της ελλειμματικότητας των προτάσεών τους,  

4. Να είναι σε θέση να εννοήσουν τι σημαίνει ένας πολιτισμός και πώς μια χώρα 
(δια)μορφώνει πολιτισμό. Πώς ενσταλάζονται οι πολιτιστικές αξίες και πώς 
μεταβάλλονται οι αξίες.  

5. Να μπορούν να επιχειρούν συνολική ερμηνευτική του ιστορικού φαινομένου στο 
πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

6. Να καταστούν ικανοί/ ικανές να αναπτύξουν μια νέα οπτική για την επανεξέταση των 
ιστορικών και κοινωνικών κατασκευών των συνόρων για να κατανοήσουν τους 
περιορισμούς και τις δυνατότητές τους. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος προσανατολίζεται χρονικά κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο όπου υπήρξαν πρωτοβουλίες για το ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της διδασκαλίας της 
ιστορίας ώστε να καταστεί μέσο εκπαίδευσης για την ειρήνη κυρίως από την UNESCO και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Τότε έγιναν κάποια βήματα για την αναθεώρηση των σχολικών 
εγχειριδίων ιστορίας και προτάθηκε μια νέα παγκόσμια οπτική της ιστορίας, που θα επισήμαινε 
πάνω απ’ όλα τις πολιτιστικές και επιστημονικές πτυχές, μαζί με «την αλληλεξάρτηση των λαών 
και των πολιτισμών και τη συμβολή τους στην κοινή κληρονομιά». Στο μάθημα επίσης θα 
εξεταστούν θεματικές που συναρτώνται γύρω από ένα θεματικό πλαίσιο ζητημάτων που αφορούν 
στη σπουδή της διαπολιτισμικής ιστορίας, όπως: Τι είναι διαπολιτισμική ιστορία; α. Τι θα πρέπει 
να συμπεριλάβει; β. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μεροληψία και την αντικειμενικότητα; γ. 
Ο/η δάσκαλος/α της ιστορίας πρέπει να μοιράζεται τις δικές του προκαταλήψεις με τους μαθητές 
του/ της; δ. Πώς οι συγγραφείς του/των βιβλίου/ων ιστορίας συγκεντρώνουν τις ιστορικές 
πληροφορίες; Τι είναι ένα πολιτικό σύστημα; α. Πώς κατανέμεται επίσημα η εξουσία; β. Πώς 
εξασκείται η εξουσία ανεπίσημα; γ. Πώς θα έπρεπε ένα πολιτικό σύστημα να συνδέει τις σχέσεις 
ανάμεσα στις τάξεις, το έθνος, την εθνικότητα,το φύλο; Πώς μεταβάλλονται οι άνθρωποι και οι 
κοινωνίες; α. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην προκατάληψη και στο παράδειγμα; β. Ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά ενός παραδείγματος; γ. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν τον εαυτό 
τους; τους άλλους; δ. Τι είναι προκατάληψη και ποιες είναι οι πηγές της; Ποια είναι η διαφορά 
ανάμεσα σ’ ένα στερεότυπο και σε μία γενίκευση; Ποια είναι η έκταση και τα όρια μιας αβίαιης 
μεταβολής; Τι είναι εθνική ασφάλεια; α. Η βία είναι έμφυτη ή μαθαίνεται; β. Πώς άλλαξαν με τον 
καιρό οι σύγχρονες εμπόλεμες καταστάσεις; γ. Στην πυρηνική εποχή που ζούμε ποια είναι η 
σημασία των όρων αυτοκρατορία και ιδεολογία; ε. Ποια πρότυπα ειρήνης φαίνονται να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικά; Επιπλέον, εξετάζεται μια συνοριακή διδακτική της ιστορίας με 
βασικές κατηγορίες έννοιες, όπως: πολυπρισµατικότητα, κατανόηση του ξένου, της ταυτότητας, 
της ιστορίας της ανθρωπότητας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της επαφής των πολιτισµών 
και προτείνεται η παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων από διαφορετικές οπτικές και 
διαφορετικές πηγές, ώστε να επιτυγχάνεται η πολυπρισµατικότητα αυτή (multiperspectivity), η 
οποία συντείνει στην υπέρβαση της μισαλλόδοξης σκέψης και στην καλλιέργεια διαλόγου µεταξύ 
ατόµων µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  

 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Χουρδάκης (2019), Παιδαγωγική Προσέγγιση Μαθημάτων Ιστορίας και Πολιτισμού στην 
Ελληνική Διασπορά, Αθήνα, Gutenberg 
Π. Αγγελίδης, Χ. Χατζησωτηρίου (2013), Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: 
θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές, Διάδραση, 
Αθήνα 
Β. Μπάρος, Λ. Στεργίου, Κ. Χατζηδήμου (2014), Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 
εκπαίδευσης, Διάδραση, Αθήνα 
G. Mialaret (2011), Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg 
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A08 Π01 Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α08 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Yποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική/ 
γερμανική/ ισπανική γλώσσα και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη μελέτη (α) φαινομένων διγλωσσίας (από 
κοινωνιογλωσσική και εκπαιδευτική σκοπιά) και (β) ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας.  Σκοπός του μαθήματος 
είναι η αρχική εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικές έννοιες και προβληματισμούς 
γύρω από την εκπαίδευση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο 
τους οποίους ενδέχεται να συναντήσουν μελλοντικά οι φοιτητές/τριες ως εκπαιδευτικοί 
είτε στην Ελλάδα (σε τυπικές και άτυπες δομές) είτε στο εξωτερικό (σε μορφές 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης).  

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- διακρίνουν και να περιγράφουν/ορίζουν βασικές έννοιες των 
επιστημονικών πεδίων τόσο της μελέτης της διγλωσσίας όσο και της 
διδακτικής μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας  
αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δίγλωσσων μαθητών και τις 
ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με τον γηγενή, ‘μονόγλωσσο’ μαθητικό 
πληθυσμό 

- αναφέρουν τις κοινωνικο-πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες που 
επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη γλωσσική χρήση σε δίγλωσσους 
(μειονοτικούς/μεταναστευτικούς) πληθυσμούς 

- εντοπίζουν και να επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για 
αντίστοιχους δίγλωσσους μαθητές (Ελληνικά ως Γ2/Ξγ, ενήλικες/παιδιά) 

- σχεδιάζουν και εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία μέσα 
στην τυπική τάξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη και η 
επιτυχής φοίτηση και των πολιτισμικά διαφορετικών/δίγλωσσων μαθητών. 
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Γενικές Ικανότητες 

- Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία  
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στο φαινόμενο της διγλωσσίας (η διγλωσσία ως παγκόσμιο, κοινωνικό και 

ατομικό φαινόμενο) 
- Διαστάσεις διγλωσσίας  
- Γλωσσική χρήση και ανάπτυξη διγλωσσίας σε δίγλωσσες κοινότητες  
- Η κατάκτηση μιας Γ2 (θεωρίες μάθησης, χαρακτηριστικά) 
- Προσεγγίσεις στη διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας 
- Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 και ως Ξένης γλώσσας (τύποι μαθητών, 

εκπαιδευτικό υλικό, μεθοδολογία) 
- Θεωρίες γύρω από τη σχέση διγλωσσίας και μάθησης 
- Η διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές στις τυπικές τάξεις (μοντέλα για την υποστήριξη 

των μαθητών με χαμηλή ελληνομάθεια για την πρόσβαση στο ΑΠ και την επιτυχή 
σχολική και κοινωνική ένταξη).  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Baker, C. (2001) Eισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση (μτφρ. Α. 
Αργυροπούλου, επιμ. Μ. Δαμανάκης). Αθήνα: Gutenberg. 

- Cummins, J. (2003) Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση (μτφρ. Σ. Αργύρη, επιμ. Ε. 
Σκούρτου). Αθήνα: Gutenberg (2η εκδ. βελτιωμένη και επηυξημένη). 

- Σκούρτου, Ε. (2012) Διγλωσσία και σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 
- Τσοκαλίδου, Ρ. (2011) Χώρος για Δύο. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 
- Χατζηδάκη, Α. (2020) Διδάσκοντας δίγλωσσα παιδιά: Θεωρητικά ζητήματα και 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.Κ.α. 
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Β03 Π13 Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β03 Π13 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις- Παρουσιάσεις εργασιών 3 3 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής/Υπόβαθρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών της 
πολυπλοκότητας του γραπτού λόγου ως διδακτικού αντικειμένου και της αναγκαιότητας για 
διδακτικές παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται από συστηματικότητα και επιστημονικότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η δόμηση γνώσεων για τις σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις του γραπτού λόγου και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης αποτελεσματικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησής του με βάση τις 
αρχές που απορρέουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις.  
Ειδικότερα, με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες να: 
 Έχουν κατανοήσει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη μάθηση και 

διδασκαλία του γραπτού λόγου.  
 Περιγράφουν επαρκώς τις απορρέουσες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις αρχές για τον 

σχεδιασμό αποτελεσματικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης του γραπτού 
λόγου.  

 Σχεδιάζουν και να αξιολογούν περιβάλλοντα  γνωσιακής μαθητείας και αντίστοιχα 
σενάρια διδασκαλίας.   

 Χρησιμοποιούν ποικιλία στρατηγικών και διευκολυντικών εργαλείων στη διδασκαλία 
και μάθηση του γραπτού λόγου. 

 Προσαρμόζουν τις στρατηγικές και τα διευκολυντικά/υποστηρικτικά μέσα στο πλαίσιο 
της διαφοροποίησης ή εξατομίκευσης της διδασκαλίας.   

 Έχουν κατανοήσει τη σημασία του γραπτού λόγου σχετικά με την ανάπτυξη της 
μεταγνώσης, της κριτικής σκέψης και της χειραφέτησης των μαθητών/τριών. 

 Μεταφέρουν τις διδακτικές αρχές, τις στρατηγικές και τα υποστηρικτικά μέσα  στη 
διδασκαλία  διαφόρων κειμενικών ειδών/τύπων στο σχολικό περιβάλλον. 
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 Επεκτείνουν τις διδακτικές πρακτικές τους από το πεδίο της παραγωγής γραπτού λόγου 
στο πεδίο της κατανόησης και το αντίθετο στο πλαίσιο της αλληλεπιδραστικής σχέσης 
των δύο υπο-δεξιοτήτων.  

Γενικές Ικανότητες 

- Σχεδιασμός αποτελεσματικών διδακτικών περιβαλλόντων  
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα των μαθητών  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σε σχέση με τις θεωρητικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις και την πρακτική τους εφαρμογή αντίστοιχα   
- Ανάπτυξη φακέλου υλικού ως εργαλείου ευέλικτης γλωσσικής διδασκαλίας 
- Διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας 
- Ενίσχυση της ομαδικότητας  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα  Παρουσίαση μαθήματος. Στόχοι και θεματικές ενότητες – Μέθοδος 
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Προτεινόμενη βιβλιογραφία. 
 
Η συμβολή του γραπτού λόγου στην ανάπτυξη μεταγνωσιακών 
δεξιοτήτων,  στην προώθηση της σχολικής γνώσης και στη βελτίωση 
του κοινωνικού status των μαθητών - συγγραφέων. 

2ο μάθημα  Ο ρόλος της μεταγνώσης και της εργαζόμενης μνήμης στην παραγωγή 
του γραπτού λόγου και την κατανόηση. 

3ο μάθημα  Σχέσεις ανάγνωσης και γραφής. Γραπτός λόγος και κοινωνία της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

4ο μάθημα  Ανάγνωση, συγγραφή και διαδίκτυο. 

5ο μάθημα  Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις του γραπτού λόγου. 

6ο μάθημα  Θεωρίες – μοντέλα ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου. 

7ο μάθημα  Σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές και κοινωνικο-γνωστικές 
προσεγγίσεις γραπτού λόγου. 

8ο μάθημα  Κειμενικά είδη.  Κειμενοκεντρικο-διαδικαστικές προσεγγίσεις. Φάσεις 
παραγωγής γραπτού λόγου - στρατηγικές συγγραφής και ανάγνωσης. 

9ο μάθημα  Γραμματισμός. Είδη γραμματισμού. Σχεδιασμός γεγονότων 
γραμματισμού. 

10ο μάθημα  Αρχές σχεδιασμού μαθησιακών – διδακτικών περιβαλλόντων γραπτού 
λόγου στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας. 

11ο μάθημα  Συνεργατική γραφή και ανάγνωση. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών. 

12ο μάθημα  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η σημασία των διαδικαστικών 
διευκολύνσεων κατά τη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Παρουσιάσεις 
εργασιών φοιτητών 

13ο μάθημα  Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Απολογισμός – Συμπεράσματα. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 
Προσέγγιση που επικεντρώνεται στη μάθηση/διερευνητική και 
συμμετοχική μέθοδο διδασκαλίας. Οι φοιτητές χωρίζονται σε 
ομάδες και αναλαμβάνουν εργασίες θεωρητικές ή σενάρια 
παρέμβασης  με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για την ολοκλήρωση 
των εργασιών τους υποστηρίζονται από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και τους υποψηφίους διδάκτορες. Η παρουσίαση, ο 
σχολιασμός και η αξιολόγηση τους γίνεται στην τάξη. Τις 
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εργασίες όλου του εξαμήνου τις καταθέτουν στο φάκελο 
αξιολόγησης τους στο τέλος του εξαμήνου.    

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  
Ιδεoκατασκευές (2004). Σπαντιδάκης. Intelearn 
ΠΑΩ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2009) Intelearn 
ΠΑΩ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2009) Intelearn 
ΠΑΩ Γ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2009) Intelearn 
ΠΑΩ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2009) Intelearn 
ΠΑΩ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2009) Intelearn 
ΠΑΩ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2010) Intelearn 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Παραδόσεις 
μαθήματος-  

3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσιάσεις 
εργασιών φοιτητών 

 61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και 
περιλαμβάνει την κατάθεση ομαδικού φακέλου εργασιών 
(20%  επιπρόσθετης βαθμολογίας) και γραπτές εξετάσεις. 
Ο φάκελος δεν είναι υποχρεωτικός. Όσοι έχουν καταθέσει 
φάκελο μπορούν να απαντούν σε λιγότερα θέματα στις 
εξετάσεις.  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βάμβουκας, Μ. (2004). Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της ανάγνωσης. Αθήνα: Ατραπός. 
Βασαρμίδου, Δ. & Σπαντιδάκης Ι. (2015). Διδασκαλία και μάθηση του γραπτού λόγου. Αθήνα 

εκδόσεις Gutenberg. 
Ιορδανίδου, Α., & Φτερνιάτη, Α. (2010). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το 

γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα εκδόσεις Πατάκη. 
Κωσταρίδου – Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές Διαδικασίες και Αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Κωστούλη, Τ. (2009). Ο γραπτός λόγος σε κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια. Κειμενικές 
πρακτικές και διαδικασίες μάθησης. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Ματσαγγούρας, Η., Γ. (2004) Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού 
σκέφτονται, γιατί δε γράφουν; Αθήνα: Γρηγόρης. 

Παπαδοπούλου, Σ. (2000). Η ολική Γλώσσα. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. 
Παπαϊωάννου, Π. & Πατούνα, Α. (2003). Η Περίληψη ως κείμενο και αντικείμενο 

διδασκαλίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 
Flower, L. (1994). The Construction of Negotiated Meaning: A social Cognitive Theory of 

Writing. Southern Illinois: University Press. 
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Β06 Π01 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β06 Π01 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες 

της Αγωγής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού Υπόβαθρου  (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1405 

 
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Μεθοδολογία της  Έρευνας και 
συγκεκριμένα στις ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας.  Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

 κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 

 αποκτήσει εισαγωγικές γνώσεις για την ερευνητική διαδικασία, τη δομή μιας 
επιστημονικής εργασίας αλλά και  την βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών 
ερευνών 

 μάθει  βασικά στοιχεία που αφορούν στο χώρο της εκπαιδευτικής και της 
κοινωνικής έρευνας και να εξοικειωθεί με τους τρόπους και τις διαδικασίες 
παραγωγής γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης 

 αποκτήσει την ικανότητα να μελετά  και να κρίνει ερευνητικά δεδομένα από το χώρο 
της εκπαίδευσης μέσω των γνώσεων που θα αποκτήσει σχετικά με τις μεθόδους 
δειγματοληψίας και τις μεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδομένων 

 αξιοποιήσει την παραπάνω γνώση προκειμένου να αξιολογεί τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα μιας επιστημονικής μελέτης, 

 χρησιμοποιεί ερευνητικές μελέτες για τη γόνιμη συμμετοχή του στα σεμιναριακά 
μαθήματα του προγράμματος σπουδών και για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

 να συγκρίνει αποτελέσματα από διάφορες έρευνες και να αναπτύσσει 
προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν κοινωνικές και ηθικές ευθύνες στο χώρο 
της εκπαιδευτικής έρευνας. 

 Επιπλέον, αναμένεται να είναι κριτικός αναγνώστης της βιβλιογραφίας της 
εκπαιδευτικής έρευνας αφού θα έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης 
γνώσεων που χρειάζονται για συνέχιση σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό 
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αυτονομίας, αφού θα έχει γνωρίσει τις βασικές έννοιες της ερευνητικής 
διαδικασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1η εβδομάδα   Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία).  

 Οι παραδοχές και η φύση της επιστήμης. Κανονιστικές και ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις. 

2η εβδομάδα   Βασικές έννοιες και στάδια επιστημονικής έρευνας.  Ερευνητικός 
σχεδιασμός: Προβληματική της έρευνας, προσδιορισμός του σκοπού, 
ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. 

3η εβδομάδα  Πειραματικός σχεδιασμός στην εκπαιδευτική έρευνα 
4η εβδομάδα Επισκόπηση: Δειγματοληπτικές έρευνες και ερωτηματολόγια.   
 Δειγματοληπτικό σφάλμα. 
5η εβδομάδα  Ευέλικτα ερευνητικά  σχέδια: μελέτες περίπτωσης, εθνογραφικές  
  μελέτες, μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας 
6η εβδομάδα   Εκπαιδευτική έρευνα δράσης 
7η εβδομάδα   Μέθοδοι Παρατήρησης (συμμετοχική, δομημένη, κτλ.) 
8η εβδομάδα  Συνεντεύξεις. Έλεγχοι και κλίμακες για τη μέτρηση στάσεων 
9η εβδομάδα   Η ανάλυση περιεχομένου στην εκπαιδευτική έρευνα. 
10η εβδομάδα  Ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, τρόποι παρουσίασης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
11η εβδομάδα  Δεοντολογία εκπαιδευτικής έρευνας 
12η εβδομάδα  Η αναφορά της διερεύνησης: Βασικοί κανόνες συγγραφής επιστημονικής 

εργασίας. 
13η εβδομάδα  Βιβλιογραφική ανασκόπηση στην εκπαιδευτική έρευνα και ορθή χρήση 

βιβλιογραφικών παραπομπών. Λογοκλοπή. 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή video (ερευνητές, πειράματα, κτλ.) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω παρουσιάσεων Power Point, 
(Παραδείγματα,  Ερευνητικές μελέτες- 
Σχήματα-Διαγράμματα-Πίνακες) και μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

 Χρήση διαδικτύου για προβολή 
παραδειγμάτων και εφαρμογών 
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 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη  61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Στην Ελληνική Γλώσσα 
o Bell, J. (1993). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής 

έρευνας. Πρόλογος, εισαγωγή, απόδοση: Α.Β. Ρήγα. Αθήνα: Gutenberg. 
o Bryman, Α. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Επιμ. Α. Αϊδίνης, Αθήνα: 

Gutenberg 
o Cohen L., Manion L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 
o Christensen, L. B. (2007). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα (8η 

έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 
o Creswell, J. W. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και 

αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Επιστ.Επιμ. Χ. 
Τζορμπατζούδης. Αθήνα: Ίων- ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ  

o Gay, L.R., Mills, G., Airasian, P. (2017). Εκπαιδευτική Έρευνα: Ποσοτικές και 
ποιοτικές μέθοδοι - Ανάλυση και εφαρμογές. Προπομπός 

o Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την 
ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

o Verma, G. K. (2004). Εκπαιδευτική έρευνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
τεχνικές Μετάφραση Έλενα Γρίβα Επιμέλεια Αδαμάντιος Παπασταμάτης. 
Αθήνα: Τυπωθήτω   

o Schnell. R., Hill, P.B., Esser, E. (2014). Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. 
Μεταφρ. Ν. Ναγόπουλος, Επιστημ. Επιμ. Ν. Ναγόπουλος, Γ. Γκιόσος.. Αθήνα: 
Προπομπός. 

o Sokolowski R. (2008). Εισαγωγή στη Φαινομενολογία (μτφ. Πέτρος Κοντός) 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 

o Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015-2η έκδοση) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; 
Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική. 

o Ιωσηφίδης, Θ. και  Σπυριδάκης, Μ. (2006).  Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: 
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων.  Αθήνα: Κριτική. 

o Ιωσηφίδης, Θ. (2008).  Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. 
Αθήνα: Κριτική. 

o Κατσαρού, Ε. και Τσάφος, Β. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία.  Η 
εκπαιδευτική έρευνα δράσης.  Αθήνα: Σαββάλας. 

o Πουρκός, Μ. & Δαφέρμος, Μ. (Επιμ.) (2010). Ποιοτική έρευνα στις 
Κοινωνικές Επιστήμες: επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. 
Αθήνα: Τόπος.  

o Τσιώλης, Γ. (2014) Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική 
έρευνα. Αθήνα: Κριτική 
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o Σαραφίδου, Γ.-Ό. (2011). Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών 
Προσεγγίσεων: η εμπειρική έρευνα. Αθήνα: Gutenberg. 

o Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Μτφ. Βασιλικού Κ., 
Νταλάκου Β. Επιστ.Επιμ. Κ. Μιχαλοπούλου. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & 
Κώστας Δαρδανός. 

Β. Στην Αγγλική Γλώσσα 
o Creswell J. (2007). Educational Research: Planning, Conducting, and 

Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Allyn & Bacon.  
o Creswell, J. W. (2007).  Qulitative Inquiry and Research Design.  Choosing 

Among Five Apporaches.  2nd edition. Thousand Oaks: Sage. 
o Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds) (2005). The Sage Handbook of Qualitative 

Resarch. Thousand Oaks: Sage. 
o Flick, U., Kardoff von E., Steinke, I. (2004) (eds) A Companion to Qualitative 

Research.  London: Sage 
o Johnson B., Christensen L.,  
o (2007). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed 

Approaches. Sage Publications. 
o Krathwohl, D.R. (2009). Methods of Educational and Social Science 

Research: the Logic of Methods. Wavelamd Press. 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
International Journal of Educational Research 
Educational Research Review 
American Journal of Educational Research 
European Educational Research Journal 
International Journal of Educational Research 
International Journal of Research & Method in Education 
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ΔΟ1 Π03 Παιδική Λογοτεχνία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ01 Π03  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις- Παρουσιάσεις εργασιών 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το μάθημα αυτό  επιδιώκεται η γνωριμία των φοιτητών με τα 
σημαντικά, κλασικά και νεότερα Λογοτεχνικά Βιβλία που απευθύνονται 
σε παιδιά.  

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν: 
- εξοικειωθεί  με τα σημερινά παιδικά βιβλία, ελληνικά και ξένα, που θίγουν, με 

σύγχρονο τρόπο, σοβαρά προβλήματα. 
- εξοικειωθεί με την παιδαγωγική αξιοποίηση του βιβλίου και τη χρήση του στο πλαίσιο  

των διαφορετικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος. 
- δομήσει θετική στάση απέναντι στον «διάλογο» σχολικών και εξωσχολικών βιβλίων 
- καλλιεργήσει θετική στάση απέναντι στην εξατομικευμένη πρόταση ανάγνωσης που 

απευθύνεται στον συγκεκριμένο νεαρό αναγνώστη.  
- Κατανοήσει τις σύγχρονες θεωρίες γύρω από την Παιδική Λογοτεχνία. 
- Κατανοήσει το ρόλο και τη σημασία της παρουσίας του Παιδικού Βιβλίου 

(εικονοκειμένου) στη σχολική τάξη, ήδη από την πρώτη Δημοτικού, ώστε το παιδί να 
αγαπήσει το βιβλίο, πριν ακόμα  εξοικειωθεί με την ανάγνωση.  

- Εξοικειωθεί με τη χρήση διαφόρων ειδών βιβλίων που απευθύνονται σε παιδιά, στο 
σχολικό περιβάλλον. 

- Αναπτύξει θετική στάση γύρω από τη φιλαναγνωσία και τις διαφορετικές στρατηγικές 
για την ανάπτυξή της. 

 

Γενικές Ικανότητες 

- Σχεδιασμός στρατηγικών φιλαναγνωσίας-  
- Κριτική επιλογή ενδεικνυόμενων βιβλίων κατά ηλικία, περίπτωση κ.λπ.  
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυ-πολιτισμικότητα, όπως προβάλλονται 

μέσα από το βιβλίο που απευθύνεται στην πολυπολιτισμική τάξη και σε κάθε παιδί 
χωριστά.. 
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- Δυνατότητα κριτικής προσέγγισης των βιβλίων για παιδιά που εκδίδονται σήμερα 
- Δυνατότητα κριτικής στάσης απέναντι στους μηχανισμούς που διέπουν την παραγωγή 

και προώθηση των παιδικών βιβλίων. 
- Κριτική στάση απέναντι στις διασημειακές διασκευές και τα λοιπά εξωλογοτεχνικά 

παράγωγα. 
- Δυνατότητα σχεδιασμού παρεμβάσεων δε διαφορετικά περιβάλλοντα ανάγνωσης 
- Οργάνωση σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα  Ορισμός και όρια Λογοτεχνίας παιδιών-Λογοτεχνίας Ενηλίκων  

2ο μάθημα  Στοιχεία της Ιστορίας και της Θεωρίας του Παιδικού βιβλίου. 

3ο μάθημα  Μορφές Λογοκρισίας και αντίστασης. Το παιχνίδι των κανόνων και των 
παραβιάσεων 

4ο μάθημα  Πολιτική Λογοκρισία και Παιδικό Βιβλίο 

5ο μάθημα  Παιδαγωγική Λογοκρισία και Πολιτική ορθότητα. 

6ο μάθημα   Αυτολογοκρισία και υπέρβαση. 

7ο μάθημα  Το γλωσσο-λογικό δοκίμιο και το παρά-λογο παραμύθι.-Η μεταμφίεση 
του δοκιμιακού λόγου σε παιδικό βιβλίο. 

8ο μάθημα  Πολιτική Αλληγορία, Ιστορικότητα και Παραμύθι. 

9ο μάθημα  Ο πολιτικός μύθος του ερημίτη ή η περιπέτεια της μεταγραφής 

10ο μάθημα  Προβλέποντας τον Ναζισμό και προβάλλοντας Αντιστάσεις.- Η Ιστορία 
των μεγάλων και τα βιβλία των παιδιών. 

11ο μάθημα  Κείμενα για κορίτσια του παλιού και του τωρινού καιρού. Αφηγήσεις 
σεξισμού και αφηγήσεις φεμινισμού. 

12ο μάθημα  Βιβλία (παλαιότερα) παιδιών και σύγχρονοι κώδικες επικοινωνίας 
ενηλίκων 

13ο μάθημα  Αντί επιλόγου: Βιβλία παιδιών και κώδικες επικοινωνίας ενηλίκων -
Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Απολογισμός – Συμπεράσματα. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία). 
Προσέγγιση που επικεντρώνεται στη συμμετοχική μέθοδο 
διδασκαλίας και τη συν-ανάγνωση.  
Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν 
εργασίες σχετικές με την παρακολούθηση της εκδοτικής 
δραστηριότητας, της κρατικής πολιτικής για το βιβλίο, της 
ενασχόλησης του καθημερινού τύπου κ.λπ.    
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  
Αναζήτηση εικονοκειμένων στο διαδίκτυο. 
Παρακολούθηση διασημειακών διασκευών 
Παρακολούθηση ταινιών 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής Μελέτη           41 1,64 
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Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και 
περιλαμβάνει τελικές εξετάσεις. Προαιρετική προσθετική 
εργασία.  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Reynolds K., Childrens Literature- Avery short Introduction, Oxford, 2011 
Schikorsky I. Kinder-und Jugendliteratur, Dumont, 2004. Schnellkurs. 
Ζερβού Α. Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας χρόνων Ο Ροβινσώνας, 

η Αλίκη, το Παραμύθι χωρίς όνομα- Ανάγνωση από μια ενήλικη, Οδυσσέας, δ΄εκδ, 
2020.. 

Ζερβού Α. Στη χώρα των θαυμάτων-Το παιδικό βιβλίο, ως σημείο συνάντησης παιδιών-
ενηλίκων, Πατάκης, γ΄εκδ. 2020. 

Zervou A., Mythe litteraire et Classique d enfance dans le monde contemporain- Le materiel 
d; un codex de Communication ou Transformations et Reciprocites, INTERTEXTES, 
2003, 213-231. 

 Zervou A.,  The Game of Rules and Infractions,  in Nilsen A. P. (ed.) Censorship in Children;s 
Literature, PARA-DOXA, 2, 3-4. 2006,452-472 . 

Zervou A, Ten Qualities of the author Eugene Trivizas and ten of his gifts to the Children of 
the World, H. C. Andersen Author Award 2006, Greek National Section of IBBY,2006.  
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1.5. Υποχρεωτικά 5ου Εξαμήνου 

Α11 Π04 Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (e-
Learning) 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α11 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών (e-Learning) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Yποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/index.php?categoryid=17 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Σκοπός του μαθήματος. είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι φοιτητές  να είναι 
σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, και να αξιολογούν προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών με την χρήση των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο  του μαθήματος  το ενδιαφέρον εστιάζεται 
στις έννοιες της δημιουργικότητας, της συνεργατικής διερεύνησης και οικοδόμησης της 
γνώσης, και της κριτικής σκέψης 

- Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση 
να : 

 Αναγνωρίζουν  βασικές έννοιες του επιστημονικού πεδίου  της επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Κατανοούν και να αναλύουν  τις προσεγγίσεις σχετικά με την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 vα ερμηνεύουν   τα χαρακτηριστικά των συστημάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
με την χρήση των ΤΠΕ (elearning) 

 να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνίας της Γνώσης με έμφαση 
στην αναγκαιότητα ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο σύγχρονο Σχολείο 

 να εντοπίζουν να μελετούν και να αναλύουν καλές πρακτικές επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο  

 να σχεδιάζουν επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς με την χρήση των 
ΤΠΕ  

https://elearn.uoc.gr/course/index.php?categoryid=17
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Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο τμήμα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

2. Θεμελιώδεις   προσεγγίσεις σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και 
ιδιαίτερα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών περιβαλλόντων   επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών (elearning) 

4. Εισαγωγή στην έννοια της δημιουργικότητας στην Κοινωνία της Γνώσης και 
διασύνδεση της με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών με την χρήση των ΤΠΕ 

5. Καλές πρακτικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με την χρήση των ΤΠΕ από τον 
ελληνικό και τον διεθνή χώρο  

6. Μεθοδολογία σχεδιασμού περιβαλλόντων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με την 
χρήση των ΤΠΕ από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
elearning πλατφόρμας moodle 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 36 1,64 

Ομαδικές Εργασίες  25 1,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναστασιάδης, Π. Σ., & Κωτσίδης, Κ. Μ. (2017). Παιδαγωγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξ 
αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο 
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Σύγχρονο Σχολείο» με έμφαση στη συνεργασία και την δημιουργικότητα. Διεθνές Συνέδριο 
για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9(1A), 116-137. 
Π.Αναστασιάδης (2016).  Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών  με τη χρήση  
Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου [e-Learning]:  Από τη Θεωρία στην 
Πράξη 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Αναστασιάδης, Π. (2016). «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Βασικές 
Αρχές Σχεδιασμού και Υλοποίησης. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση, 6(1Α). 
Βεργίδης, Δ. Κ. (2012). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής 
Θεωρίας, 29, 97-126. 
Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της 
πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης, επιμ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης–Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός. 
 
Ξενόγλωσση 
Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013).  Οι εφαρμογές του Web 2.0 στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. International Journal of Web-Based Learning and Teaching 
Technologies (IJWLTT), 8(4), 19-33.     
Anastasiades, P. (2002). The Theory of Information Reversal. Computers and Society, ACM 
Special Interest Group on Computers and Society (ACM SIGCAS), Volume 32, No .2, pp. 10-
16, June 2002.ISSN 0095-2737. 
Goodson, I. F. (2002). Teachers' professional lives. Routledge. 
Young, M. (2010). The future of education in a knowledge society: The radical case for a 
subject-based curriculum. Journal of the Pacific Circle Consortium for Education, 22(1), 21-
32. 
 Garth-James, K., & Hollis, B. (2014). Connecting global learners using elearning and the 
community of inquiry model. American Journal of Educational Research, 2(8), 663-668. 
Uskov, V. L., Bakken, J. P., Penumatsa, A., Heinemann, C., & Rachakonda, R. (2017, June). 
Smart pedagogy for smart universities. In International Conference on Smart Education and 
Smart E-Learning (pp. 3-16). Springer, Cham. 
Ali, S., Uppal, M. A., & Gulliver, S. R. (2018). A conceptual framework highlighting e-learning 
implementation barriers. Information Technology & People. 
El Mhouti, A., Nasseh, A., Erradi, M., & Vasquèz, J. M. (2017). Enhancing collaborative learning 
in Web 2.0-based e-learning systems: A design framework for building collaborative e-
learning contents. Education and Information Technologies, 22(5), 2351-2364. 
Wang, Y., Han, X., & Yang, J. (2015). Revisiting the blended learning literature: Using a 
complex adaptive systems framework. Journal of Educational Technology & Society, 18(2), 
380-393. 
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Γ03 Π10 Τεχνολογίες της πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Π10 Y ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 
εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE140/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης Για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 
μαθησιακές διαδικασίες. 

 Περιγράφει τις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται 
σε Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

 Εξετάζει τις θεωρίες μάθησης, τις διδακτικές μεθοδολογίες και τις νέες τεχνολογίες 
και το πως όλα τα παραπάνω εμπλέκονται στη δημιουργία διαδακτικού υλικού σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 

 Σχεδιάζει διδακτικό υλικό με τη χρήση ΤΠΕ για την χρήση σε μαθησιακές διαδικασίες 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Υλοποιεί διδακτικό υλικό με τη χρήση ΤΠΕ για την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

 Αναδομεί εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση ΤΠΕ για να προάγει την εκπαίδευση για 
την Βιώσιμη ανάπτυξη 

 Συγκρίνει Διαδικτυακό Υλικό Παραδοσιακής Εκπαίδευσης με αντίστοιχο που αφορά 
την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη ανάπτυξη. 

Γενικές Ικανότητες 

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

- Λήψη αποφάσεων  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
- Αυτόνομη εργασία  
- Ομαδική εργασία  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιδιαίτερη αναφορά στο μάθημα δίνεται στις τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, της 
διαδικτυακής συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης και άλλων διαδικτυακών 
εργαλείων στην παραγωγή ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων για την ενσωμάτωση της 
βιώσιμης ανάπτυξης στο αναλυτικό πρόγραμμα την πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πέρα από τις παραδόσεις, το μάθημα υποστηρίζεται από ένα διαδικτυακό 
σύστημα διδασκαλίας και μάθησης με το απαιτούμενο υποστηρικτικό διδακτικό υλικό και 
βιβλιογραφία. 
Ενότητες Μαθήματος 

 Εισαγωγή στο Μάθημα Γ03Π10 - Βασικές Έννοιες από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη [1η 
εβδομάδα] 

 Βασικές Έννοιες στα ΤΠΕ - Διαδραστική Εκπαίδευση και ΤΠΕ - Χρήση της 
Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση με έμφαση στην Βιώσιμη 
Ανάπτυξη [2η εβδομάδα] 

 Τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακής συνεργατικής εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, Παρουσίαση διαδικτυακών εργαλείων & Mobile Applications για 
την παραγωγή ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων. [3η εβδομάδα] 

 Περιγραφή των 17 Στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη της Ουνέσκο, των 10 δεξιοτήτων 
για τον 21ο αιώνα και των 21st Century Learning Pillars [4η εβδομάδα] 

 Αειφορική δικαιοσύνη, προσωπικές θεωρήσεις, εκπαιδευτική φιλοσοφία και 
διαδραστική εκπαίδευση με την υποστήριξη των ΤΠΕ [5η εβδομάδα] 

 Κριτική κοινωνική θεωρία, Κριτικός εγγραμματισμός και ΕΒΑ, Κριτική παιδαγωγική 
και μετασχηματίζουσα μάθηση προσανατολισμένη στην εκπαίδευση για την 
αειφόρο/βιώσιμη ανάπτυξη ή εναλλακτικά στην εκπαίδευση για την 
αειφορική/βιώσιμη δικαιοσύνη. [6η εβδομάδα] 

 Παρουσίαση του μοντέλου DeCoRe Plus [7η εβδομάδα] 

 Δημιουργία συγκεκριμένου παραδείγματος με την χρήση του μοντέλου DeCoRe plus 
[8η εβδομάδα] 

 Διαδραστική εκπαίδευση, ΤΠΕ και βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση σε συγγεκριμένο 
θέμα (π.χ.στην κλιματική αλλαγή) [9η εβδομάδα] 

 Η ιστοεξερεύνηση ως ουσιαστικό εργαλείο στο βιώσιμο - αειφόρο σχολείο - 
Παρουσίαση Παραδειγμάτων Εφαρμογών ΤΠΕ για την ΕΒΑ (WikiQuESD, Ψηφιακά 
Μαθησιακά Σενάρια, Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα, Ψηφιακή Αφήγηση) [10η 
Εβδομάδα] 

 Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Εκπαίδευση για την 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. [11η Εβδομάδα] 

 Παρουσίαση της Τελικής Εργασίας του Μαθήματος - Δημιουργία Μαθησιακής 
Παρέμβασης με τη χρήση του Μοντέλου DeCoRe Plus σε Διαδραστικό Πίνακα. 
Συζήτηση Πάνω σε Συγκεκριμένο Παράδειγμα - Απορίες - Συζήτηση [12η Εβδομάδα] 

 Γενική Επανάληψη του Μαθήματος - Εξαγωγή συμπερασμάτων για την χρήση των 
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη [13η 
Εβδομάδα] 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
για την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών Web2 για την 
Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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 Χρήση Εκπαιδευτικών Apps για φορητές συσκευές 
για την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις (2x13) = 26 1,04 

Ασκήσεις 
Εξάσκησης 

(1x13) = 13 0,52 

Ομαδική Εργασία 
σε μελέτη 
περίπτωσης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
- Αναζήτηση και ανάλυση χαρακτηριστικών της 

εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη που 
παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες διαδικτυακές 
εκπαιδευτικές διαδικασίες  

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και πως 
παρουσιάζονται μέσα σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού για την 
βιώσιμη ανάπτυξη 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (70%) 

 Αποδόμηση–Δόμηση και αναδόμηση 
Εκπαιδευτικού Υλικού συγκεκριμένου κεφαλαίου 
ενός μαθήματος που περιέχεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση με 
βάση τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη με την χρήση Τεχνολογιών ΤΠΕ 

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εφαρμογές Διαδικτόυ – Τζένη Παγγέ, Εκδόσεις Δισίγμα 

 Υπερμέσα στην Εκπαίδευση, Μεταίχμιο, 1η έκδ.2000, κωδ. 24315 

 Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, Καστανιώτης, 
1η έκδ.2005, κωδ. 16993 
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Δ01 Π13 Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ01 Π13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Υποβάθρου (Υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ERASMUS 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΜαθησιακάΑποτελέσματα 
 

Το μάθημα  προτείνει μια συγκριτική συνανάγνωση κλασικών και σύγχρονων κειμένων, 
καθώς και των διασημειακών διασκευών τους. Επιχειρεί να προσφέρει μια κατά το δυνατόν 
συνολική θεώρηση προβάλλοντας κοινά ερωτήματα σε ετερόκλητα κείμενα. Αξιοποιεί επί 
μέρους θεματικές που αναδεικνύουν την κοινωνικοπολιτική απορροφητικότητα των έργων 
και αποκαλύπτουν αντίθετες αφηγηματικές και εθνικές ταυτότητες μέσω των οποίων γίνεται 
η διαχείριση του ιστορικού υλικού.                   
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να: 

 Έχει μια γενική γνώση για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. 

 Έχει μια σχετικά σαφή αντίληψη για τη θέση της Ελληνικής Λογοτεχνίας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής 

 Έχει αντιληφθεί τον τρόπο που διαμορφώνονται οι εθνικές και αφηγηματικές ταυτότητες. 

 Έχει αντιληφθεί τον τρόπο που αναδιαμορφώνονται και αναθεωρούνται οι αρχετυπικές 
λογοτεχνικές αφηγήσεις για να εμποτιστούν από την εκάστοτε ιδεολογία και να δώσουν 
διαφορετικές απαντήσεις σε διαρκή ερωτήματα.  

 Έχει κατανοήσει πως τα μεγάλα γεγονότα παγκόσμιας σημασίας, όπως π.χ. ο πόλεμος, ή 
ο περίφημος Μάης του ‘ 68, έχουν τεράστια επίδραση στην κουλτούρα και τις Εθνικές 
Λογοτεχνίες. 

 Έχει κατανοήσει πως το ίδιο αφηγηματικό υλικό  μεταμορφώνεται σύμφωνα με 
αντιθετικά δίπολα: παράδοσης και νεωτερικότητας, νίκης και ήττας, θυσίας και ενοχής. 

 
 
 
 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Γενικές Ικανότητες 
Αναγνωστική επάρκεια, διεύρυνση οριζόντων  του αυριανού δασκάλου, δυνατότητα 
επανεκτίμησης της τοπικής παράδοσης εντός ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου. 
Διαμόρφωση προσωπικών κριτηρίων και στάσεων. Ευαισθητοποίηση και διάθεση να 
ακουστεί , να μεταδοθεί  και να γίνει κατανοητή και η αλλότρια ή η ξεχασμένη φωνή.  
Αποφυγή δογματισμών 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α.  ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ 

 Αρχετυπική αφήγηση και Αρχαίος μύθος. 

 Ομηρικός μύθος ο ευπώλητος; 

 Φεμινιστικές και άλλες αναθεωρήσεις 

 Αρχαίος μύθος και Ευρωπαίοι ποιητές της Αριστεράς. 
Β. ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

  Η Λογοτεχνία της ενοχής ή από την πλευρά των θυτών 

 Η Λογοτεχνία της αντίστασης 

 Η Λογοτεχνία από την πλευρά των θυμάτων 

 Ο Πόλεμος στη σχολική κουλτούρα (Εθνικές επέτειοι, φιλαναγνωσία, γιορτές, μνήμη, 
λήθη παραχάραξη)  
Γ. ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ 

  Η Τηλεμάχεια 

 Η κοριτσίστικη ενηλικίωση. 
Δ. ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 Ξεκινώντας από το Κρητικό παραμύθι 

 Η σχέση με τη λόγια παράδοση της Ευρώπης 

 Η σχέση με την Ελληνική Αρχαιότητα 

 Κειμενικές και ιδεολογικές Μεταμορφώσεις. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία).  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Προβολή διασημειακών διασκευών 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
Διαδικτυακά περιοδικά (Σύγκριση,  

Κειμενα, Διακείμενα). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           41 1,64 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και 
περιλαμβάνει τελικές εξετάσεις. Προαιρετική προσθετική 
εργασία 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Benett A- Royle N., An Introduction to Literature Criticism and Theory, Routledge, 2009. 
Bloom H., OΔυτικός Κανόνας, Γκούτεμπεργκ, 2014 
Hansen W., Ariadne’s Thread, Cornell University Press, 2002 
Ζερβού Α., Ο Αρχαίος μύθος και η στρατευμένη ποίηση του καιρού μας, στο Κόκορης Κ., 
ΓιάννηςΡίτσος, ΠΕΚ, 2014. 
Ζερβού Α., Εφηβικά  βιβλία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ναζισμό 
Ζερβού Α., Εθνοτικός και Φεμινιστικός Αντίλογος : η Μαίρη, η Ομακάγιας και η Άγκνες 
απαντούν στη Λώρα και την Ποκαχόντας, στο Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη 
Λογοτεχνία, Παπαδόπουλος, 2013, 153-157 
Ζερβού Α., Το Παιχνίδι της  Ποιητικής Δημιουργίας, Ινστιτούτο του Βιβλίου, 2004. 
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1.6. Υποχρεωτικά 6ου Εξαμήνου 

Α05 Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α05 Π01 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η διαμόρφωση του 
Ανθρώπου-Πολίτη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υποχρεωτικό  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τη διδασκαλία και έρευνα στο χώρο της Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση- μέσα από τη θεωρία και έρευνα του 
πεδίου- στην σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρώπου-πολίτη στην κοινωνία της κρίσης 
του 21ου αιώνα. 

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- Περιγράφουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Συνοψίζουν  ζητήματα που προκύπτουν όπως θέματα ισότητας ευκαιριών, 

ξενοφοβίας και ρατσισμού, καταπάτησης των δικαιωμάτων, ισότιμης 
αντιμετώπισης των φύλων, ελευθερία έκφρασης, έλλειψη 
ανθρωποκεντρικής διάστασης στην εκπαίδευση κλπ. 

- Αναλύουν τις ευρύτερες  κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
και εκπαιδευτικές συνθήκες που έχουν διαμορφώσει στάσεις, 
αναπαραστάσεις για τη διαμόρφωση του ανθρώπου-πολίτη 

- Ταξινομούν διαδικασίες και συμπεριφορές που θα βοηθήσουν στην 
δημιουργία του ανθρώπου-πολίτη 

- Γενικεύουν τα αποτέλεσματα ερευνών στο χώρο και την εφαρμογή τους 
στο πεδίο 

- Υπερασπίζονται δράσεις και πρακτικές ανάπτυξης του ‘ανθρώπου-πολίτη’ 
σήμερα 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη  πολιτικής σκέψης, συνείδησης και κρίσης 
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- Προώθηση στάσεων και αξιών με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπου-πολίτη 
- Κατανόηση και Ενσυναίσθηση στο πλαίσιο του κοινωνικο-πολιτικού συστήματος 
- Ανάδειξη ερμηνευτικών τρόπων προσέγγισης και δημιουργία πολιτικού 

προβληματισμού στο πεδίο  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν το θέμα 

Σύγχρονες θεωρίες και εκπρόσωποι στο χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 
- Κρίση στην κοινωνία και την Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπου-πολίτη 
- Η δημιουργία του ανθρώπου-πολίτη σήμερα: αδιέξοδα και προοπτικές 
- Το σχολείο ως φορέας δημιουργίας μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της αγωγής 

και της μάθησης 
- Καλές πρακτικές προώθησης του ανθρώπου-πολίτη στην κοινωνία και την εκπαίδευση 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Education as a Power, M. Apple, Routledge 2009  
2. Handbook of the Sociology of Education, Hallinan, Maureen T. (eds.), 2000 
3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Α. Φραγκουδάκη, Παπαζήσης 1985 
4. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και θεματικές, 

συλλογικό έργο, Πρόλογος Κ. Τσουκαλάς, Δαρδανός,2017 
5. Περί Συγκριτικής Παιδαγωγωγικής, ή προς έναν Προμηθεϊκό Ουμανισμό στη Νέα 

Κοσμόπολη, Α. Καζαμίας, Διάδραση, 2018 (επανέκδοση) 
6. Παραδείγματα συγκριτικής παιδαγωγικής , Καλογιαννάκη Π., Εκδ. Διάδραση, 2018 
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Β03 Π01 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β03 Π01 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο Εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β01 Π01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας των μαθημάτων αναμένεται οι φοιτητές/τριες να: 
 Περιγράφουν και συγκρίνουν βασικές έννοιες του επιστημονικού πεδίου και τις 

αρχές των βασικών θεωριών της μάθησης.  
 Αξιολογούν κριτικά την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των θεωρητικών 

αρχών σε ποικίλα πλαίσια μάθησης. 
 Δίνουν παραδείγματα εφαρμογής των θεωρητικών αρχών σε υποθετικά 

περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης και σε συνάρτηση με την ηλικία και το 
γνωστικό δυναμικό των μαθητών/τριών. 

 Σχεδιάζουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα διαφοροποιημένης διδασκαλίας με 
κριτήριο ποικίλες διαστάσεις των ατομικών διαφορών.  

 Προτείνουν πρακτικές και μεθόδους που αποβλέπουν στην αποτελεσματική 
πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  

 Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού.  

 Αναζητούν στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών τις αιτίες των κινήτρων. 
 Διαμορφώνουν περιβάλλοντα διδασκαλίας που συμβάλλουν στη γνωστική 

αυτονομία των μαθητών/τριών και την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση.  
 Αναζητούν ερευνητικά δεδομένα για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών 

πρακτικών και ζητημάτων.  
 Συγκρίνουν μεθόδους αξιολόγησης της μαθησιακής επίδοσης και εξετάζουν 

τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησή τους. 
 
 



70 
 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη Εργασία 
- Ομαδική  Εργασία 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μελέτη βασικών 
θεματικών του πεδίου της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Η Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
επεκτείνεται από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που θεμελιώνουν το επιστημονικό 
πεδίο έως τις πρακτικές εφαρμογές τους στο σχολικό πλαίσιο. Οι παραδόσεις του 
μαθήματος αντίστοιχα θα εστιάσουν και στις βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις αλλά και τις 
πρακτικές εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο. Κεντρική θεματική για όλες τις παραδόσεις είναι 
αυτή της μάθησης και το βασικό ερώτημα που θα επιχειρηθεί να απαντηθεί είναι πώς θα 
βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν τους μαθητές/τριές τους να μαθαίνουν με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο. 
Η δομή και μεθοδολογία των παραδόσεων είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε το εκπαιδευτικό 
υλικό να καθοδηγεί τους φοιτητές/τριες στη μελέτη τους, να προάγει την αλληλεπίδρασή 
τους με το μαθησιακό υλικό, να επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, να εξειδικεύει τις 
θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). 
Εισαγωγή στο  αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. 

2η εβδομάδα  Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες: Ανάπτυξη, Μάθηση και Διδασκαλία. 
3η εβδομάδα Αναπτυξιακές Θεωρίες: Piaget και Γνωστική Ανάπτυξη. 
4η εβδομάδα Vygotsky και Γνωστική Ανάπτυξη. 
5η εβδομάδα  Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Μάθησης (Pavlov, Thorndike, Skinner, 

Bandura & Meichenbaum). 
6η εβδομάδα  Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών & Γνωστικές Θεωρίες 

Μάθησης  για την οικοδόμηση της γνώσης. 
7η εβδομάδα   Κίνητρα: Θεωρίες, ενίσχυση κινήτρων για μάθηση. 
8η εβδομάδα   Εξωσχολικές επιδράσεις: Πολιτισμικό πλαίσιο, κοινωνική τάξη και 

ακαδημαϊκή επίδοση. 
9η εβδομάδα   Διαφορετικότητα στην τάξη και μαθητές με ιδιαιτερότητες. 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και προσαρμογή στις ατομικές 
ανάγκες. 

10η εβδομάδα Διαχείριση της τάξης και διαμόρφωση αποτελεσματικού μαθησιακού 
περιβάλλοντος. Στρατηγικές διαχείρισης συνηθισμένων ανάρμοστων 
συμπεριφορών. 

11η εβδομάδα Μαθητοκεντρικές & νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία.  Σχεδιασμός αποτελεσματικής διδασκαλίας και 
διδασκαλία στρατηγικών. 

12η εβδομάδα  Αξιολόγηση της μάθησης και μέθοδοι αξιολόγησης. 
13η εβδομάδα  Μέθοδοι έρευνας κι εκπαιδευτική πρακτική. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
• Προβολή video (ερευνητές, πειράματα, κτλ.) 
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
παρουσιάσεων Power Point, (Παραδείγματα,  Μελέτες 
Περίπτωσης, Σχήματα-Διαγράμματα-Πίνακες), 
• Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη 61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Elliot, S. N., Kratochwill, T.R., Littlefield, J. & Travers, J.F. (2008). Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία: Αποτελεσματική Διδασκαλία Αποτελεσματική Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg. 
• Slavin, R.E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία & Πράξη. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
• Δαφέρμος, Μ. (2002). Η πολιτισμική-ιστορική θεωρία του Vygotsky: Φιλοσοφικές, 

ψυχολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις. Αθήνα: Ατραπός 
• Κακανά, Δ.-Μ., Μπότσογλου, Κ., Χανιωτάκης, Ν. & Καβαλάρη, Ε. (επιμ.) (2006). Η 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: 
Κυριακίδη. 

• Καψάλης, Α. & Χανιωτάκης Ν. (2011). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη, 
Κυριακίδη 

• Κουρκούτας, Η. (2012). Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και σχολική 
ένταξη. Αθήνα: Πεδίο. 

• Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 
Πεδίο. 

• Κωστούλα–Μακράκη, Ν. & Μακράκης, Β. (2006). Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση 
για ένα Βιώσιμο Μέλλον. Εκδόσεις: E-Media: Ψηφιακό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μέσων 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η σχολική τάξη. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Χώρος, 
ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος. Εκδ. Γρηγόρη. 

• Ματσαγγούρας, Η. (2004). Στρατηγικές  ∆ιδασκαλίας . Αθήνα: Gutenberg. 
• Ματσαγγούρας,  Η.  (2000).  Ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία  και  μάθηση.  Αθήνα: 

Γρηγόρη 
• Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημέν διδασκαλία: Θεωρητικές 

προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο. 
• Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (2007) Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. 

Ολική Προσέγγιση. Αθήνα 
• Ρούσσος, Π. (2012). Γνωστική Ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: 

Τόπος 
• Σολομωνίδου, X. (2006). Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Εποικοδομισμός 

και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο. 
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• Συγκολλίτου, Ε. (2006)(Επιμ. Έκδ.). Έννοια του εαυτού και σχολική λειτουργικότητα. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις  Κυριακίδη. 

• Τριλίβα, Σ. & Αναγνωστοπούλου, Τ., (2008), Βιωματική μάθηση : Ένας πρακτικός οδηγός 
για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, Αθήνα: Τόπος. 

• Χατζηχρήστου, Χ.Γ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg. 
• Lipman, M. (2006). Η σκέψη στην εκπαίδευση (επιστημ. Επιμ. Β.Παππή). Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. 
• Piaget, J  (2007). Η γλώσσα και η ψυχή του παιδιού.  Αθήνα: Καστανιώτης. 
• Piaget, J (2007), Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης. 
• Piaget, J (1990), Η ψυχολογία του παιδιού, Αθήνα: Ζαχαρόπουλος. 
• Schunck, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. L. (2007/2010, μετ.). Τα κίνητρα στην 

εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg (Επιμ. Μετ.: Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός). 
• Schunck, D. H. (2010). Θεωρίες Μάθησης: Μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 
• Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην κοινωνία: Η ανάπτυξη των ανωτέρων ψυχολογικών 

διεργασιών (επιμέλεια Σ. Βοσνιάδου, μτφρ. Σ. Βοσνιάδου & Α. Μπίμπου). Αθήνα: 
Gutenberg. 

• Vygotsky, L.S. (1993). Σκέψη και Γλώσσα (μτφρ. Α. Ρόδη). Αθήνα: Γνώση 
• Wadsworth, Barry J. (2009)   Η θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη 

συναισθηματική ανάπτυξη, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 
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B05 Π07  Ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B05 Π07 Υ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ένταξη  και ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/ 
διαταραχές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

   

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3  4  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  (Υποχρεωτικό)   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι με εργασία και προσωπική μελέτη  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μελέτη βασικών 
θεματικών του πεδίου της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η διδασκαλία του συγκεκριμένου 
μαθήματος εστιάζει  στην παρουσίαση των διαφορετικών  θεωρητικών αλλά και πρακτικών 
προσεγγίσεων με σκοπό την αποτελεσματική ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη των 
μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον,  έμφαση δίδεται  στην 
κατανόηση και διαχείριση της αναπηρίας αλλά και στη συζήτηση των προκλήσεων και των 
προοπτικών  της ένταξης των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο σχολείο της γενικής εκπαίδευσης. Μέχρι το τέλος των παραδόσεων οι φοιτητές θα 
έχουν εισαχθεί στις βασικές αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και θα έχουν αναλύσει τις 
αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν αλλά και τα εμπόδια που εμφανίζονται κατά 
την διαδικασία της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η δομή και μεθοδολογία των παραδόσεων 
είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να διευκολύνει τους φοιτητές/τριες στη μελέτη και  
εμπέδωση του μαθησιακού υλικού, να ενισχύει την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή των 
απόψεών τους, να επεξηγεί εξειδικευμένους εννοιολογικούς όρους  και να οδηγεί στην 
πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.  
Οι παραδόσεις είναι έτσι δομημένες ώστε με το πέρας αυτών οι φοιτητές να μπορούν να:  

 Περιγράφουν και να συγκρίνουν  βασικές έννοιες και ορισμούς του επιστημονικού 
πεδίου και τις αρχές που διέπουν την ενταξιακή εκπαίδευση.  

 Αξιολογούν κριτικά την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των  αρχών της 
ενταξιακής εκπαίδευσης  σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
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 Δίνουν παραδείγματα εφαρμογής μιας αποτελεσματικής ενταξιακής προσέγγισης  
βάσει υποθετικών μελετών περίπτωσης και σε συνάρτηση με το είδος της 
αναπηρίας ή και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και  την ηλικία των 
μαθητών/τριών. 

 Προτείνουν πρακτικές και μεθόδους που αποβλέπουν στην αποτελεσματική 
ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικέ 
ανάγκες ή/και αναπηρία.  

 Διαμορφώνουν περιβάλλοντα διδασκαλίας που συμβάλλουν στη γνωστική και 
κοινωνική ένταξη των μαθητών/ τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρία εστιάζοντας στην πρόσβαση της γνώσης για όλους τους μαθητές/τριες.  

 Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής  ενταξιακής διδασκαλίας 
και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. 

 Αναζητούν ερευνητικά δεδομένα για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και ζητημάτων. 

 Συγκρίνουν μεθόδους αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Σχεδιάζουν αποτελεσματικά την διδασκαλία με διαφοροποιημένες δραστηριότητες 
ανάλογα με το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας/μια μαθήτρια με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. 

 Αναζητούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεσματικές μεθόδους και 
πρακτικές με σκοπό την διευκόλυνση της μάθησης του κάθε μαθητή/ τριας  με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 

 Ομαδική  Εργασία 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στην Αναπηρία 
Εισαγωγή σε βασικούς ορισμούς για την αναπηρία. Συζήτηση για το ρόλο και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει το ανάπηρο άτομο στη σύγχρονη κοινωνία. 
2η εβδομάδα: Εισαγωγή στην Ενταξιακή εκπαίδευση 
Βασική ορολογία , φιλοσοφία, βασικές αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης.  
3η εβδομάδα: Ενταξιακή εκπαίδευση 
Συζήτηση για τους διαφορετικούς τρόπους κατανόησης και εφαρμογής της ενταξιακής 
εκπαίδευσης. 
4η εβδομάδα: Τα δικαιώματα του ανάπηρου παιδιού- Κοινωνικός αποκλεισμός 
Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο 
5η εβδομάδα: Εκπαιδευτική πολιτική και ενταξιακή εκπαίδευση 
Ελληνική και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
6η εβδομάδα : Μοντέλα προσέγγιση της αναπηρίας  
Ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο κατανόησης και διαχείρισης της αναπηρίας 
7η εβδομάδα: Μορφές και επίπεδα ενσωμάτωσης και ένταξης 
Προϋποθέσεις ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος των Τμημάτων Ένταξης. Ο ρόλος 
της παράλληλης στήριξης.  Ακαδημαϊκή, κοινωνική και χωροταξική ένταξη. Πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα.  
8η εβδομάδα: Συνεργατική διδασκαλία 
Ορισμός και κατανόηση μιας νέας μορφής διδασκαλίας στο ένα σχολείο για όλους 
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9η εβδομάδα: Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
Πρόσβαση στην μάθηση μέσα από την  διαφοροποιημένη διδασκαλία.  
10η εβδομάδα: Πρακτική εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  
11η  εβδομάδα: Εργαστηριακό μάθημα  
Παρουσίαση  εργασιών για την διαφοροποιημένη διδασκαλία  
12η εβδομάδα: Διεπιστημονική συνεργασία και ένταξη 
Ρόλοι και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσα από την 
διεπιστημονική συνεργασία.  
13η εβδομάδα: Μέθοδοι έρευνας και εκπαιδευτική πρακτική  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Άμεση διδασκαλία   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή video (επιτυχημένες 
προσεγγίσεις και μέθοδοι για την 
αποτελεσματική ένταξη των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω παρουσιάσεων Power Point, 
(Παραδείγματα,  Μελέτες Περίπτωσης, 
Σχήματα-Διαγράμματα-Πίνακες), 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ατομική ή 
ομαδική εργασία ή/και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
εξαμήνου.  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική  
Βλάχου-Μπαλαφούτη, Α. (2012). Εννοιολογικές προσεγγίσεις της αναπηρίας και οι 
επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. 
Ντεροπούλου-Ντέρου., και Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη, Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. 
Αθηνα: Πεδίο (σελ. 65-92). 
Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2012). Αποτίμηση της πορείας των νομοθετικών αλλαγών 
τριάντα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Στο 
Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, και Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη. Αναπηρία και 
εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Πεδίο (σελ. 123- 151) 
Παντελιάδου, Σ, και Φιλιππάτου, Δ. (2012). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο 
Παντελιάδου, Σ. (1992). Σχολική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, Τα 
Εκπαιδευτικά, 25-26, 95-106 
Τραγουλιά Ε., ΣτρογγυλόςΒ.,  ΒασιλειάδουΕ., καιΠαπαδημητρίουΑ. (2013). Συνεργατική 
διδασκαλία: Προϋποθέσεις και προοπτικές.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης-
«Διλήμματα και προοπτικές της ειδικής αγωγής», Αθήνα (πρακτικά σε CD). 
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Τσιάκαλος, Γ. (2012). Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: επίκεντρο 
Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998) Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική 
προσέγγιση της ένταξης.Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα. 
Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.) (2004) Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις (τόμος α’).  Αθήνα: 
ΕλληνικάΓράμματα. 
 
Διεθνής  
Ferguson, D. L. (2008). International trends in inclusive education: The continuing challenge 
to teach each one and everyone. European Journal of Special Needs Education, 23(2), 109-
120. 
Göransson, Κ.,&Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings – a 
critical analysis of research on inclusive education, European Journal of SpecialNeeds 
Education, 29(3), 265-280 
Oliver, M. (2009). Αναπηρία και πολιτική. Αθήνα: Επίκεντρο (επιστ. Επιμέλεια: Καραγιάννη 
Γιώτα) (κεφ.1-2). 
Strogilos, V., Lacey, P., Xanthacou, Y., & Kaila, M. (2011). Collaboration and integration of 
services in Greek special schools: two different models of delivering school 
services.InternationalJournalofInclusiveEducation. 15(8), 797-818. 
Strogilos, V. (2012). The cultural understanding of inclusion and its development within a 
centralized system, International Journal of Inclusive Education. 16(12), 1241-1258. 
Strogilos, V., &Tragoulia, E. (2013). Inclusive and Collaborative Practices in Co-taught 
Classrooms: Roles for Teachers and Parents.Teaching and Teacher Education, 35, 81-91 
Thomas, C. (2004). How is disability understood? An examination of sociological 
approaches, Disability & Society, 19(6), 569-583 
Τomlinson, C. A. (2004) Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης 
Vislie, L. (2003) From integration to inclusion: focusing global trends and changes in the 
western European societies. European Journal of Special Needs Education, 18(1), 17-35 
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2. Σεμινάρια 

2.1. Α’ Τομέας 

Α01 Σ05 Παιδαγωγική, διδακτική και επιστημολογική θεώρηση της Ιστορίας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α01 Σ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παιδαγωγική, διδακτική και επιστημολογική θεώρηση της 
Ιστορίας  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 -- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 
- να εξετάσουν προβληματισμούς στο χώρο της θεωρίας και επιστημολογίας της 

ιστορίας και ποικίλα ιστοριογραφικά παραδείγματα (όπως ιστορικισμός, μαρξισμός, 
Σχολή των Annales, μικροϊστορία, νέος ιστορικισμός),  

- να εξετάσουν τη σχέση επιστημολογίας της ιστορίας, ιστοριογραφίας και διδακτικής 
της Ιστορίας,  

- να συγκρίνουν την ιστορική εκπαίδευση με τη γνωστική ψυχολογία,  
- να αναγνωρίσουν τη σχολική ιστορία ως «κατασκευή»: σκοποί και στόχοι του 

μαθήματος, επιλογή και διάταξη της διδακτέας ύλης. Παράλληλα να είναι σε θέση να 
αντιληφθούν βασικές αρχές και έννοιες της διδακτικής προσέγγισης της ιστορίας 
(καλλιέργεια δεξιοτήτων, παροχή γνώσεων, ανάπτυξη ιστορικής σκέψης, συνείδησης, 
κρίσης). 

Γενικές Ικανότητες 

- να οργανώσουν την ιστορική τους συνείδηση και την πολιτική τους κρίση 
- να κρίνουν τα κίνητρα και τα όρια της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
- να εξηγήσουν τη συλλογικότητα της ιστορικής δράσης,  
- να είναι ικανοί να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη ελευθερία, τον κοινωνικό καθορισμό 

της ατομικής βούλησης, την κατάφαση της ανθρώπινης ύπαρξης, της αξιοπρέπειας και 
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ευθύνης 
- να υποστηρίξουν ότι τα κενά και οι παραλείψεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην 

απουσία θεωρητικής και διδακτικής προσέγγισης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος πραγματεύεται προβλήματα της Ιστορίας που έθεσαν 
θεωρητικοί και ιστοριογράφοι διαχρονικά και αποτελούν την αφετηρία για τη διαμόρφωση 
μεθοδολογικών αρχών της διδασκαλίας της Ιστορίας. Παρουσιάζονται και αναλύονται 
κριτικά τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, με σκοπό να καταδειχθεί ότι τα κενά και οι παραλείψεις οφείλονται στην 
απουσία θεωρητικής, παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης και μπορούν να 
συγκροτήσουν την αρχή ενός γόνιμου διαλόγου ανάμεσα στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν το μάθημα. Ενδεικτικές θεματικές θα αποτελέσουν: Το ανεπαρκές 
παραδοσιακό πλαίσιο. Το μάθημα της ιστορίας στον 19ο και 20ό αιώνα. Η ιστορική 
εκπαίδευση σήμερα. Η ιστορία στο σύγχρονο σχολείο. Η προσέγγιση της έννοιας του χρόνου. 
Η διδασκαλία των ιστορικών εννοιών. Η διδασκαλία της ιστορίας και η συμβολή της 
ψυχολογίας. Η ιστορία μέσα από τις στήλες των εφημερίδων. Η χρήση πηγών στην ιστορία. 
Η χρήση των εικόνων στην διδασκαλία της Ιστορίας. Ιστορία και διαθεματικό πλαίσιο 
διδασκαλίας. Ιστορία και Μουσειακή εκπαίδευση. Ιστορία και νέες τεχνολογίες. Πώς 
βιώνουν την ιστορία οι μαθητές/ μαθήτριες; Προφορική ιστορία. Διδασκαλία της τοπικής 
ιστορίας. Θεματική ιστορία. Το φύλο στην διδασκαλία της ιστορίας. Τα διδακτικά εγχειρίδια 
της Ιστορίας. Τα προγράμματα σπουδών ιστορίας στην εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Τα ταμπού στην ιστορία. Ιστορία και λογοτεχνία. Ορισμένα σύγχρονα μοντέλα/ 
παραδείγματα διδασκαλίας της ιστορίας. Οι κοινωνικές χρήσεις της ιστορικής γνώσης. Νέα 
κριτήρια συγγραφής της ιστορίας. Τα διεθνή Συνέδρια ιστορικών σπουδών. Η διδασκαλία 
της ιστορίας στις Βαλκανικές Χώρες. Η διδασκαλία της ιστορίας σε διάφορες χώρες. Η 
ιστορία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας. Η διδασκαλία της ιστορίας στην κοινωνία της 
γνώσης. Παγκοσμιοποίηση/ οικουμενικότητα, το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς και η έννοια του 
εκσυγχρονισμού στην ιστορία. Αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της 
ιστορίας. Μηχανισμοί πρόσληψης της ιστορικής γνώσης: οικογενειακό περιβάλλον, σχολείο, 
Μ.Μ.Ε. και η ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Η ιστοριογραφική έρευνα και η ανάγκη 
διαμόρφωσης ιστορικών-παιδαγωγών. Παραγωγή διδακτικού υλικού για την ιστορία και τον 
πολιτισμό. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  

 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγγελάκος, Κ., & Κόκκινος, Γ. (επ.) (2004). Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & Η 
διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Burke P. (2002). Ιστορία και κοινωνική θεωρία. Αθήνα: Νήσος 
Burke P. (2003). Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, μτφρ. Α. 
Ανδρέου. Αθήνα: Μεταίχμιο 
Κόκκινος Γ., Μαυροσκούφης Δ., Γατσωτής Π. & Λεμονίδου Έ. (2010). Τα συγκρουσιακά 
θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας. Αθήνα: Νοόγραμμα. 
Κόκκινος, Γ., & Νάκου Ε. (επ.) (2006) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές 
του 21ου αιώνα, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Ferro M. (2000). Πώς διηγούνται την ιστορία στα παιδιά. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Husbands G. (2000). Τι σημαίνει διδασκαλία της ιστορίας; μτφρ. Α. Λυκούργος. Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 
Sebba J. (2000). Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Ιστορίας στο 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο.  Αθήνα: Μεταίχμιο.  
Henri M. (2002). H διδακτική της ιστορίας, (μτφρ. Έφη Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχμιο 
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Α02 Σ07 Μουσειακή εκπαίδευση, μάθηση και εμπειρία  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α02 Σ07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μουσειακή εκπαίδευση, μάθηση και εμπειρία  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 ----- 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- να αναγνωρίσει το νέο μουσείο και τον κοινωνικό του ρόλο,  
- να είναι σε θέση να εμψυχώνει τον/ την μαθητευόμενο/-η να απορήσει, να 

πειραματιστεί και να επαναξιολογήσει μέσω της ανακάλυψης και της 
νοηματοδοτούμενης μουσειακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο δράσης του/ της, 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του/της 

- να είναι ικανός/ ή να παρατηρεί, να σκέφτεται, να αναστοχάζεται και να 
ονειρεύεται μέσα από την τέχνη και την ψυχαγωγία σε ένα δημιουργικό 
μορφωτικό περιβάλλον με αφορμή τα μουσειακά των εκθέματα 

- να αναπτύσσει την ισότιμη εμπλοκή νόησης – σώματος – συναισθήματος, 
διαμέσου της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης μηνυμάτων, αποδεσμεύοντας 
τύπους πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων 
 

Γενικές Ικανότητες 

- μέσα από την αποθησαύριση της γνώσης και εμπειρίας του/ της να μπορεί να θέτει 
όρους διαλόγου με τον /τη δημιουργό, τον /την κάτοχο, τον/την συλλέκτη/-κτρια και 
τον/ την χρήστη/-τρια του μουσειακού υλικού και άυλου πολιτισμού στα εκάστοτε 
διαφορετικά ιστορικά, πολιτικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά και κοινωνικά του 
συγκείμενα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η μουσειοπαιδαγωγική ως άτυπη μορφή μάθησης και εμπειρίας, στο πλαίσιο της 
παιδαγωγικής και της μουσειολογίας, συνδιαλέγεται με την τυπική εκπαίδευση σε τρία 
επίπεδα: α) δημιουργώντας ερεθίσματα και ανοίγματα του σχολείου έξω από τα όρια του 
συνηθισμένου εκπαιδευτικού συστήματος με τρόπο βιωματικό και αναστοχαστικό, β) 
προωθώντας την ευχαρίστηση, την έμπνευση και τη δημιουργικότητα μέσα από την τέχνη 
και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γ) αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμηση, την ελεύθερη 
έκφραση, την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα. 
Η μουσειακή εκπαίδευση, μάθηση και εμπειρία προτείνει στον/ στην εκπαιδευόμενο/-η, την 
αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών, αλληλεπιδράσεων και ενεργοποίηση όλων των 
αισθήσεων, στη βάση σύγχρονων επικοινωνιακών και παιδαγωγικών θεωριών:  
- ανακαλυπτική μάθηση,  
- κοινωνικός εποικοδομητισμός,  
- περιβάλλοντα μάθησης ελεύθερης επιλογής,  
- αποσχολειοποίηση της γνώσης, 
 
με τη μετάθεση του/ της εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή-τριας στο ρόλο του/ της εμψυχωτή/ -
τριας – μουσειοπαιδαγωγού: ο /η εκπαιδευτικός όχι απλός διαχειριστής, αλλά γνώστης των 
τεχνικών που πρέπει να αναζητήσει, ώστε η παρέμβασή του/της να διεγείρει συναισθήματα 
και την απόλαυση με στόχο την αυτορρυθμιζόμενη και αυτενεργό μάθηση. Το νέο 
(εποικοδομιστικό) Μουσείο: διαμεσολαβεί μεταξύ του (ενήλικου ή παιδικού) κοινού του και 
του υλικού του πολιτισμού, ενθαρρύνοντας την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 
μηνυμάτων, πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων. Μέσα από την αποθησαύριση της 
γνώσης και εμπειρίας του προτείνει  την ανάδειξη της ‘βιογραφίας’ και της ταυτότητας των 
εκθεμάτων, η οποία συνδέεται με το χωροχρονικό τους πλαίσιο, την υλικότητα, 
αυθεντικότητα, αισθητική τους αποτίμηση, αλλά και με τις αλλαγές της χρηστικής, 
λειτουργικής και αισθητικής τους αξίας στον δικό μας χωρόχρονο. Η μουσειακή εκπαίδευση 
μας καλεί, μέσα από προσωπικούς συσχετισμούς, συγκρίσεις, λόγους, αναπαραστάσεις και 
ταξινομήσεις να ερμηνεύσουμε και να οικοδομήσουμε νέα νοήματα, να κινηθούμε από το 
μέρος στο όλο, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο (πολιτιστικό μοντέλο μάθησης και 
εμπειρίας- πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης) ως προσωπική μας υπόθεση και κατάκτηση. Η 
μουσειοπαιδαγωγική μπορεί να αποτελέσει πυλώνα έμπνευσης, κριτικού στοχασμού, 
αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των αξιών και γνώσεων των σημερινών κοινωνικών 
υποκειμένων (ενηλίκων και ανηλίκων). Οι υλικές εμπειρίες των παιδιών, επειδή δεν είναι 
συχνά ανιχνεύσιμες για το νέο μουσείο αποτελούν πρόκληση. Λόγω του χαμηλού 
κοινωνικού τους γοήτρου απορρίπτονται από το κοινό σχολείο. Το μάθημα ενδιαφέρεται για 
την άρση αυτών των αντιλήψεων, αποτιμώντας την παιδική και εφηβική υλική εμπειρία ως 
δημιουργικό μέσο κατανόησης του κόσμου και του ψυχισμού των μαθητών/- τριών, αλλά 
και υπόβαθρο οικοδόμησης της νέας γνώσης. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Χρήση Power Point και βίντεο  

 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 



82 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Black, G. 2009. Το ελκυστικό μουσείο. Μουσεία και επισκέπτες. Αθήνα: ΠΙΟΠ 
Δάλκος, Γ. 2000. Σχολείο και μουσείο. Αθήνα: Καστανιώτης  
Ζαφειράκου, Α. κ.ά. (επιμ.) 2000. Μουσεία και σχολεία: διάλογος και συνεργασίες, 
αναπαραστάσεις και πρακτικές. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός 
Kόκκινος, Γ. και Aλεξάκη, E. (επιμ.) 2002. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή 
αγωγή, Aθήνα: Μεταίχμιο 
Κακούρου-Χρόνη, Γ. 2006. Μουσείο-Σχολείο. Αντικριστές πόρτες στη γνώση. Αθήνα: 
Πατάκης 
Νικονάνου, Ν. 2009. Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Πατάκης 
Νικονάνου, Ν. (επιμ.). (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: 
ΣΕΑΒ (σε ψηφιακή μορφή) 
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A04 Σ01 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Κατοχή –Αντίσταση – Εμφύλιος 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α04 Σ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Κατοχή –
Αντίσταση – Εμφύλιος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική 
γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Να περιγράφουν πτυχές της καθημερινής ζωής των παιδιών, των εκπαιδευτικών και 

των οικογενειών τους στην Ελλάδα την περίοδο της κατοχής, της αντίστασης και του 
εμφύλιου 

- Να είναι σε θέση να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους προφορικά και γραπτά 
για τα θέματα αυτά 

- Να αναδημιουργούν την ιστορική αφήγηση, αξιοποιώντας πηγές και βιβλιογραφία 
- Να συνθέτουν βιωματικά την ατμόσφαιρα της εποχής, τις δυσκολίες και την 

τραγικότητά της, αλλά και τις αθέατες πλευρές του πολέμου και των αρνητικών του 
συνεπειών 

- Να συγκρίνουν την εποχή με τη δική τους καθημερινότητα  

Γενικές Ικανότητες 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας των πηγών και εντατική τους ανάγνωση 
σε σχέση με την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο 

- Να εκτιμήσουν τη θέση της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της εκπαίδευσης στο 
σημερινό κοινωνικό και πολιτισμικό τοπίο και της λειτουργίας του στον 
εκπαιδευτικό θεσμό 

- Να είναι ικανοί να συνδυάζουν τη γλώσσα της ιστορίας και ειδικότερα της 
περιόδου αυτής, την εξειδικευμένη ορολογία της, τις σημασιολογικές μετατοπίσεις 
της, τη γλώσσα του ιστορικού χρόνου, των ιστορικών διαδικασιών και τη ερμηνεία 
της.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται σε ζητήματα όπως: Δικτατορία Μεταξά,  
οργάνωση της εκπαίδευσης και ΕΟΝ, λειτουργία Παιδαγωγικών Ακαδημιών/ Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών, λειτουργία των σχολείων την περίοδο της κατοχής, επιστράτευση 
εκπαιδευτικών / μαθητών, διώξεις εκπαιδευτικών, γυναίκες, αντίσταση και εξορία, παιδιά, 
πόλεμος, αντίσταση, τα παιδιά και η πείνα, τα κρυμμένα παιδιά της κατοχής, η «Δίκη των 
τόνων» και η φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η «Κυβέρνηση των βουνών», 
Παιδαγωγικά φροντιστήρια και διοργάνωση Συνεδρίου, ΕΠΟΝ, τα αναγνωστικά Δημοτικού: 
«Τα Αετόπουλα» και «Ελεύθερη Ελλάδα», η παιδεία στην Αντίσταση: «Σχέδιο μιας λαϊκής 
παιδείας», Δ. Γληνός, Κ. Σωτηρίου, Ρόζα Ιμβριώτη, Ε. Αλεξίου, Λέλα Καραγιάννη, Γαλλία 
(Επιτροπή Langevin-Wallon)/ Αγγλία (Εκπαιδευτικός νόμος 1944), ο Ε.Π. Παπανούτσος και 
το νομοσχέδιο για τη δημοτική γλώσσα (1945), δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης μετά 
την απελευθέρωση, Ανώτατη Επιτροπή Μελέτης Εκπαιδευτικών Ζητημάτων (1944-1959), 
Μορφωτικός Σύλλογος «Αθήναιον», μελέτη και ανάλυση φωτογραφικών ντοκουμέντων, 
κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ, αυτοβιογραφίες/ λογοτεχνικά κείμενα για την κατοχή, την 
αντίσταση, τον εμφύλιο. προφορική ιστορία/ σχολικές αναμνήσεις (κατοχή-αντίσταση-
εμφύλιος), την τραυματική μνήμη. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  

 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Βαρών-Βασάρ Ο. (2009), Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην 
Αντίσταση, εκδ. Εστία, Αθήνα 

 Γκόντζου Χρ. - Αναστασάκου Κ. (1985), Οι Εκπαιδευτικοί στην Εθνική Αντίσταση, 
Αθήνα 

 Γλέζος Μ. (2006), Εθνική Αντίσταση 1940-1945, τομ. Α, Αθήνα  

 Κατσαντώνη Γ. (1998), Η Αριστερή Παράταξη των Δασκάλων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα  

 Σακελλαρίου Χ. (1984), Η Παιδεία στην Αντίσταση, Αθήνα 

 Fleischer, H. [επιμ.] (2003). Η Ελλάδα '36 – '49: από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. 
Αθήνα: Καστανιώτης 
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Α06 Σ07 Η διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές τάξεις 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α06 Σ07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές 
τάξεις 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α08 01 (Υ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 ΝΑΙ  με προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασίας στα 
αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά/ισπανικά 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  
 εντοπίζουν και αξιολογούν εκπαιδευτικό υλικό και καλές πρακτικές σχετικά με 

παρεμβάσεις με διαπολιτισμικό προσανατολισμό σε πολυπολιτισμικές και 
πολύγλωσσες τάξεις 

 σχεδιάζουν τέτοιες παρεμβάσεις και να τις εφαρμόζουν σε σχολική τάξη. 

Γενικές Ικανότητες 

- Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο σεμινάριο αυτό εμβαθύνουμε σε ζητήματα που θίγονται στο πλαίσιο των 
υποχρεωτικών μαθημάτων της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και της Διγλωσσίας και της 
Διδακτικής της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, όπως είναι: Η συγκρότηση μιας δι-
πολιτισμικής ταυτότητας από τους αλλοδαπούς μαθητές και η διαμόρφωσή της στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, η συμβολή του εκπαιδευτικού στην ένταξη των αλλοδαπών 
μαθητών και στην επιτυχημένη σχολική τους πορεία, και η αντιμετώπιση της πολιτισμικής 
και γλωσσικής πολυμορφίας ως πηγή εμπλουτισμού για όλους και όχι ως εμπόδιο και 
μειονέκτημα. Οι βασικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 
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- Βασικές έννοιες και αξιώματα της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 
- Διαμόρφωση πολλαπλών ταυτοτήτων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 
- Μοντέλα επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ‘ακαδημαϊκής γλώσσας’ στις τυπικές 

τάξεις 
- Μοντέλα ανάπτυξης πολλαπλογλωσσικής και διαπολιτισμικής ικανότητας 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη και 
παρουσίαση εργασίας 

86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Chumak-Horbatsch, R. (2018) (επιμ. Β. Κούρτη-Καζούλλη, μτφρ. Άρτεμις Τρίκκα) 

Γλωσσικά Κατάλληλη Πρακτική. Οδηγός για την παιδαγωγική στήριξη παιδιών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Εκδόσεις Δίσιγμα. 

- Γκόβαρης, Χ.  (επιμ.) (2013) Διδασκαλία και μάθηση στο διαπολιτισμικό σχολείο. 
Αθήνα, Gutenberg. 

- Κατσαρού, Ε. & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.) (2014) Θέματα διδασκαλίας και αγωγής 
στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Ενότητα β’. Επιμορφωτικό υλικό. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», Θεσσαλονίκη, www. 
diapolis.auth.gr.  

- Τζακώστα, Μ.  (επιμ.) (2015) Γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία σε 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Αθήνα, Gutenberg. 

 
 
 

 
 
  



87 
 

Α06 Σ11 Η Συνοριακή Παιδαγωγική σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α06 Σ11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η Συνοριακή Παιδαγωγική σε πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα μάθησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Να ορίζουν, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφική έρευνα, τη διαμόρφωση ενός 

πλαισίου συνοριακής παιδαγωγικής σχετικά με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που 
επηρεάζουν τα διδακτικά επιτεύγματα των εκπαιδευτικών, καθώς και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών 

- Να προτείνουν μεθόδους που θα βασίζονται στην κριτική σκέψη και στον τρόπο 
ανάλυσης του περιεχόμενου της διδασκαλίας με τρόπο ισόρροπο,  

- Να συγκρίνουν τις ερμηνείες τους, να αξιολογούν τα δεδομένα που διαθέτουν και 
να προβαίνουν αλλά και να υποδέχονται ελεύθερες και απροκατάληπτες κρίσεις, 
λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές/ πολλαπλασιάστριες θετικών στάσεων στα 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης που διατελούν. 

-  

Γενικές Ικανότητες 

- Να είναι ικανοί/ές να αναδιοργανώνουν τη εργασία τους 
- Να αναπτύσσουν μια συνοριακή αντίληψη και θεώρηση της εκπαίδευσης που θα 

τους επιτρέψει να δημιουργήσουν καινοτόμους μεθόδους και εργαλεία για την 
προώθηση πολιτισμικών εμπειριών και διασταυρούμενων ικανοτήτων/ τύπων 
νοημοσύνης και επικοινωνίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η συνοριακή παιδαγωγική (border pedagogy) αξιοποιείται σε πολυπολιτισμικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα για να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κατανοήσουν τις ιστορίες 
και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων και να εξαλείψουν πολυποίκιλους φραγμούς (απο-
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εδαφικοποίηση/ υιοθέτηση συνοριακών ταυτοτήτων) για την επίτευξη μεγαλύτερης 
αντίληψης και πρόσληψης της ανθρώπινης εμπειρίας στο σχολείο και στην κοινωνία. H 
συνοριακή παιδαγωγική, διαπερνώντας τα όρια του σχολείου, θεωρεί ως συστατικό της 
στοιχείο τον πολιτισμό και εκλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/ μαθήτριες 
ως οδοιπόρους που διέρχονται τα σύνορα (πολιτιστικούς πρωτοπόρους) και προωθούν την 
κοινωνική δράση. Ειδικότερα, το μάθημα επικεντρώνεται σε διαρθρωτικούς παράγοντες 
που κατευθύνουν την εκπαίδευση και παιδαγωγική και εμποδίζουν να αξιοποιηθεί 
πολιτιστικά η συνοριακή παιδαγωγική, ώστε να ενσωματωθούν στοιχεία διδασκαλίας και 
μάθησης πολυπολιτισμικής εμπειρίας στο εκπαιδευτικό αφήγημα. Η συνοριακή εκπαίδευση 
επικεντρώνεται ταυτόχρονα και σε ιστορικά ζητήματα που έχουν αναδιαμορφώσει τον 
κόσμο - συμπεριλαμβανομένης της απο-αποικιοποίησης, των κοινωνικών δημοκρατιών, των 
επαναστάσεων, της τρομοκρατίας, των θρησκευτικών συγκρούσεων, του ανταγωνισμού 
στην αγορά εργασίας, καθώς και της παγκοσμιοποίησης και του ρόλου των υπερδυνάμεων 
σε παγκόσμια κλίμακα. Μια από τις σημαντικές πτυχές της είναι ο επαναπροσδιορισμός της 
έννοιας της «απο-εδαφικοποίησης» και των «συνόρων» μεταξύ διαφορετικών κρατών και 
πολιτισμών. Οι σύγχρονες θεωρήσεις απορρίπτουν τον ιστορικό λόγο που αντιμετωπίζει την 
εκπαίδευση ως ομοιόμορφη, απολιτίκ, άφυλη και τελεολογική δομή γνώσης και μάθησης. 
Αντίθετα, υποστηρίζουν μια άποψη για την εκπαίδευση αποκεντρωμένη, πολιτική, έμφυλη, 
πολυτροπική, πολυεστιακή και ανοικτή. Σε αυτό το πλαίσιο, κλειδί στην εκπαίδευση 
παραμένει η μάθηση μέσω της έννοιας του «άλλου»/ της «άλλης», του οικείου και του 
ανοίκειου, με στοιχεία πρόσφορα για την διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των 
πολιτών και πολίτιδων σήμερα, με την άμεση εμπλοκή καταπιεζόμενων ομάδων πληθυσμού.  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  

 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Aronowitz S., Giroux H. (1991) Postmodern Education: Politics, Culture and Social Criticism, 
Minneapolis MN: University of Minnesota Press. 
Giroux Η. (1992), Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education, USA: 
Routledge, Chapman and Hall 
Green J. L., Dixon C. (2007), Classroom interaction, situated learning. In M. Martin-Jones, A.M. 
de Mejia, N. H. Homberger (Eds.), Encyclopedia of language and education, Vol. 3, Discourse 
and Education, 1–12. Berlin: Springer. 
Noboa J. (2013), Teaching History on the Border: Teachers Voice their Views. In International 
Journal of Qualitative Studies in Education, v.26 /3 pp.324-34 
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Α06 Σ12 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α06 Σ12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α06 12 (Υ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

 ΝΑΙ  με προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασίας στα 
αγγλικά 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα στοχεύει στη συζήτηση και αποσαφήνιση  βασικών όρων της 
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής  μέσα από την ανάλυση κειμένων που αφορούν α) τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις και την ευρύτερη θεματολογία του γνωστικού αντικειμένου 
της Δ.Π. β) τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών σχετικά με τα θέματα κοινωνικής, 
οικονομικής, εκπαιδευτικής ένταξης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην 
Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα 
έχουν: 

 Κατανοήσει τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το πεδίο της Διαπολιτισμικής 
Παιδαγωγικής, ώστε να τις χρησιμοποιούν στην ανάλυση των σύγχρονων 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

 Κατανοήσει τις κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές συνθήκες που βοηθούν 
στην ένταξη ατόμων με μεταναστευτική εμπειρία 

 Ευαισθητοποιηθεί στην ετερότητα (γλωσσική, θρησκευτική, εθνοτική, πολιτισμική) 
που χαρακτηρίζει το πολυπολιτισμικό σχολείο 

 Ευαισθητοποιηθεί στη διαχείριση αυτής της ετερότητας  

 Σχεδιάσει και εφαρμόσει βιωματικές δραστηριότητες και μικροέρευνες σχετικά με 
την πρόσληψη των βασικών εννοιών της Δ.Π. 

Γενικές Ικανότητες 

-  Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Αποδοχή των διαφορετικών εκφάνσεων τη διαφορετικότητας 
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- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής ευαισθησίας 
-  Ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας μέσα από το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
- Αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην 

ελληνική κοινωνία 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  Βασικές αρχές και στόχοι της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 

 Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο 

 Διαπολιτισμική ετοιμότητα εκπαιδευτικών 

 Σχεδιασμός δραστηριοτήτων σε πολυπολιτισμικές τάξεις 

 Αναστοχασμός στις βασικές έννοιες των Δ.Π. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 
και παρουσίαση 
εργασίας 

86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Γκόβαρης, Χρ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός 

 Γκόβαρης, Χρ. (2013). (επιμ.). Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. 
Αθήνα: Gutenberg. 

 Δαμανάκης, Μ., Κωνσταντινίδης, Στ., Τάμης, Αν. (2014) (επιμ.).  Νέα Μετανάστευση 
από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: ΚΕΜΕ 

 Δαμανάκης, Μιχ. (2018). Παιδαγωγικός Λόγος και Ετερότητα στις Αρχές του 20ου 
Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg. 

 Ανδρούσου Αλ. & Ασκούνη Ν. (2011) (επιμ.). Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα 
δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση.  Αθήνα: μεταίχμιο 

 Τριλίβα, Σ., Αναγνωστοπούλου Τ., Χατζηνικολάου Σ. (επιμ.) (2008). Ούτε καλύτερος, 
ούτε χειρότερος… απλά διαφορετικός! Ασκήσεις ευαισθητοποίησης στη 
διαφορετικότητα για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Αθήνα: Gutenberg. 

 Liu Sh., Volcic Z., Gallois C. (2018) (επιμ.).  Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. 
Παγκόσμιοι πολιτισμοί και πλαίσια. Αθήνα: Gutenberg. 

 www.diapolis.gr 

http://www.diapolis.gr/
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Α08 Σ02 Ζητήματα διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α08 Σ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ζητήματα διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α08 01 (Υ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 ΝΑΙ  με προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασίας στα 
αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά/ισπανικά 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει κάποιες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Διδακτικής 
της Ελληνικής ως Γ2, προκειμένου οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να 
διδάξουν σχετικά μαθήματα σε μαθητές που δεν ομιλούν την Ελληνική ως μητρική είτε 
στην Ελλάδα είτε σε μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 
μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

- αναφέρουν τις βασικές διαφορές ανάμεσα στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 και 
ως Ξένης 

- αναφέρουν βασικά χαρακτηριστικά της Κατάκτησης μιας ΓΔ/ΞΓ 
- επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό από όσα έχουν παραχθεί για τη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ 
- σχεδιάζουν και να αξιολογούν διδακτικές ενότητες και δραστηριότητες για τη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία  
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Η κατάκτηση μιας Γ2 (θεωρίες μάθησης, χαρακτηριστικά). 
- Η σημασία των λαθών, τα είδη τους και η αντιμετώπισή τους.  
- Μέθοδοι ανίχνευσης γλωσσομάθειας. Τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. 
- Μέθοδοι και προσεγγίσεις στη διδασκαλία μιας Γ2. 
- Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 και ως Ξένης γλώσσας (τύποι μαθητών, 

εκπαιδευτικό υλικό, μεθοδολογία). 
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια των τεσσάρων δεξιοτήτων 

(κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου). 
- Η διδασκαλία της Γραμματικής.  
- Η διδασκαλία του Λεξιλογίου 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη και 
παρουσίαση εργασίας 

86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Βαρλοκώστα, Σ. & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα Γλωσσομάθειας στην 
Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα (σσ.17-56). Αθήνα: Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαίδευση 
Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», ΚΕΔΑ, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ.  

- Δαμανάκης, Μ. (2004) Θεωρητικό Πλαίσιο και προγράμματα σπουδών για τη 
διδασκαλία της Ελληνικής στη διασπορά. (μέρος Α΄) (στο 
ediamme.edc.uoc.gr/diaspora, Mελέτες) 

- Ιακώβου, Μ. (επιμ.) Επιμορφωτικός οδηγός. Γενικές αρχές διδασκαλίας της Ελληνικής 
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (επίπεδα Α1-Β2), (σς.21-43). Θεσσαλονίκη: Πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». https: 
diapolis.auth.gr 

- Κατσιμαλή, Γ. (2007) Γλωσσολογία σε εφαρμογή. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου/ 
Καρδαμίτσα. 

- Μπέλλα, Σ. (2011) Η δεύτερη γλώσσα. Κατάκτηση και διδασκαλία. Αθήνα: Πατάκης. 
- Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα ΚΕΓ http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html 
Κ.ά. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html
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Α08 Σ04 Γλώσσες και γραμματισμοί σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α08 Σ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γλώσσες και γραμματισμοί σε πολυγλωσσικά 
περιβάλλοντα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α08 01 (Υ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 ΝΑΙ  με προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασίας στα 
αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά/ισπανικά 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα συνδέει ζητήματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας με το αντικείμενο 
του γραμματισμού και στοχεύει στο να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη 
μελέτη σχετικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του 
μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

- ορίζουν με σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόμενο των όρων ‘γραμματισμός’ και 
‘διγραμματισμός’ 

- αναφέρουν βασικές θεωρίες γύρω από τα είδη γραμματισμού και τα 
χαρακτηριστικά τους  

- αναφέρουν το πώς τα δίγλωσσα παιδιά κατακτούν τον γραμματισμό στις γλώσσες 
τους 

- αναφέρουν με παραδείγματα το πώς η προσέγγιση του ‘κριτικού γραμματισμού’ 
συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

Γενικές Ικανότητες 

- Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι θεματικές περιοχές του μαθήματος περιλαμβάνουν: 
- Ο όρος γραμματισμός και τα είδη του (αναγνωριστικός, λειτουργικός, κριτικός) 
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- Συστήματα γραφής και η κατάκτηση του διγραμματισμού 
- Εφαρμογή προσεγγίσεων κριτικού γραμματισμού στο σχολείο 
- Έρευνα στο πεδίο της κατάκτησης του διγραμματισμού 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη και 
παρουσίαση εργασίας 

86 3,44 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα, την ποιότητα της γραπτής εργασίας τους, καθώς 
και της παρουσίασης σε ακροατήριο που κάνουν. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Baynham, M. (2002) Πρακτικές γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Κωστούλη, Τ. (επιμ.) (2009) Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού. Αθήνα: Επίκεντρο 
Κ.ά. 

 
 

 
 
 
 

  

http://www.biblionet.gr/book/129015/Συλλογικό_έργο/Η_κοινωνική_δόμηση_του_γραμματισμού
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Α11 Σ01 Δια Βίου Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α11 Σ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δια Βίου Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η έννοια το περιεχόμενο, η φιλοσοφία, η αναγκαιότητα, τα επίπεδα διάκρισης, το 
πλαίσιο υλοποίησης και αξιολόγησης και τέλος οι σύγχρονες πολιτικές για την Δια Βίου 
Μάθηση (ΔΒΜ) στην αναδυόμενη Κοινωνία της Γνώσης , αποτελούν τα συστατικά 
στοιχεία του θεωρητικού πλαισίου του μαθήματος. 
Οι φοιτητές μετά το τέλος του μαθήματος αναμένεται να: 
- αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της  ΔΜΜ στη συγχρονη εποχή 
- να κατανοούν το φιλοσοφικό πλαίσιο της ΔΒΜ   
- να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές ΔΒΜ από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΔΒΜ: Ιστορική Αναδρομή 
2. ΔΒΜ: Οριοθέτηση / Φιλοσοφικό Πλαίσιο 
3. ΔΒΜ: Επίπεδα διάκρισης 
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4. ΔΒΜ: Πλαίσιο Υλοποίησης και Αξιολόγησής 
5. Καλές πρακτικές ΔΒΜ από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση ενηλίκων. Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές. 
Πάτρα: ΕΑΠ. 
Κόκκος, Α. (2002). Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: προσδιορισµός 
του πεδίου, τάσεις, πολιτικές. Στο Κόκος Α.(επιµ.),∆ ιεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Rogers, A. (1998). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Βεργίδης, Δ., & Καραλής, Θ. (2004). Τυπολογίες και Στρατηγικές στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, 11-16. 
Ξενόγλωσση 
Aspin, D. N., Chapman, J., Hatton, M., & Sawano, Y. (Eds.). (2012). International handbook of 
lifelong learning (Vol. 6). Springer Science & Business Media. 
Kasworm, C. E., Rose, A. D., & Ross-Gordon, J. M. (Eds.). (2010). Handbook of adult and 
continuing education. Sage. 
Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. 
The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome 
Way, San Francisco, CA 94104. 
Jarvis, P. (Ed.). (2009). The Routledge international handbook of lifelong learning. Routledge. 
Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass, 350 Sansome 
Street, San Francisco, CA 94104-1310. 
Kokkos, A. (2010). Transformative learning through aesthetic experience: Towards a 
comprehensive method. Journal of Transformative Education, 8(3), 155-177. 
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Α12 Σ01 Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α12 Σ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το προσφερόμενο μάθημα έχει σαν σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια 
της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Οροθετείται το ιδεώδες της Ανοιχτής 
Εκπαίδευσης, διερευνώνται οι σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με 
τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, και αναλύονται σημαντικά ζητήματα που 
σχετίζονται με μεθοδολογία και την οργάνωση των σπουδών. 

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να : 

- αναγνωρίζουν το θεωρητικό φιλοσοφικό πλαίσιο της ανοιχτής εκπαίδευσης    
- να διακρίνουν τις σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς  
- αναγνωρίζουν το θεωρητικό φιλοσοφικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  
- να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
-να αναλύουν τα κεντρικά μεθοδολογικά ζητήματα της ΑΕΞΑΕ 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ανοιχτή Εκπαίδευση: Θεωρητικό Φιλοσοφικό Πλαίσιο 
2. Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση: Μεθοδολογικό πλαίσιο/ επίπεδα διάκρισης  
3. σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς θεσμούς  
3. Καλές πρακτικές ΑΕΞΑΕ  από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο 
Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10(1), 5-32. 
Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο και Εκπαίδευση από 
Απόσταση. Στο Λιοναράκης Α., (Επ), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Στοιχεία 
θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός 
Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της 
πολυμορφικής της διάστασης. Στο Λιοναράκης Α., (Επ), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης – Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός 
Παπαδημητρίου, Σ., & Λιοναράκης, Α. (2016). Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ανοικτά 
Μαθήματα στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(2A). 
Λιοναράκης, Α., & Λυκουργιώτης, Α. (1998). Το ιδεώδες της Ανοικτής κι Εξ αποστάσεως 
Εκπαίδευση, Τόμος Α. Πάτρα: ΕΑΠ. 
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Ξενόγλωσση 
Anastasiades P. (2012). Design of a Blended Learning Environment for the Training of Greek 
Teachers: Results of the Survey on Educational Needs. In P.Anastasiades (Editor) Blended 
Learning Environments for Adults: Evaluations. IGI Global ISBN13: 9781466609396, ISBN10: 
1466609397, EISBN13: 9781466609402   
Holmberg, K., & Huvila, I. (2008). Learning together apart: Distance education in a virtual 
world. First Monday, 13(10). 
Holmberg, B. (1989). The concepts and applications of distance education and open 
learning. South African Journal of Higher Education, 3(2), 18-25. 
Keegan, D. (1990). Open learning: concepts and costs, successes and failures. Open Learning 
and New Technologies, 230-243. 
Moore, M. G. (1973). Toward a theory of independent learning and teaching. The Journal of 
Higher Education, 44(9), 661-679. 
Paulsen, M. F., Nipper, S., & Holmberg, C. (2003). Online education: Learning management 
systems: Global e-learning in a scandinavian perspective. 
Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. M. (Eds.). (2014). Teaching and learning at a 
distance: Foundations of distance education. IAP. 

 
 
 
 

  



100 
 

Α12 Σ04 Εκπαίδευση από Απόσταση: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού  

με τη  χρήση των ΤΠΕ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α12 Σ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαίδευση από Απόσταση: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού 
Υλικού με την χρήση των ΤΠΕ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το προσφερόμενο μάθημα έχει σαν σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές θέματα σχετικά 
με τον σχεδιασμό Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ με την χρήση των ΤΠΕ 
Οι φοιτητές μετά το τέλος του σεμιναρίου αναμένεται να: 
- αναγνωρίζουν το θεωρητικό  πλαίσιο σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού με την 
μέθοδο της ΕξΑΕ 
- να διακρίνουν τα σημαντικότερα μοντέλα  σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού με την 
μέθοδο της ΕξΑΕ 
- - να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
- σχεδιάζουν Εκπαιδευτικό Υλικό με την μέθοδο της ΕξΑΕ με την χρήση των ΤΠΕ 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Θεωρητικό  πλαίσιο σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ 
2. Τα σημαντικότερα μοντέλα  σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της 
ΕξΑΕ 
3. με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
4. Αξιοποίηση εφαρμογών - σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της ΕξΑΕ, 
με την χρήση των ΤΠΕ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο 
Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την 
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10(1), 5-32. 
Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο και Εκπαίδευση από 
Απόσταση. Στο Λιοναράκης Α., (Επ), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Στοιχεία 
θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προπομπός 
Καραγιάννη, Δ., & Αναστασιάδης, Π. (2016). Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικού Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού 
με την μέθοδο της εξαε με θέμα:«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας». Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 5(1A), 97-110. 
Lionarakis, A., Papadimitriou, S. T., Hartofylaka, A., Aggeli, A., & Tzilou, G. (2018). Η συμβολή 
των ψηφιακών εργαλείων στην υποστήριξη της μαθησιακής πορείας των 
φοιτητών/φοιτητριών της εξΑΕ: Μέρος Α: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 14(1), 104-117. 
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Σπανακά, Α. Κ., & Λιοναράκης, A. (2017). Οι Επτά Αρχές Δημιουργίας Εκπαιδευτικού 
Υλικού. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9(6Β), 121-123. 
Χουλιάρα, Ξ., Λιοναράκης, Α., & Σπανακά, Α. (2016). Η έννοια της πολυμορφικότητας στο 
εξΑΕ διδακτικό υλικό: θεώρηση, σχεδιασμός, ζητήματα εφαρμογής. Διεθνές Συνέδριο για 
την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6(1Α). 
 
Ξενόγλωσση 
Anastasiades P. (2012). Design of a Blended Learning Environment for the Training of Greek 
Teachers: Results of the Survey on Educational Needs. In P.Anastasiades (Editor) Blended 
Learning Environments for Adults: Evaluations. IGI Global ISBN13: 9781466609396, ISBN10: 
1466609397, EISBN13: 9781466609402   
Holmberg, K., & Huvila, I. (2008). Learning together apart: Distance education in a virtual 
world. First Monday, 13(10). 
Holmberg, B. (1989). The concepts and applications of distance education and open 
learning. South African Journal of Higher Education, 3(2), 18-25. 
Keegan, D. (1990). Open learning: concepts and costs, successes and failures. Open Learning 
and New Technologies, 230-243. 
Moore, M. G. (1973). Toward a theory of independent learning and teaching. The Journal of 
Higher Education, 44(9), 661-679. 
Paulsen, M. F., Nipper, S., & Holmberg, C. (2003). Online education: Learning management 
systems: Global e-learning in a scandinavian perspective. 
Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. M. (Eds.). (2014). Teaching and learning at a 
distance: Foundations of distance education. IAP. 
Lockwood, F. (1994). Materials Production in Open and Distance Learning. Paul Chapman 
Publishing, 144 Liverpool Road, London N1 1LA, England, United Kingdom.. 
Downes, S. (2001). Learning objects: resources for distance education worldwide. The 
International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2(1). 
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Α12 Σ05 Σχολική Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ: θεωρία και 

πράξη 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α12 Σ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχολική Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των 
ΤΠΕ: θεωρία και πράξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το προσφερόμενο μάθημα έχει σαν σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών σε βασικά 
θεωρητικά ζητήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με την χρήση των προηγμένων 
μαθησιακών τεχνολογιών  διαδικτύου με έμφαση στην σχολική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση». Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα 
συμμετέχουν ως κριτικοί φίλοι σε 4 εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». 

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να : 

- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  
- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών ΤΠΕ στην σχολική εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 
- να εξοικειωθούν με την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων μέσων και ιδιαίτερα της 
τηλεδιάσκεψης σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης 
- να  συμμετέχουν ως κριτικοί φίλοι στην διαδικασία της σχολικής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση  
- να διακρίνουν τα στάδια και τις φάσεις του παιδαγωγικού σχεδιασμού περιβαλλόντων 
σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 
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 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Μάθηση σε αυθεντικά περιβάλλοντα 
 

 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικά χαρακτηριστικά/ Θεωρίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
2. Βασικά χαρακτηριστικά  των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση  
επαυξημένης πραγματικότητάς στην εκπαίδευση 
3. Καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο: Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
4. Μεθοδολογία  συμμετοχικής παρατήρησης και αποτυπωσης παιδαγωγικού 
σχεδιασμού 
5. Εκμάθηση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης   

 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 
Επισκέψεις σε σχολεία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση περιβαλλόντων ψηφιακής αφήγησης 
(Book Creator etc) 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναστασιάδης, Π. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την 
χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής 
συνεισφοράς (2017).  Ανοικτή Εκπαίδευση: 13(1), 88-128. 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
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Αναστασιάδης Π, Μανούσου Ε, Φιλιππούσης Γ, Σιάκας Σ, Κουκούλης Ν, Τομαζινάκης Α, Γκίζα 
Π, Μαστοράκη Ε, Σπανουδάκης Α, Καραγιάννη Δ, Καρβούνης Λ (2011). Η Τηλεδιάσκεψη στην 
υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. 
Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2011: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα- 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ) Πρακτικά του  6ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  
Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Λουτράκι 2011. 
 
Ξενόγλωσση 
Anastasiades P. (2016). ICT and Collaborative Creativity in Modern School towards Knowledge 
Society. In Anastasiades P, Zaranis N (Editors). Research on e-Learning and ICT in Education. 
Springer  
Anastasiades, P. S., Filippousis, G., Karvunis, L., Siakas, S., Tomazinakis, A., Giza, P., & 
Mastoraki, H. (2010). Interactive Videoconferencing for collaborative learning at a distance in 
the school of 21st century: A case study in elementary schools in Greece. Computers & 
Education, 54(2), 321-339. 
Anastasiades, P. S. (2009). Interactive videoconferencing and collaborative distance learning 
for K-12 students and teachers: Theory and practice. Nova Science Publishers. 
Anastasiades, P. S. (2003). Distance learning in elementary schools in Cyprus: the evaluation 
methodology and results. Computers & Education, 40(1), 17-40. 
Anastasiades, P. (2003). Building up a pedagogical model for synchronous distance learning 
courses. Selected Paper – Proceedings of the 14th International Conference on College 
Teaching and Learning. April 1-5 2003, Florida USA 
Greenberg, A., & Colbert, R. (2004). Navigating the sea of research on video conferencing-
based distance education. Wainhouse Research, LLC. 
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Α15 Σ03 Ψηφιακά Παιγνίδια και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α15 Σ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακά Παιγνίδια και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο παιδαγωγικής 
αξιοποίησης  των  Ψηφιακών  Παιγνιδιών με έμφαση στη δημιουργικότητα μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο     
Οι φοιτητές μετά το τέλος του σεμιναρίου αναμένεται να: 
- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των  Ψηφιακών  Παιγνιδιών στην εκπαίδευση 
- να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα είδη των  Ψηφιακών  Παιγνιδιών 
στην εκπαίδευση 
- να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
- να αξιοποιούν στην πράξη ψηφιακά παιγνίδια  σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικά χαρακτηριστικά Ψηφιακών  Παιγνιδιών  
2. Βασικά χαρακτηριστικά  των Ψηφιακών  Παιγνιδιών στην εκπαίδευση 
3. Καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
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4. Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών  Παιγνιδιών στην εκπαίδευση με έμφαση στην 
ενθάρρυνση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών  

 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Κουτρομάνος, Γ., & Νικολοπούλου, Κ. (2010). Διερεύνηση Χρήσης Ψηφιακών Παιχνιδιών από 
Μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση. Θέματα Επιστημών και 
Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(2), 97-112. 
Φωκίδης, Ε. (2017). Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια-Σοβαρά Παιχνίδια. Ανάκτηση. από. 
opensimserver. aegean. gr: http://opensimserver. aegean. 
gr/publications/2017_chapter_GR_Fokides. pdf. 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Παρασκευόπουλος, Ι. (2004). Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια. Ελληνικά 
Γράμματα. 
Ξενόγλωσση 
Green, G., & Kaufman, J. C. (2015). Video games and creativity. Academic Press. 
Brown, H. J. (2014). Videogames and education. Routledge. 
Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. Computers 
in Entertainment (CIE), 1(1), 20-20. 
Hayes, E. R., & Duncan, S. C. (2012). Learning in Video Game Affinity Spaces. New Literacies 
and Digital Epistemologies. Volume 51. Peter Lang New York. 29 Broadway 18th Floor, New 
York, NY 10006. 
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Α15 Σ05 Τεχνητή νοημοσύνη και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α15 Σ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνητή νοημοσύνη και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο παιδαγωγικής 
αξιοποίησης  των  σύγχρονων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης  στην εκπαίδευση με 
έμφαση στη δημιουργικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών  

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να : 

- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των  σύγχρονων εφαρμογών  τεχνητής 
νοημοσύνης  στην εκπαίδευση  
- να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα είδη σύγχρονων τεχνητής 
νοημοσύνης  στην εκπαίδευση 
- να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
- να αξιοποιούν στην πράξη τα σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης  στην 
εκπαίδευση σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα/ διαθεματική προσέγγιση με έμφαση 
στη δημιουργικότητα 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικά χαρακτηριστικά των  σύγχρονων εφαρμογών  τεχνητής νοημοσύνης   
2. Βασικά χαρακτηριστικά  των  σύγχρονων εφαρμογών  τεχνητής νοημοσύνης   με 
έμφαση στη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 
3. Καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
4. Παιδαγωγική Αξιοποίηση των   σύγχρονων εφαρμογών  τεχνητής νοημοσύνης  στην 
εκπαίδευση,  έμφαση στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας μαθητών και 
εκπαιδευτικών  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Moridis, C. N. (2011). Συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: αναγνώριση 
συναισθήματος και συναισθηματική ανατροφοδότηση στα πλαίσια συστήματος 
ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης (Doctoral dissertation, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.). 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Παρασκευόπουλος, Ι. (2004). Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια. Ελληνικά 
Γράμματα. 
 
Ξενόγλωσση 
Wang, B., Liu, H., An, P., Li, Q., Li, K., Chen, L., ... & Gu, S. (2018). Artificial Intelligence and 
Education. In Reconstructing Our Orders (pp. 129-161). Springer, Singapore. 
Kose, U. (Ed.). (2014). Artificial Intelligence applications in distance education. IGI Global. 
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Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A., & Bilyatdinova, A. (2018). Artificial Intelligence 
trends in education: a narrative overview. Procedia Computer Science, 136, 16-24. 
Tyner, K. (2014). Literacy in a digital world: Teaching and learning in the age of information. 
Routledge. 
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Α15 Σ06 Δημιουργικότητα: Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα στην 

εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α15 Σ06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Δημιουργικότητα: Εικονική και Επαυξημένη 
πραγματικότητα στην εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Διδακτικής 
αξιοποίησης των συγχρόνων εφαρμογών  επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητάς 
στην εκπαίδευση, προκειμένου οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση 
αξιοποιήσουν τις εφαρμογές αυτές στην σχολική τάξη  

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να : 

- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών της εικονικής 
πραγματικότητάς στην εκπαίδευση 
- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών της επαυξημένης 
πραγματικότητάς στην εκπαίδευση 
- να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών της 
εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητάς στην εκπαίδευσή  
- να εξοικειωθούν . Καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
- να αξιοποιούν στην πράξη τις νέα αυτές εφαρμογές σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές Ενότητες 
1. Βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογών της εικονικής πραγματικότητάς στην εκπαίδευση 
2. Βασικά χαρακτηριστικά  των εφαρμογών της επαυξημένης πραγματικότητάς στην 
εκπαίδευση 
3. Καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
4. Μεθοδολογία  σχεδιασμού και πρακτικής εφαρμογής στη σχολική τάξη των 
τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητάς σε διάφορα διδακτικά 
αντικείμενα με έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση  και την ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναστασιάδης, Π. Σ., & Κωτσίδης, Κ. Μ. (2017). Παιδαγωγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξ 
αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο 
Σύγχρονο Σχολείο» με έμφαση στη συνεργασία και την δημιουργικότητα. Διεθνές Συνέδριο 
για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9(1A), 116-137. 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Παρασκευόπουλος, Ι. (2004). Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια. Ελληνικά 
Γράμματα. 
 
Ξενόγλωσση 
Craft, A. (2010). Creativity and Education Futures: Learning in a Digital Age. Trentham Books 
Ltd. Westview House 734 London Road, Oakhill, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST4 5NP, UK. 
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Craft, A. (2003). Creativity across the primary curriculum: Framing and developing practice. 
Routledge 
Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Creative schools: Revolutionizing education from the 
ground up. Penguin UK. 
Treffinger, D. J., Schoonover, P. F., & Selby, E. C. (2012). Educating for Creativity and 
Innovation. Prufrock Press Inc. PO Box 8813, Waco, TX 76714.. 
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Α15 Σ07 Δημιουργικότητα: Σύγχρονα Περιβάλλοντα Ψηφιακής Αφήγησης  

με τη χρήση των ΤΠΕ (Digital Storytelling) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α15 Σ07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Δημιουργικότητα: Σύγχρονα Περιβάλλοντα Ψηφιακής 
Αφήγησης με την χρήση των ΤΠΕ (Digital Storytelling) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο παιδαγωγικής 
αξιοποίησης  των  σύγχρονων Περιβαλλόντων Ψηφιακής Αφήγησης με την χρήση των ΤΠΕ 
(Digital Storytelling) με έμφαση στη δημιουργικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο 
σύγχρονο σχολείο     
Οι φοιτητές μετά το τέλος του σεμιναρίου αναμένεται να: 
- αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των  σύγχρονων Περιβαλλόντων Ψηφιακής 
Αφήγησης  
- να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα είδη σύγχρονων Περιβαλλόντων 
Ψηφιακής Αφήγησης  
- να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
- να αξιοποιούν στην πράξη τα σύγχρονα Περιβάλλοντα  Ψηφιακής Αφήγησης σε 
διάφορα διδακτικά αντικείμενα/ διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στη 
δημιουργικότητα 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές Ενότητες 
1. Βασικά χαρακτηριστικά των  σύγχρονων Περιβαλλόντων Ψηφιακής Αφήγησης με την 
χρήση των ΤΠΕ (Digital Storytelling)  
2. Βασικά χαρακτηριστικά  των των  σύγχρονων Περιβαλλόντων Ψηφιακής Αφήγησης 
(Digital Storytelling) με έμφαση στη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση 
3. Καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
4. Παιδαγωγική Αξιοποίηση των  των σύγχρονων Περιβαλλόντων Ψηφιακής Αφήγησης 
με την χρήση των ΤΠΕ (Digital Storytelling) έμφαση στην ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών  
5. Σχεδιασμός  υποστηρικτικού  εκπαιδευτικού υλικού 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητάς 

 Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητάς 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ., & Μεϊμάρης, Μ. (2016). Ψηφιακή αφήγηση, μάθηση 
και εκπαίδευση. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 6(1Α).  
Σαλαπασίδου, Ε. (2017). ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Doctoral dissertation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Τμήμα Νηπιαγωγών).  
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2019). Ψηφιακή αφήγηση και διδακτική πράξη: μία ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 327-338. 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Παρασκευόπουλος, Ι. (2004). Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια. Ελληνικά 
Γράμματα. 
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Ξενόγλωσση 
Wang, S., & Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital 
storytelling. International Journal of Information and Communication Technology Education 
(IJICTE), 6(2), 76-87. 
Tyner, K. (2014). Literacy in a digital world: Teaching and learning in the age of information. 
Routledge. 
Lambert, J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. 
Truong-White, H., & McLean, L. (2015). Digital storytelling for transformative global 
citizenship education. Canadian Journal of Education, 38(2), n2. 
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Α15 Σ08 Δημιουργικότητα και ζητήματα ασφάλειας και εθισμού στο διαδίκτυο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α15 Σ08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Δημιουργικότητα και ζητήματα ασφάλειας και εθισμού 
στο διαδίκτυο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 7 εβδ) 5 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 6 εβδ)  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α11Π04 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά  με ζητήματα ασφάλειας και εθισμού 
στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των μαθητών  
Οι φοιτητές μετά το τέλος του σεμιναρίου αναμένεται να: 
- αναγνωρίζουν τους βασικούς κίνδυνους από την χρήση διαδικτύου 
- διατυπώνουν  τους βασικούς κανόνες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
- επιλέγουν και να αξιοποιούν εφαρμογές για την αντιμετώπιση των κίνδυνών αυτών   
- να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
- να σχεδιάζουν υποστηρικτικό  εκπαιδευτικό υλικό  

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεματικές Ενότητες 
1. Κίνδυνοι από την χρήση του Διαδικτύου: Οριοθέτηση,  Ταξινόμηση, μελέτες 
περίπτωσης 
2. Βασικοί κανόνες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
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3. Εφαρμογές για την αντιμετώπιση των κινδύνων στο διαδίκτυο  
4. καλές πρακτικές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο 
5. Σχεδιασμός  υποστηρικτικού  εκπαιδευτικού υλικού 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Αξιοποίηση εφαρμογών  

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 46 1,84 

Ομαδικές Εργασίες  40 1,60 

Σύνολο μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση  
1. τη συμμετοχή τους στο μάθημα (30%) 
2.  την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και της 
παρουσίασης σε ακροατήριο (70%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Σιωμος Κ.(2012) ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Αθήνα  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ 
Αναστασιάδης Π, (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 
Εργασιών 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
& Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Παρασκευόπουλος, Ι. (2004). Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια. Ελληνικά 
Γράμματα. 
 
Ξενόγλωσση 
Anastasiades, P. S., & Vitalaki, E. (2011). Promoting internet safety in Greek primary schools: 
The teacher's role. Journal of Educational Technology & Society, 14(2), 71-80. 
Vitalaki, E., Anastasiades, P. S., & Tsouvelas, G. (2012). FACTORS INFLUENCING PARENTAL 
CONTROL FOR THE SAFE AND PEDAGOGICAL INTERNET USE AMONG PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS. Problems of Education in the 21st Century, 42. 
Anastasiades, P., & Vitalaki, E. (2004). Information communication technologies in 
elementary schools: why the parents do concern. In European Conference on Educational 
Research, ECER (pp. 22-25). 
Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2018). European research on children’s 
internet use: Assessing the past and anticipating the future. New Media & Society, 20(3), 
1103-1122. 
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https://saferinternet4kids.gr/
https://internet-safety.sch.gr/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/creating-better-internet-kids-0
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2.2. Β’ Τομέας 

 

Β02 Σ03 Θέματα αναπτυξιακής Ψυχολογίας  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστήμες Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β02 Σ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Θέματα αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παρουσίαση θεμάτων από τη διδάσκουσα, 
από επισκέπτες ψυχολόγους και από τους 
φοιτητές 

3  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β02 01 Υ Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι (βρεφική & 
παιδική ηλικία) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η η κατανόηση και η εμβάθυνση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας στο νοητικό, σεξουαλικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Επίσης οι φοιτητές πρέπει να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης 
ανάπτυξης, καθώς και των προβλημάτων από το περιβάλλον των παιδιών που είναι 
πιθανόν να αναστείλουν την ανάπτυξη. 
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν αναπτύξουν κριτική σκέψη και να έχουν τη 
δυνατότητα να επεξεργάζονται με επιστημονικό τρόπο όλα τα βασικά θέματα που 
αφορούν την ψυχολογική, σεξουαλική, συναισθηματική γνωστική, γλωσσική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι φοιτητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη επάνω στις 
συνθήκες που βοηθούν την υγιή εξέλιξη της αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς και 
να μπορούν να σκευτονται δημιουργικά για τους τρόπους παρέμβασης και 
διόρθωσης των συνθηκών που αναστέλουν την υγιή ανάπτυξη και δημιουργούν 
προβλήματα στα παιδιά. 
Τέλος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις σε συνήθη 
προβλήματα που αφορούν τον παιδικό πληθυσμό, όπως είναι η εκμετάλευση και η 
κακοποίηση των παιδιών, η εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών, η υπερβολική 
συστολή και η κοινωνική απομόνωση των παιδιών, οι παιδικές φοβίες και άλλα. 
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Γενικές Ικανότητες 

Δημιουργική – επιστημονική σκέψη 
Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
Προσαρμογή και ευελιξία σε νέες και  δύσκολες καταστάσεις 
Ασκηση αυτοκριτικής 
Σεβασμός, αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας 
Ικανότητα συνεργασίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  
Βιολογική, νοητική, κοινωνική και ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του ανθρώπινου όντος 
Συναισθηματική ανάπτυξη και σχέσεις δεσμού. Πρώϊμες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
Σχέσεις προσκόλλησης 
Η ανάπτυξη του εαυτού  
Ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου 
Γνωσιακή ανάπτυξη 
Ανάπτυξη και διαταραχές της γλώσσας 
Σχέσεις με συνομήλικους και παιχνίδι 
Επιθετικότητα, υπερβολική συμμόρφωση, κακοποίηση των παιδιών, παιδικές φοβίες, 
σχολική φοβία και άλλα συνήθη προβλήματα 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσίαση 
Σεμιναρίου 

25 1 

Τελική Σεμιναριακή 
Εργασία  

36 1,44 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται από την ποιότητα της 
δικής τους παρουσίασης και από τη γραπτή εργασία που 
παραδίδουν στο τέλος του εξαμήνου 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για τον Ευδοξο: 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2012) Ο δεσμός της αγάπης Αθήνα Πεδίο 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (20014) Από τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους Αθήνα: Πεδίο 
Sheridan M (2011)Από τη γέννηση μέχρι το 5ο έτος Αθήνα: Πεδίο 
Λοιπή βιβλιογραφία 
Lehalle H & Mellier D (2010)Ψυχολογία της ανάπτυξης: παιδική ηλικία και εφηβεία Αθήνα Πεδίο 
Slater A & Bremner G (2019) Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία Θεσσαλονίκη:Εκδ. Τζιολα 
Τσιάντης Γ. (2005) Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας Αθήνα: Καστανιώτης 
Cole M & Cole SR (2002) Η ανάπτυξη των παιδιών Αθήνα: Τυπωθήτω. 



122 
 

Β02 Σ06 Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β02 Σ06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παρουσιάσεις θεμάτων από τη 
διδάκουσα, από επισκέπτες ψυχολόγους 
και από τους φοιτητές 

3  

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β02 01 Υ Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι (βρεφική & 
παιδική ηλικία) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές πρέπει να εξοικοιωθούν με όλες τις βασικές έννοιες που αφορούν το 
επιστημονικό πεδίο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. 
Πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των θεμάτων που 
σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και παράλληλα να αντιλλαβάνονται το ρόλο που 
μπορούν να παίξουν τόσο οι γονείς, όσο και οι εκπαιδευτικοί στην υγιή ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη των παιδιών. 
Επιπλέον οι φοιτητές πρέπει να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αντιληφθούν τη 
σημαντικότητα της αποδοχής και του σεβασμού της ελεύθερης επλογής και της 
διαφορετικότητας. 
Επίσης οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν σαφείς γνώσεις επάνω στα αίτια των 
ψυχοσεξουαλικών προβλημάτων και να γνωρίζουν τους τρόπους και τις στρατηγικές 
παρέμβασης που είναι διαθέσημες για την επίλυσή τους. 
Τέλος είναι πολύ σημαντική η δόμηση δημιουργικής σκέψης στον τομέα που αφορά τους 
πιθανούς  τρόπους συνερφασίας των εκπαιδευτικών και του οικογενειακού  περιβάλλοντος 
των παιδιών για την καλύτερη αντιμετώπηση των δυσκολιών των παιδιών. 
 

Γενικές Ικανότητες 

Δημουργική – επιστημονική σκέψη 
Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
Προσαρμογή και ικανότητα παρέμβασης σε νέες και δύσκολες καταστάσεις 
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Ασκηση αυτοκριτικής 
Σεβασμός, αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας 
Ικανότητα συνεργασίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η φύση, η έννοια και η σημασία της ανθρώπινης σεξουαλικότητας 
Τα στάδια και οι φάσεις της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 
Τα στερεότυπα των δύο φύλων και η αμοιβαία αντίληψη των δύο φύλων 
Τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα των παιδιών 
Η παιδική σεξουαλικότητα και ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου 
Σεξουαλική αγωγή (περιεχόμενο, τεχνικές, δυσκολίες) 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσίαση 
Σεμιναρίου 

25 1 

Τελική Σεμιναριακή 
Εργασία  

36 1,44 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται από την ποιότητα της 
δικής τους παρουσίασης και από μια γραπτή εργασία που 
παραδίδουν στο τέλος του εξαμήνου 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για τον Ευδοξο: 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2002) Ο δεσμός της αγάπης. Αθήνα Πεδίο 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2014) Από τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους. 
Αθήνα¨Πεδίο 
Sheridan M (20011) Από τη γέννηση μέχρι το 5ο έτος Αθήνα:Πεδίο 
 
Λοιπή βιβλιογραφία 
Lehalle H & Mellier D. (2010) Ψυχολογία της ανάπτυξης: παιδική ηλικία και εφηβείαΑθήνα: 
Πεδίο 
Τσίάντης Γ (2000) Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας Αθήνα: Καστανιώτης 
Minuchin S (2018) Οικογένειες και οικογενειακή θεραπεία Αθήνα: Πεδίο 
Critteden MP (2008) Raising parents USA & Canada: Willan Publishing 
James O (2002) They f***you up How to survive family life London: Bloomsbury. 
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Β06 Σ13 Σεμινάριο εκπόνησης & συγγραφής επιστημονικών εργασιών 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β06 Σ13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
  Σεμινάριο εκπόνησης & συγγραφής  
  επιστημονικών  εργασιών  
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παρουσίαση θεμάτων από το διδάσκοντα 
και από τους φοιτητές 

3 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
- Να αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές 

βάσεις δεδομένων. 
- Να ακολουθούν το σύστημα APA. 
- Να εντοπίζουν τα βασικά στοιχεία ενός επιστημονικού άρθρου και να είναι σε 

θέση να  να γράψουν μία μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιώντας 
πρωτογενείς πηγές. 

- Να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει μια επιστημονική 
εργασία. 

- Να χρησιμοποιούν κατάλληλο επιστημονικό λόγο στη συγγραφή 
μιας επιστημονικής εργασίας. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση  των φοιτητών/τριών με την συγγραφή μιας  
επιστημονικής εργασίας. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στην εκμάθηση 
του τρόπου συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας μέσα από την αναζήτηση 
βιβλιογραφίας και μέσω της χρήσης των επιστημονικών βάσεων δεδομένων. Έμφαση 
δίδεται στην σημασία της αποφυγής λογοκλοπής, την χρήση κατάλληλου ακαδημαϊκού 
λόγου, την ορθή παράθεση πηών και την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας σύμφωνα 
με τις αρχές της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (American Psychological Association- 
APA).  
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Γενικές Ικανότητες 

- Σύνθεση πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
- Αυτόνομη Εργασία 
- Ομαδική  Εργασία 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
- Επεξεργασία νέας ορολογίας  
- Παραγωγή ερευνητικών ιδεών 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

       -Εισαγωγή: Τι είναι επιστημονική εργασία.   
-Είδη επιστημονικών εργασιών.  
-Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποδελτίωση βιβλιογραφίας-Πρακτική εφαρμογή. 
-Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων-Πρακτική εφαρμογή. 
-Επιστημονικός τρόπος γραφής-Βασικά χαρακτηριστικά-Παρουσίαση 
επιστημονικών εργασιών. 
-Τρόπος συγγραφής  με βάση το APA –Πρακτική εφαρμογή. 
-Βήματα συγγραφής επιστημονικής εργασίας (Δομή εργασίας-Περίληψη, Εισαγωγή, 
Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση)-Πρακτική εφαρμογή 
-Δεοντολογία επιστημονικής εργασίας 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση και παρέμβαση) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσίαση 
Σεμιναρίου 

25 1 

Τελική Σεμιναριακή 
Εργασία  

36 1,44 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση (100% της τελικής βαθμολογίας) 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της παρουσίασης και της τελικής 
σεμιναριακής εργασίας 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author 

Creswell, J. (2016). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση 
Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας (Επιμ.: Χ. Τσορμπατζούδης, 2η έκδ.). Αθήνα: Ίων.  

Ευδωρίδου, Ε., & Καρακασίδης, Θ. (2018). Ακαδημαϊκή γραφή (3η έκδ.). Αθήνα: Τζιόλας. 
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2.3. Γ’ Τομέας 

Γ01 Σ01 Αναλυτικό πρόγραμμα. Θεωρία και Πράξη: Αναλυτικό Πρόγραμμα και 

κινηματογράφος  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ01 Σ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αναλυτικό πρόγραμμα. Θεωρία και Πράξη: Αναλυτικό 
Πρόγραμμα και κινηματογράφος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με 
τη χρήση power-point 
 

3 5 

με διαλεκτική συζήτηση και 
τεκμηρίωση θέσεων από τη 
διδάσκουσα και τους/τις  
φοιτητές/τριες 

  

με από κοινού διερεύνηση και εξέταση 
των διαφόρων θεμάτων 

  

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με προβολή βίντεο   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU155/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

 είναι ενήμεροι/ες σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του 
κινηματογράφου ως μέσου που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο τόσο του 
επιδιωκόμενου όσο και του εφαρμοσμένου Α.Π. 

 γνωρίζουν τους τρόπους και τις πρακτικές επιλογής ταινιών ή αποσπασμάτων τους 
που μπορούν να αποτελέσουν μέρος της μαθησιακής/ διδακτικής διαδικασίας μέσα 
στη σχολική τάξη. 

 αναγνωρίζουν τις σχέσεις που διέπουν την επιλογή, διανομή και αξιολόγηση αυτής 
της μορφής της γνώσης. 
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 έχουν μυηθεί στην προβληματική που απορρέει από τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις σύγχρονες μεθόδους και αρχές διδασκαλίας 
και μάθησης σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσονται τα σύγχρονα αναλυτικά 
προγράμματα. 

 κατανοούν το ρόλο που ο κινηματογράφος μπορεί να επιτελέσει μέσα στο 
συγκείμενο της σχολικής πραγματικότητας. 

 έχουν αναπτύξειδιδακτικό υλικό, το οποίο θα συμβάλλει στη «βελτίωση» τυχόν 
ασαφειών ή ατελειών που εντοπίζονται στην ύλη που εμπεριέχεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα και στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου. 

 έχουν διαμορφώσει τη δική τους φιλοσοφία για την εκπαίδευση, το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τις άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 εξελιχθούν σε προσεκτικούς παρατηρητές και κριτές του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής γνώσης και 
διαδικασίας. 

 κατακτήσουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης των κινηματογραφικών ταινιών 
προκειμένου αυτές να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του Α.Π. του ελληνικού 
Δημοτικού σχολείου. 

 μπορούν να  αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την αξιοποίηση και τη βελτίωση των 
παρεχόμενων μορφών γνώσης στο πλαίσιο του δημοτικού σχολείου στη χώρας μας. 
 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής 
- Σεβασμός της ετερότητας 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση σεμιναρίου (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). 
2η εβδομάδα –Μεθοδολογία αξιολόγησης και επιλογής κινηματογραφικών ταινιών ή 
αποσπασμάτων τους που μπορούν να αποτελέσουν μέρος του επίσημου και 
εφαρμοσμένου Α.Π. Αντιπροσωπευτικά μοντέλα ανάπτυξης διδακτικού υλικού. 
3η εβδομάδα  Επιλογή θεμάτων από τους/τις φοιτητές/τριες και δόμηση 
χρονοδιαγράμματος παρουσιάσεων εργασιών. Ενδεικτικές θεματικές περιοχές ανάπτυξης 
module: 
  Εκπαίδευση 
  Οικογένεια 
  Παιδική ηλικία 
  Θρησκεία 
  Εθνική ταυτότητα 
  Κοινωνικό-οικονομικό status 
  Αξίες 
  Ανθρώπινα δικαιώματα 
  Ετερότητα/ Διαφορετικότητα 
 Ιστορία 
  Πολιτική 
  Κυκλοφοριακή αγωγή 
  Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
  Εκπαίδευση καταναλωτή 
  Πόλεμος # ειρήνη 
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  Θάνατος- απώλεια 
  Παραβατικότητα 
  Θέματα πολιτισμού, κλπ. 
4η-12 εβδομάδα Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές/τριες 
13η εβδομάδαΣυμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 
Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές/τριες και σχολιασμός 
τους από τη διδάσκουσα και τους/ τις υπόλοιπους/ες 
φοιτητές/τριες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή υλικού που έχει κατασκευαστεί , 
καθώς και σχετικών με αυτό βίντεο 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις 

39 ώρες 
(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις 

χ3) 

1,58 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

26 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60ώρες 2,42 

Σύνολο 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την παρουσίαση των 
εργασιών των φοιτητών/τριων μέσα στην τάξη, καθώς και 
την παράδοση της τελικής εργασίας με το πέρας του 
εξαμήνου  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:.   
ΒαλούκοςΣτ. (2011). Νέος ελληνικός κινηματογράφος (1965-1981). Ιστορία και πολιτική, 
Αθήνα, Ιωάννης Σολδάτος. 
Γουλής Δ. (2016). Εικόνες της παιδικής ηλικίας στη μεγάλη οθόνη, Αθήνα, University Studio 
Press.  
Δελβερούδη Ε. (2004). Νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, Αθήνα, Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών. 
FerroM. (2002). Κινηματογράφος και ιστορία, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Κελεσίδης Β. (2009). Ο κινηματογράφος ως παράγοντας διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών 
των παιδιών, Αθήνα, Γράφημα. 
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Λεμονίδου Ε. (2017). Ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Ιστορία, κινηματογράφος και εθνικές 
ταυτότητες, Αθήνα, Άνιμα. 
Μητροπούλου Α. (2006). Ελληνικός κινηματογράφος, Αθήνα, Παπαζήση. 
Σολδάτος Γ. (2015). Συνοπτική ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, Αθήνα, Αιγόκερως. 
SorlinP. (2006). Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Τομαή Φ. (2006). Αναπαραστάσεις πολέμου, Αθήνα, Παπαζήση. 
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Γ01 Σ04 Σχολικά εγχειρίδια: Τεχνογνωσία σχεδιασμού διδακτικών ενοτήτων  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γ01 Σ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχολικά εγχειρίδια: Τεχνογνωσία σχεδιασμού διδακτικών 
ενοτήτων 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με τη 
χρήση power-point 

3 5 

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με σχολιασμό των εργασιών από τη 
διδάσκουσα και τους/τις φοιτητές/τριες 

  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE152/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα: 

 έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των 
σχολικών εγχειριδίων. 

 γνωρίζουν τους τρόπους και τις πρακτικές επιλογής της ύλης που εμπεριέχεται στα 
σχολικά εγχειρίδια. 

 έχουν κατανοήσει τις σχέσεις που διέπουν την επιλογή, διανομή και αξιολόγησης 
της σχολικής γνώσης. 

 είναι μυημένοι/ες στην προβληματική που απορρέει από τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις σύγχρονες μεθόδους και 
αρχές διδασκαλίας και μάθησης με τα σχολικά εγχειρίδια. 

 έχουν κατανοήσει το ρόλο που τα σχολικά εγχειρίδια επιτελούν μέσα στο 
συγκείμενο της σχολικής πραγματικότητας. 

 έχουν αναπτύξειδιδακτικό υλικό, το οποίο θα συμβάλλει στη «βελτίωση» τυχόν 
ασαφειών ή ατελειών που εντοπίζονται στην ύλη που εμπεριέχεται στα σχολικά 
εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου. 

 έχουν αναπτύξει τη δική τους φιλοσοφία για την εκπαίδευση, τα σχολικά εγχειρίδια 
και τις άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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 έχουν γίνει προσεκτικοί παρατηρητές και κριτές του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
και θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής γνώσης και διαδικασίας. 

 είναι ικανοί/ες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την αξιοποίηση και τη βελτίωση των 
σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου της χώρας μας. 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής 
- Σεβασμός της ετερότητας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση σεμιναρίου (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). 
2η εβδομάδα –Διαδικασία συγγραφής σχολικών εγχειριδίων. Θεσμική εξέλιξη, 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων. Αντιπροσωπευτικά μοντέλα 
ανάπτυξης αυτοδίδακτων ενοτήτων (Modules). 
3η εβδομάδα  Επιλογή θεμάτων από τους/τις φοιτητές/τριες και δόμηση 
χρονοδιαγράμματος παρουσιάσεων εργασιών. Ενδεικτικές θεματικές περιοχές ανάπτυξης 
module: 
  Ο θεσμός της οικογένειας 
  Διάφορες θρησκείες  
  Δύο φύλα 
  Αξίες 
  Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα παιδιού 
  Ετερότητα 
  Διάφορες ιστορικές περίοδοι 
  Ευρωπαϊκή διάσταση 
  Κυκλοφοριακή αγωγή 
  Σεξουαλική αγωγή 
  Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
  Εκπαίδευση καταναλωτή 
  Αγωγή ειρήνης 
  Θέματα πολιτισμού, κλπ. 
4η-12 εβδομάδα Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές/τριες 
13η εβδομάδαΣυμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 
Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές/τριες και σχολιασμός 
τους από τη διδάσκουσα και τους/ τις υπόλοιπους/ες 
φοιτητές/τριες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή  υλικού που έχει κατασκευαστεί , 
καθώς και σχετικών με αυτό βίντεο 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις 

39 ώρες 
(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις 

χ3) 

1,58 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

26 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60ώρες 2,42 

Σύνολο 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την παρουσίαση των εργασιών 
των φοιτητών/τριων μέσα στην τάξη, καθώς και την 
παράδοση της τελικής εργασίας με το πέρας του εξαμήνου  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 
Ανδρέου Α. (2008). Η διδακτική της Ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά 
εγχειρίδια, Αθήνα, Μεταίχμιο.  
Βρεττός Ι. (2018).  Αναλυτικό πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο, Αθήνα, Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ . 
Καψάλης Α. & Χαραλάμπους Δ. (2008). Σχολικά εγχειρίδια, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Χριστοδούλου Α. (2007). Σημειωτική και σχολικά εγχειρίδια, Αθήνα, UniversityStudioPress.  
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Γ02 Σ03 Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η θεωρητικής τους 

θεμελίωση  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ02 Σ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o και μετά 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η 
θεωρητικής τους θεμελίωση 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με 
τη χρήση power-point 

 

3 5 

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με σχολιασμό των εργασιών από τη 
διδάσκουσα και τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 Ναι (στα αγγλικά με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις εναλλακτικές 
μορφές διδασκαλίας και μάθησης με άμεση διασύνδεση της σχολικής μάθησης με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να 
αναπτύξει τη διασύνδεση του εθελοντισμού και της προσφοράς με τη μάθηση ως μια 
εναλλακτική μορφή διδακτικής και μαθησιακής παρέμβασης στα κοινωνικά  δρώμενα.  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 

1. Γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. 
2. Ορίζουν και να συζητούν τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης σε 

σχέση με τις θεωρητικές και φιλοσοφικές τους καταβολές. 
3. Αντιπαραβάλλουν τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης σε σχέση με 

τα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας. 
4. Αξιολογούν παραδείγματα εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης. 
5. Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τη σημασία της Μάθησης για την Κοινωνική 

Προσφορά ως ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εναλλακτικής διδασκαλίας και μάθησης.  
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6. Αναπτύσσουν σχέδια διδασκαλίας πάνω σε θεματικές που αντανακλούν 
τουςτέσσερις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις αρχές και τις 
μεθόδους της Μάθησης για την Κοινωνική Προσφορά. 

Γενικές Ικανότητες 

- Κριτική και συστημική σκέψη 
- Ευελιξία και αυτονομία  
- Συνεργατικότητα 
- Επικοινωνία 
- Συνδεσιμότητα 
- Διεπιστημονικότητα 
- Παραγωγή νέας γνώσης 
- Αναστοχαστικότητα 
- Κοινωνικήσυνειδητότητα 
- Δημιουργικότητα και καινοτομία 
- Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα: Επαναπροσδιορίζοντας το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα.  
2ο μάθημα: Εννοιολόγηση των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης και η 

θεωρητική τους θεμελίωση Ι 
3ο μάθημα: Εννοιολόγηση των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης και η 

θεωρητική τους θεμελίωση ΙΙ 
4ο μάθημα:Διαφοροποίηση των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και παραδοσιακής 

διδασκαλίας και μάθησης 
5ο μάθημα: Παραδείγματα εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης 
6ο μάθημα: Η Μάθηση για Κοινωνική προσφορά ως παράδειγμα εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας και μάθησης Ι 
7ο μάθημα:Η Μάθηση για Κοινωνική προσφορά ως παράδειγμα εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας και μάθησης ΙΙ 
8ο μάθημα: Στρατηγικές ενσωμάτωσης της Μάθησης για την Κοινωνική Προσφορά στο 

αναλυτικό πρόγραμμα 
9ο μάθημα: Ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων με έμφαση τη μάθηση για κοινωνική 

προσφορά Ι 
10ο μάθημα: Ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων με έμφαση τη μάθηση για κοινωνική 

προσφορά ΙΙ 
11ο μάθημα: Ανακεφαλαίωση 
12ο μάθημα: Παρουσίαση Εργασιών 
13ο μάθημα: Παρουσίαση Εργασιών 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 
Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές/τριες και σχολιασμός 
τους από τη διδάσκουσα και τους/ τις υπόλοιπους/ες 
φοιτητές/τριες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή  υλικού που έχει κατασκευαστεί , 
καθώς και σχετικών με αυτό βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις 

39 ώρες 
(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις 

χ3) 

1,58 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

26 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60ώρες 2,42 

Σύνολο 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στα ελληνικά και 
περιλαμβάνει  
25% Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος 
75% Τελική εργασία  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Γεωργόπουλος, A., Τσαλίκη, Ε. (2006). Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αρχές, φιλοσοφία, 
μεθοδολογία, παιχνίδια & ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg. 
Ζαχαρίου, Α., Καδής, Κ. & Νικολάου, Α. (2011). Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην 
Εκπαίδευση. Λευκωσία: Eκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. 
Κοσσυβάκη, Φ. (2006). Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για Μετάβαση από τη Διδακτική 
του Αντικειμένου στη Διδακτική του  Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. 
Blouin, D.D., &. Perry, E. M. (2009). Whom Does Service Learning Really Serve? Community-
Based Organizations' Perspectives on Service Learning. Teaching Sociology, Vol. 37, No. 2 
(Apr., 2009), pp. 120-135. file:///C:/Users/NK/Desktop/Blouin-Perry-
Whom%20Does%20Service%20Learning%20Really%20Serve.pdf 
Cooper, J.E. (2007). Strengthening the Case for Community-based Learning in Teacher 
Education. Journal of Teacher Education, Vol. 58, No. 3, May/June 2007 pp. 245-255. 
file:///C:/Users/NK/Desktop/community%20based%20education.pdf 
Δικτυακοίτόποι: 
EarthCharterInitiativehttp://earthcharter.org 
H Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα 

http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr 
Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

https://www.unric.org 
Τhe United Nations. Sustainable Development Goals. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment 

 

  

file:///C:/Users/NK/Desktop/Blouin-Perry-Whom%20Does%20Service%20Learning%20Really%20Serve.pdf
file:///C:/Users/NK/Desktop/Blouin-Perry-Whom%20Does%20Service%20Learning%20Really%20Serve.pdf
file:///C:/Users/NK/Desktop/community%20based%20education.pdf
http://earthcharter.org/
http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr/
https://www.unric.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Γ02 Σ09 Διδακτική και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΟ2 Σ09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με τη 
χρήση power-point 

 

3 5 

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με σχολιασμό των εργασιών από τη 
διδάσκουσα και τους/τις φοιτητές/τριες 

  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής  (σεμινάριο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 Ναι (στα αγγλικά με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος ο στόχος είναι να φοιτητές/τριες να περάσουν από τη 
θεωρία στην πράξη, εφαρμόζοντας τις αρχές της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής στην 
εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως στις διδακτικές προσεγγίσεις που 
σχετίζονται με αυτήν. 
Ειδικότερα οι φοιτητές/τριες αναμένεται με την ολοκλήρωση του μαθήματος να: 
Συζητούν την έννοια της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Διακρίνουν τις βασικές διαφορές της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής από άλλα 
παιδαγωγικά παραδείγματα.  
Εξετάζουν την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ένα παράδειγμα μετασχηματιστικής 
διδασκαλίας και μάθησης. 
Ανακατασκευάζουνμια διδακτική ενότητα στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης 
με έμφαση στον Καταστατικό Χάρτη της Γης και τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Αναπτύσσουν μια διεπιστημονική και διαθεματική διδακτική παρέμβαση εστιάζοντας σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

Γενικές Ικανότητες 

- Κριτική και συστημική σκέψη 
- Ευελιξία και αυτονομία  
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- Συνεργατικότητα 
- Επικοινωνία 
- Συνδεσιμότητα 
- Διεπιστημονικότητα 
- Παραγωγή νέας γνώσης 
- Αναστοχαστικότητα 
- Κοινωνική συνειδητότητα 
- Δημιουργικότητα και καινοτομία  
- Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα: Από τη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στους 17 Στόχους 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
2ο μάθημα: ΄Εννοιες και ορισμοί: Τι είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη, Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη ως ένα νέο πεδίο στην εκπαίδευση. 
3ο μάθημα: Θεωρητικοί Προβληματισμοί: Πώς συνδέεται η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη με άλλες διεθνείς Πρωτοβουλίες όπως ο Καταστατικός Χάρτης της Γης και οι 17 
Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης; 
4ο μάθημα: Μετασχηματιστική Παιδαγωγική, Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Ι. 
5ο μάθημα: Μετασχηματιστική Παιδαγωγική, Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
Αναλυτικό Πρόγραμμα ΙΙ. 
6ο μάθημα: Μετασχηματιστικές Διδακτικές και Μαθησιακές Στρατηγικές που συνδέονται με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη 
7ο μάθημα: Διαδικασίες Αποδόμησης μιας Διδακτικής Ενότητας στο πλαίσιο της 
Μετασχηματιστικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ι. 
8ο μάθημα: Διαδικασίες Αποδόμησης μιας Διδακτικής Ενότητας στο πλαίσιο της 
Μετασχηματιστικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ΙΙ. 
9ο μάθημα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός μετασχηματιστικού σχεδίου διδασκαλίας με 
επιλογή θεμάτων από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.   
10ο μάθημα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός μετασχηματιστικού σχεδίου διδασκαλίας με 
βάση τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. 
11ο μάθημα: Ανακεφαλαίωση 
12ο μάθημα: Παρουσίαση Εργασιών  
13ο μάθημα: Παρουσίαση Εργασιών 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 
Παρουσίαση εργασιών από φοιτητές/τριες και σχολιασμός 
τους από τη διδάσκουσα και τους/ τις υπόλοιπους/ες 
φοιτητές/τριες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή  υλικού που έχει κατασκευαστεί , 
καθώς και σχετικών με αυτό βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις  

39 ώρες 1,58 
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(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις χ 
3) 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

25 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60 ώρες 2,42 

Σύνολο  124 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στα ελληνικά και 
περιλαμβάνει 
25% συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης 
75% τελική εργασία 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Ζαχαρίου, Α., Καδής, Κ. & Νικολάου, Α. (2011). Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην 
Εκπαίδευση. Λευκωσία: Eκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. 
Kωστούλα-Μακράκη, Ν. &Μακράκης, Β. (2008). Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση για ένα 
Βιώσιμο Μέλλον. Κρήτη:E-media. 
Κωστούλα-Μακράκη, Ν. (2017). Η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης 

(EarthCharter) και οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development 
Goals). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Όψεις του Αειφόρου Σχολείου. σ. 295-309. 
Διαθέσιμη στο: 
http://aeiforum.eu/images/aeiforo_sxoleio/Opseis_Aeiforou_Sxoleiou_14&15_10_201
7_praktika.pdf 

Κωστούλα-Μακράκη, Ν. (2017). The Earth Charter through the Lenses of Sustainability 
Justice. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. 
Παπαδημητρίου, Α. Αποστολίδου (Επιμ.), Πρακτικά. 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή 
& εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης. Αθήνα 23-26 Νοεμβρίου 
2017. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης. Τόμος 3. Μέρος Α., σ.11-18. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1369 

Φλογαίτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: 
ΕλληνικάΓράμματα. 
Earth Charter International (2009). A Guide for Using the Earth Charter in Education. 

Διαθέσιμο στο: 
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/EC_Education_Guide_2%20APRIL_2009
.pdf 

 
Kostoulas-Makrakis, N., (2015). The Earth Charter as a Pedagogical Framework to Transform 

Teaching and Learning towards Sustainability. Στο Κ.Γ. Μπίκος και Ε. Ταρατόρη (Επιμ.), 
Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. ΕκδόσειςΚυριακίδη, σ. 337-
346. 

Scoullos, Μ. &Malotidi, V. (2004). Handbook on methods used in Environmental Education 
and Education for Sustainable Development. Athens: MIO-ECSDE. 

 
Δικτυακοί τόποι: 
H Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα 

http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr 
Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

https://www.unric.org 
 

http://aeiforum.eu/images/aeiforo_sxoleio/Opseis_Aeiforou_Sxoleiou_14&15_10_2017_praktika.pdf
http://aeiforum.eu/images/aeiforo_sxoleio/Opseis_Aeiforou_Sxoleiou_14&15_10_2017_praktika.pdf
http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1369
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/EC_Education_Guide_2%20APRIL_2009.pdf
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/EC_Education_Guide_2%20APRIL_2009.pdf
http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr/
https://www.unric.org/
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Γ03 Σ06 Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Σ06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε 
διαδικτυακό περιβάλλον 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής – Μάθημα ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
(στηνΑγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE106/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Υπερμέσα και δίκτυα. Το περιβάλλον του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστοχώρου 
(WWW), με ιδιαίτερη αναφορά στις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες. εργαλεία συγγραφής 
διδακτικού υλικού, στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστοχώρου. Αρχές σχεδιασμού 
διδακτικού υλικού για διαδικτυακές εφαρμογές. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διδακτικής 
ενότητας σε υπερμεσική διαδικτυακή μορφή. 
 
Μετηνεπιτυχή ολοκλήρωσητουμαθήματοςοφοιτητής/τριαθαείναισεθέσηνα: 

1. Αναγνωρίζει τις εφαρμογές Web2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 
μαθησιακές διαδικασίες για να μπορέσει να επεκτείνει την χρήση τους από τους 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Να κατηγοριοποιεί τις εκπαιδευτικές εφαρμογές με βάση τις διαφορετικές θεωρίες 
μάθησης για να μπορέσει να τις χρησιμοποιεί με κατάλληλες εκπαιδευτικές 
μεθόδους. 

3. Να καθορίζει το πλαίσιο του σχεδιασμού ενός διδακτικού υλικού με τη χρήση του 
διαδικτύου ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην υλοποίηση σε μορφή εφαρμογής 
Web.. 

4. Να εστιάζει σε συγκεκριμένη μεθοδολογία (WikiQuESD) και τεχνολογία (Wiki) για 
την ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε θέματα εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

5. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί διδακτικό υλικό στο διαδίκτυο σε θέματα 
εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

6. Να αξιολογεί διδακτικό υλικό στο διαδίκτυο σε θέματα εκπαίδευσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 
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Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές Ενότητες 
• Τεχνολογίες διαδικτύου στην εκπαίδευση 
• Web 2 Εφαρμογές 

▫ Εννοιολογικοί Χάρτες 
▫ Χάρτες Google 
▫ Βίντεο - Animoto 
▫ Blog - ιστολόγιο 
▫ Παρουσίαση με τη χρήση του Prezi 
▫ Ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων – el.padlet.com 
▫ Δημιουργία Ερωτηματολογίου Google Form 
▫ Ασκήσεις Hot potatoes 
▫ Voice Recorder 

• Θεωρίες μάθησης & ΤΠΕ 
• Τεχνολογία Wiki 
• Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
• Σχεδιασμός διδακτικού υλικού στο διαδίκτυο (WebQuest, Διαδικτυακά Σενάρια, 

Μαθησιακά Αντικείμενα, Διαδικτυακά εκπαιδευτικά λογισμικά) 
• Υλοποίηση διδακτικού διαδικτυακού υλικού χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 

WikiQuESD 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών Web2 

 Χρήση Τεχνολογίας Wiki 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις 

39 ώρες 
(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις 

χ3) 

1,58 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

26 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60ώρες 2,42 

Σύνολο 125 5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Ι. Δημιουργία τριών ενδιάμεσων ατομικών εργασιών (30%)  
ΙΙ. Δημιουργία Ομαδικής Τελικής Εργασίας (60%) 
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Τελικής Εργασίας (10%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
▫ Υπερμέσα στην εκπαίδευση Βασίλης Γ. Μακράκης 
▫ Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης Αναστασιάδης, 

Παναγιώτης Αβούρης, Νικόλαος Ρετάλης, Συμεών 
▫ Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εφαρμογές Διαδικτόυ – Τζένη Παγγέ, Εκδόσεις Δισίγμα 

 
  

http://www.biblionet.gr/author/18503/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%93._%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/18503/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%93._%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-h-32738.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-h-32738.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-h-34720.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-h-34720.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-h-46258.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-h-46258.html
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Γ03 Σ08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Σ08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
(στηνΑγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE119/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ορισμός και αιτιολόγηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Τύποι και διαδικασίες 
αξιολόγησης και η επιστημολογική τους θεμελίωση. Η ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης 
Καθορισμός του αντικειμένου αξιολόγησης, σχεδιασμός της αξιολόγησης, εκτέλεση της 
αξιολόγησης και διάχυση του αποτελέσματος. Η εφαρμογή του μοντέλου στην τάξη. 
Μετηνεπιτυχή ολοκλήρωσητουμαθήματοςοφοιτητής/τριαθαείναισεθέσηνα: 

 Ορίζει τι είναι μια αξιολόγηση για εκπαιδευτικά λογισμικά 

 Διακρίνει τις διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών λογισμικών 

 Να αναπτύσσει ένα μοντέλο αξιολόγησης για συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

 Να αποσυνθέτει συγκεκριμένα μέσα αξιολόγησης και να διαχωρίζει τα κριτήρια 
αξιολόγησης που περιέχονται σε υπάρχουσες αξιολογήσεις 

 Να σχεδιάζει μια αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

 Να συγκρίνει διαφορετικές αξιολογήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού που θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής: 

 Λογισμικό & Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

 Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Θεωρίες μάθησης & βασικές θεωρητικές αρχές 
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 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Λογισμικού – Γενιές Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Είδη) Μικρόκοσμος, Εκπαιδευτικά εικονικά 
περιβάλλοντα, Εκπαιδευτικά Σενάρια – Εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - Ορισμοί & Τι αξιολογούμε - Συσχέτιση 
Αξιολόγησης και Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Αποτελεί ή όχι η αξιολόγηση 
μέρος του σχεδιασμού; 

 Είδη Αξιολόγησης & Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 Παράγοντες Αξιολόγησης  

 Γενική Αξιολόγηση Λογισμικού για τη χρήση στην τάξη & Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης 
Εκπαιδευτικών Σεναρίων 

 Ερωτήματα για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

 Μέθοδοι Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
Θεματικές Ενότητες μαθήματος ανά εβδομάδα διδασκαλίας 
1η& 2η Εβδομάδα  

 Το εκπαιδευτικό Λογισμικό 

 Οι Κατηγορίες του εκπαιδευτικού λογισμικού 
o Τοπικές πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 
o Διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό 
o Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σενάριο  
o πλατφόρμες elearning 
o Εκπαιδευτικά Apps 

3η & 4η Εβδομάδα 

 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
o Μοντέλα Σχεδίασης 
o Φάσεις Σχεδίασης 

5η & 6η Εβδομάδα 

 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
o Γενικές Αρχές Αξιολόγηση  
o Αξιολόγηση στη φάση του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού λογισμικού 
o Κριτήρια Αξιολόγησης 
o Κυριότερα μέσα Συλλογής Δεδομένων 
o Η χρήση των Rubricsστην αξιολόγηση εκπαιδευτικού Λογισμικού 
o Εργαλεία δημιουργίας διαδικτυακών μέσων αξιολόγησης. 

 Ερωτηματολόγια 
 Checklist 
 Συνεντεύξεις 
 Μελέτης Περίπτωσης 

7η & 8η Εβδομάδα 

 Επιλογή συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού και δημιουργία σεναρίου και 
μέσων αξιολόγησης για:  

o Ειδικό Σύμβουλο  - Παιδαγωγό 
o Δάσκαλο 
o Μαθητή 

9η Εβδομάδα 

 Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων αξιολόγησης 
o Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων αξιολόγησης 

 PSPP (open source statistical analysis program) 
10η Εβδομάδα 

 Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων αξιολόγησης 
 The Ethnograph (http://www.qualisresearch.com/) 

 HyperResearch (http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html) 

http://www.qualisresearch.com/
http://www.qualisresearch.com/
http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html
http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html


145 
 

 TAMS Analyzer (http://tamsys.sourceforge.net) 
 Weft QDA (http://www.pressure.to/qda) 

11η & 12η Εβδομάδα 

 Δημιουργία σεναρίου αξιολόγησης συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

13η Εβδομάδα 

 Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
για αξιολόγηση 

 Χρήση Εκπαιδευτικών Appsγια φορητές συσκευές 
για αξιολόγηση 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις 

39 ώρες 
(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις 

χ3) 

1,58 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

26 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60ώρες 2,42 

Σύνολο 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Δημιουργία τριών ενδιάμεσων ατομικών εργασιών (30%)  
ΙΙ. Δημιουργία Ομαδικής Τελικής Εργασίας (60%) 
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Τελικής Εργασίας (10%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Αβούρης  Ν. –  Τσέλιος  Ν. (2005).  «Αξιολόγηση  ευχρηστίας  διδακτικών 
συστημάτων».  Κεφ. 5 «Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της 
μάθησης» επιμέλεια Δρ. Συμεών Ρετάλης.  Αθήνα   εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  

 Κόμης Βασίλης (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 

 Μακράκης Βασίλης Γ (2000). Υπερμέσα στην εκπαίδευση, μια κοινωνικο – 
εποικοδομιστική προσέγγιση, Εκδόσεις Μεταίχμιο  

 Μικρόπουλος Τάσος, (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Θέματα σχεδίασης και 
αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Θ.,ΠιερρακέαςΧρήστος,Πιντέλας Παναγιώτης (2003). 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταίχμιο 

http://tamsys.sourceforge.net/
http://tamsys.sourceforge.net/
http://www.pressure.to/qda/
http://www.pressure.to/qda
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Γ03 Σ09 Ψηφιακά Μέσα, συμμετοχικό Βίντεο και Μετασχηματιστική Μάθηση  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Σ09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ψηφιακά Μέσα, συμμετοχικό Βίντεο και 
Μετασχηματιστική Μάθηση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής -  – Μάθημα ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
(στηνΑγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE121/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εννοιολόγηση των ψηφιακών μέσων και η σχέση τους με την κινούμενη εικόνα, την 
καθημερινή μας ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία. Οπτικός γραμματισμός, 
πολυτροπικότητα και  ψηφιακή τεχνολογία. Η κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky 
και η θεωρία της οπτικής αντίληψης του Gibson από τη σκοπιά των ψηφιακών μέσων και της 
διδακτικής τους. Η χρήση της ψηφιακής κάμερας ως διδακτικού και κριτικο-αναστοχαστικού 
εργαλείου. Παραγωγή και επεξεργασία κινούμενης εικόνας για διδακτικούς σκοπούς και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας. 
Μετηνεπιτυχή ολοκλήρωσητουμαθήματοςοφοιτητής/τριαθαείναισεθέσηνα: 

 Αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης που αναφέρονται σε 
συνδυασμό με τα ψηφιακά μέσα. 

 Διακρίνει το εκπαιδευτικό βίντεο και ιδιαίτερα το συμμετοχικό βίντεο από τις άλλες 
μορφές βίντεο που υπάρχουν. 

 Υλοποιεί τον σχεδιασμό ενός συμμετοχικού εκπαιδευτικού βίντεο με τη χρήση 
συγκεκριμένων βημάτων που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. 

 Εστιάζει στην ανάδειξη συγκεκριμένου προβλήματος της τοπικής του κοινωνίας 

 Δημιουργεί ένα συμμετοχικού εκπαιδευτικού βίντεο με τη χρήση τεχνολογιών Web2 

 Αξιολογεί ένα συμμετοχικό εκπαιδευτικό βίντεο ως προς την χρήση του στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Εφαρμόζει της αρχές της Μετασχηματιστικής Μάθησης στη δημιουργία ψηφιακού  
συμμετοχικού βίντεο 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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 Αυτόνομη εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Ομαδική εργασία 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Οι Θεματικές Ενότητες του Μαθήματος είναι: 

 Τα Ψηφιακά μέσα 

 Εκπαιδευτική Χρήση των Ψηφιακών Μέσων 

 Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που 
επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους  

o Εκπαιδευτικά Videos 
o Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία 
o Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification 
o Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational MobileApps) 
o 3D Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση 

 Η Μετασχηματιστική Μάθηση (Κατασκευαστική (κονστρουκτιβιστική) – 
μετασχηματιστική μάθηση) 

o Η ανάπτυξη της θεωρίας της μετασχηματιστικής μάθησης 
o Βασικά σημεία της θεωρίας της μετασχηματιστικής μάθησης 
o Ο ρόλος του εκπαιδευτή στη μετασχηματιστική μάθηση 
o Το βίντεο στη μετασχηματιστική μάθηση: Μια εναλλακτική πρόταση 

 Το συμμετοχικό βίντεο 
o Το συμμετοχικό βίντεο στη χρήση της εκπαίδευσης  
o Δημιουργώντας ένα βίντεο με τους μαθητές σας  
o Αξιοποιώντας το βίντεο στην εκπαίδευση  
o Δημιουργώντας βίντεο με Web 2.0 Εργαλεία στο διαδίκτυο 

 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση Web2 εφαρμογών για την δημιουργία 
ψηφιακών βίντεο 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο Web 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 παραδόσεις και 
παρουσιάσεις 

39 ώρες 
(13 διαλέξεις/ 
παρουσιάσεις 

χ3) 

1,58 

Προετοιμασία και 
οργάνωση 
εργασιών 

25 ώρες 1,00 

Ανάπτυξη εργασιών 60ώρες 2,42 

Σύνολο 124 5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Ι. Δημιουργία τριών ενδιάμεσων ατομικών εργασιών (30%)  
ΙΙ. Δημιουργία Ομαδικής Τελικής Εργασίας (60%) 
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Τελικής Εργασίας (10%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Αξιοποιώντας το βίντεο στην εκπαίδευση (Φύκαρης Ιωάννης) 

 Η θεωρία της μετασχηματιστικής μάθησης (Παρθένη Μαρία) 

 ΣοφόςΑ. &Kron F.W. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με την Χρήση Μέσων: από τα 
πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά μέσα, Εκδόσεις  

 Γρηγόρης.Μικρόπουλος, A. & Μπέλλου, I. (2010). Σενάρια Διδασκαλίας με 
Υπολογιστή, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
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2.4. Δ’ Τομέας  

Δ01 Σ28  Αφηγήσεις πρόωρης ενηλικίωσης: Παιδικά βιβλία για δύσκολα θέματα 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ        

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΜΑΘΗ
ΜΑΤΟΣ 

Δ01 Σ28 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   5ο  
ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αφηγήσεις πρόωρης ενηλικίωσης: Παιδικά βιβλία για δύσκολα 
θέματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΕΞΕΤΑΣΕΩ
Ν: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ελληνικά και ξενόγλωσσα παιδικά 
βιβλία που εξετάζονται σε σύγκριση με τις διασημειακές διασκευές και τη λογοτεχνία των 
ενηλίκων. Κοινό σημείο όλου αυτού του αφηγηματικού υλικού είναι η ενασχόληση με 
κρίσιμα και δύσκολα θέματα που παλαιότερα ήταν απαγορευμένα για τα παιδικά βιβλία. 
Κάθε φορά, οι φοιτητές μελετούν συγκριτικά και συστηματικά τον τρόπο που ένα 
συγκεκριμένο αντίστοιχο θέμα παρουσιάζεται στο παιδικό εικονοκείμενο, τη διασκευή ή το 
εφηβικό μυθιστόρημα και έρχονται σε επαφή με το σύγχρονο και νεωτερικό αφηγηματικό 
υλικό που απευθύνεται στο σύγχρονο παιδί μέσα στην κοινωνία της κρίσης. Παράλληλα, 
αποκρυπτογραφούν ανάλογα προβλήματα που υποδηλώνονται υπαινικτικά, 
ωραιοποιούνται, ή απλώς περιγράφονται  και στην παλαιότερη λογοτεχνία των παιδιών και 
των ενηλίκων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να: 

 Έχει κατανοήσει βασικούς τους μηχανισμούς μεταστοιχείωσης του κοινωνικού 
γίγνεσθαι σε αφηγηματικό υλικό. 

 Έχει συνειδητοποιήσει πως το παιδικό βιβλίο , στην αυθεντική μορφή του, αλλά και 
στις διασημειακές διασκευές, μπορεί να γίνει παιδαγωγικό εργαλείο, μέσο 
αφύπνισης και ευαισθητοποίησης για μικρούς και μεγάλους. 

 Μπορεί να προτείνει στρατηγικές διαχείρισης προβλημάτων μέσω της χρήσης του 
παιδικού βιβλίου. 

 Έχει αποκτήσει παιδαγωγική  ευαισθησία και σεβασμό στη διαφορετικότητα που θα 
μπορεί με τη χρήση της αφήγησης και της εικόνας να την μεταδώσει, ως αυριανός 
εκπαιδευτικός, στους μαθητές του. 

 Μπορεί να συντάξει μια επιστημονική εργασία σε κυτταρική μορφή.  

  

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Γενικές Ικανότητες 
Αναγνωστική επάρκεια/ Αξιοποίηση ανάγνωσης για επίτευξη ανθεκτικότητας (resilience) 
Ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο χώρο του παιδικού βιβλίου σε σχέση με τα εκάστοτε 
κοινωνικά συμφραζόμενα. 
Ικανότητα συσχετισμού εξωσχολικών εμπειριών και παιδικής κουλτούρας. 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εικονοκείμενο για παιδιά: Ο μύθος της ευτυχισμένης παιδικής ηλικίας 
(θεωρητικό πλαίσιο) 

 Ανθεκτικότητα και πρόωρη ενηλικίωση (θεωρητικό και παιδαγωγικό 
πλαίσιο) 

 Ο Θάνατος και η παρηγορητική φροντίδα ad usum delphini σε εικονοκείμενα 

 Η Κακοποίηση-Αφηγήσεις και απεικονίσεις 

 Παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές οικογένειας 

 Εθνικές ταυτότητες και διαχείριση Ιστορικότητας σε παλαιά και σύγχρονα 
αναγνώσματα 

 Πολιτική αγωγή και «επαναστατικά» βιβλία για παιδιά. Πόσο επίκαιρα είναι; 

 Εκδοχές διαφορετικότητας και αυτοεκτίμηση σε εικονογραφημένα βιβλία. 

 Εκδοχές της σχολικής ζωής και παιδαγωγική Λογοκρισία 

 Ταυτότητες φύλου και μαγικό παραμύθι. 

 Εθνοτικός και φεμινιστικός αντίλογος σε παιδικά βιβλία. 

 Η Κουλτούρα της ενοχής: ήρωες, θύτες και θύματα 

  Ανακεφαλαίωση: Το εικονοκείμενο ως παιδαγωγικό εργαλείο 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Διδασκαλία στην τάξη/ Ευκαιριακή επίσκεψη εκθέσεων 
βιβλίου/ Επαφή με έντυπα βιβλιοφιλικής αξίας στο 
εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Βιντεοπροβολέας 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 (18 
ώρες η 

διδάσκουσα, 
21 ώρες 

παρουσιάσεις 
εργασιών από 
τους φοιτητές) 

1,56 

Ατομικές εργασίες  86 3,44 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Συγγραφή ατομικής σεμιναριακής εργασίας με 
συγκεκριμένη μέθοδο και διάρθρωση / Παρουσίαση 
διαφορετικών σταδίων εργασίας 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Chiotaki A., The Palliative Function of Narrative for Children with End-stage Cancer 
and the Psychopoetics of Resilience, Eleftherna-Scientific Journal, Department of  
Psychology, University of Crete, Vol. VII, 237-260.  
Ζερβού Α. Εθνοτικός και Φεμινιστικός Αντίλογος στα παιδικά βιβλία του καιρού μας.  
Η Μαίρη, η Ομακάγιας και η Άγκνες απαντούν στη Λώρα και την Ποκαχόντας, στο Δ. 
Αναγνωστοπούλου, Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία, 
Παπαδόπουλος, 2013, 153-167. 
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Δ01 Σ31 Δομή της νέας ελληνικής γλώσσας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ01 Σ31 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δομή της νέας ελληνικής γλώσσας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(UR
L) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

 
 

Στο σεμινάριο αυτό οι φοιτητές εισάγονται κάθε φορά σε κάποιο από τα ζητήματα δομής 
του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής όπως είναι η πολυσημία, η συνωνυμία, η αντωνυμία, η 
μεταφορά, κ.ά. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες λεξικών μονάδων της Νέας Ελληνικής, οι 
κατηγορίες παγιωμένου και ημι-παγιωμένου λεξιλογίου. Στόχο του μαθήματος είναι να 
γνωρίσουν οι φοιτητές τη δομή του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής γλώσσας μέσα από τις 
βασικές σημασιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα 
σημασιολογικά ζητήματα στη γλωσσική πραγμάτωση και να τα περιγράφουν. Τέλος 
αναπτύσσεται και προβληματισμός για τις διδακτικές προεκτάσεις των συγκεκριμένων 
αυτών λεξιλογικών φαινομένων με έμφαση στις σημασιολογικές ιδιαιτερότητες που τα 
διέπουν.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση 
να: 

-Έχει κατανοήσει θεωρητικά πορίσματα της Σημασιολογίας και της 
Λεξικολογίας 
-Αναγνωρίζει και να περιγράφει λεξικολογικά ζητήματα της Νέας 
Ελληνικής γλώσσας 
-Επεκτείνει τη θεωρία για την περιγραφή και άγνωστων λεξικολογικών 
θεμάτων της γλώσσας 
-Αναλύει και αποσυνθέτει ένα λεξικολογικό ζήτημα 
-Σχεδιάζει διδασκαλίες όπου θα λαμβάνει υπόψη θέματα 
λεξικολογικής θεωρίας 
-Αξιολογεί υπάρχουσες διδασκαλίες σύμφωνα με τις σημασιολογικές 
ιδιαιτερότητες των φαινομένων 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

https://student.cc.uoc.gr/
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Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Λέξη-λέξημα και λεξικές μονάδες της Νέας Ελληνικής 

 Παραγωγή στα νέα ελληνικά 

 Σύνθεση: μονολεκτικά σύνθετα, πολυλεκτικά σύνθετα 

 Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις:  
 Πολυσημία: παρουσίαση του μηχανισμού της πολυσημίας  ως 

γνωστικού μηχανισμού για την ανάπτυξη και τον σημασιολογικό 
εμπλουτισμό 

 Συνωνυμία: Τύποι συνωνυμίας, περιγραφή και δημιουργία 
συμφραστικών πινάκων. Ο ρόλος του γλωσσικού περιβάλλοντος 
στη συνωνυμία. 

 Αντωνυμία: Περιγραφή της αντωνυμίας και των περιορισμών 
συμφραστικότητας. Ο ρόλος του γλωσσικού περιβάλλοντος στην 
αντωνυμία. 

 Μεταφορά και μετωνυμία: Ο μηχανισμός της μεταφοράς και της 
μετωνυμίας ως γνωστικοί μηχανισμοί με αντανάκλαση στη 
γλωσσική πραγμάτωση 

 Ημι-παγιωμένο λεξιλόγιο-λεξι (λογι) κές συνάψεις: Παρουσίαση του ημι-
παγιωμένου λεξιλογίου της ελληνικής και των κριτηρίων που το διακρίνουν.  

 Παγιωμένο λεξιλόγιο-στερεότυπες φράσεις: Παρουσίαση του παγιωμένου 
λεξιλογίου της ελληνικής και των κριτηρίων που το διακρίνουν 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Βιντεοπροβολέας 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 (18 
ώρες η 

διδάσκουσα, 
21 ώρες 

παρουσιάσεις 
εργασιών από 
τους φοιτητές) 

1,56 

Ατομικές εργασίες 86 3,44 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Παρουσίαση και συγγραφή ατομικής σεμιναριακής 
εργασίας 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. 1996. «Η νεοελληνική σύνθεση». Κατσιμαλή Γ. & Φ. 
Καβουκόπουλος (επιμ.). Ζητήματα Νεοελληνικής γλώσσας: διδακτική προσέγγιση. 97-120. 
Ρέθυμνο: Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Κρήτης.  
Ευθυμίου, Αγγελική. 2013. Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: 
Επίκεντρο.  
Θωμαδάκη, Ευαγγελία. 1996. Παράγωγα στη νέα ελληνική. Στο Γ. Κατσιμαλή& Φ. 
Καβουκόπουλος (επιμ.): Ζητήματα νεοελληνικής γλώσσας.  Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα 
Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Θώμου, Π. 2006. Λεξι(λογι)κές συνάψεις (lexicalcollocations) στη Νέα Ελληνική ως ξένη 
γλώσσα. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Τμήμα Φιλολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης.  
Θώμου, Π. 2008. «Η μεταφορά (metaphor) στην Ονοματική Φράση (ΕΠΙΘΕΤΟ + 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ)». ΑΡΙΑΔΝΗ 14. Επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Κρήτης. σελ. 273-291. 
Μπακάκου-Ορφανού, Αικατερίνη. 2005. Η λέξη της Νέας Ελληνικής στο γλωσσικό σύστημα 
και στο κείμενο (αυτοέκδοση).  
Ξυδόπουλος, Γιώργος. 2008. Λεξικολογία: Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του 
λεξικού. Αθήνα: Πατάκης.  
Παναρέτου, Ελένη, 2011. Θέματα Γνωσιακής Γλωσσολογίας. Αθήνα: Παπαζήση. 
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Δ01 Σ32 Γλωσσική έρευνα (σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων) και διδακτικές 

εφαρμογές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ01 Σ32 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γλωσσικη ερευνα (σε ηλεκτρονικα σωματα κειμενων) και 
διδακτικες εφαρμογες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
Σε αυτό το σεμινάριο οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τρόπους με τους 
οποίους ερευνά κανείς γλωσσικά ζητήματα. Έχουν ήδη αναπτυχθεί αρκετά Ηλεκτρονικά 
Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) για έρευνα σχετική με τη Νεοελληνική γλώσσα. Η έρευνα σε ΗΣΚ 
αναδεικνύει τη φυσική χρήση της γλώσσας και τα αποτελέσματα που φέρει θεωρούνται πιο 
αξιόπιστα από οποιαδήποτε κρίση του ερευνητή ή του εκπαιδευτικού. Σε αυτό το σεμινάριο 
οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ερευνήσουν κάποιο λεξιλογικό ή γραμματικό φαινόμενο 
της ελληνικής σε ΗΣΚ της ελληνικής και να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα που επιστρέφει 
το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο.  
Εκτός από τα ΗΣΚ οι φοιτητές θα γνωρίσουν και άλλα μέσα και εργαλεία έρευνας για γλωσσικά 
ζητήματα: λεξικά γενικής χρήσης, ειδικά λεξικά, τη γραμματική, θεωρητικές μελέτες.  
Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η γλωσσική έρευνα για διδακτικούς σκοπούς, για την καλύτερη 
διδασκαλία του γλωσσικού φαινομένου. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

-Έχει κατανοήσει τι είναι ένα ΗΣΚ και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για διδακτικούς 
σκοπούς 
-Έχει κατανοήσει τη μεθοδολογία χρήσης των ΗΣΚ ως γλωσσικών πόρων 
-Εφαρμόζει τη γνώση και να  κάνει έρευνα για γλωσσικά ζητήματα σε ΗΣΚ 
-Αναλύει, να ταξινομεί και να συσχετίζει τα δεδομένα που επιστρέφει το ΗΣΚ 
-Ενισχύει και να συνδυάζει τα δεδομένα των ΗΣΚ με άλλους πόρους, όπως λεξικά γενικής 
χρήσης, ειδικά λεξικά 
-Αξιολογεί και αξιοποιεί τα αποτελέσματα για μια πιο αποδοτική διδασκαλία των σχετικών 
γλωσσικών ζητημάτων  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

https://student.cc.uoc.gr/
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 Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Παρουσίαση ενδεικτικών γλωσσικών φαινομένων 

 Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων 

 Μεθοδολογία αναζήτησης σε Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων που επιφέρει η αναζήτηση (συμφραστικοί πίνακες) 

 Συνδυαστικές προσεγγίσεις στην έρευνα ενός γλωσσικού φαινομένου (έρευνα σε ΗΣΚ, 
λεξικά, θεωρητικές μελέτες) 

 Αξιοποίηση της έρευνας για την καλύτερη διδακτική προσέγγιση του φαινομένου 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Βιντεοπροβολέας 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 (18 
ώρες η 

διδάσκουσα, 
21 ώρες 

παρουσιάσεις 
εργασιών από 
τους φοιτητές) 

1,56 

Ατομικές εργασίες 86 3,44 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Παρουσίαση και συγγραφή ατομικής σεμιναριακής 
εργασίας 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ιορδανίδου, Άννα (επιμ.). 2008. Θησαυρός συνωνύμων και αντιθέτων της Νέας Ελληνικής. 
Εκδ. Πατάκη.  
Μπακάκου-Ορφανού, Αικατερίνη. 1996. «Προβλήματα διδασκαλίας του λεξιλογίου της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας». Η νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα, προβλήματα διδασκαλίας, 53-
75. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν.  
Μπακάκου-Ορφανού, Αικατερίνη. 2005. Η λέξη της Νέας Ελληνικής στο γλωσσικό σύστημα 
και στο κείμενο. Αυτοέκδοση. 
Πανταζάρα, Ανδρομάχη-Βιργίνια&Μάντζαρη, Ελένη (2015). Αναζήτηση σε σώματα κειμένων. 
[Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/5969. 
Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος (επιμ.). Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. (2014). 
Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 
 

 

http://hdl.handle.net/11419/5969


157 
 

  Δ05 Σ04   Νεότερη Ιστορία:  Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ05 Σ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεότερη Ιστορία:  Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, προβολή videο, παρουσιάσεις 
εργασιών των φοιτητών και παράδοσή 

τους 
 

3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE173/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται 
να: 

 αναγνωρίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής που εξετάζεται και να 
γνωρίζει βασικούς σταθμούς της Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας που 
επηρέασαν και επηρεάζουν τη ζωή μας 

 διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων 
 μπορεί να ταξινομήσει τα ιστορικά γεγονότα με βάση τη σημασία τους και τον 

κοινωνικό και πολιτικό τους αντίκτυπο 
 μπορεί να αναπτύξει την κριτική σκέψη του/ της και να  προβληματιστεί για τη 

Νεότερη Ιστορία και για τη σημασία της στη σύγχρονή μας εποχή 
 αντιληφθεί ότι η Ελληνική Ιστορία εντάσσεται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή και να 

εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη από τα  τεκταινόμενα στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. 

 είναι σε θέση να αναλύσει και να αξιολογήσει μία ιστορική πηγή και να μπορεί να 
συνδυάσει  και να συγκρίνει διαφορετικές πηγές 

 αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία, να καταλήξει σε συμπεράσματα 
αναφορικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να μπορεί να τα συνδέσει την 
με τη σύγχρονη καθημερινότητα, στο πλαίσιο της Διεπιστημονικότητας. 

 είναι σε θέση αν εκπονήσει μία συνθετική και τεκμηριωμένη εργασία πάνω σε 
θέματα Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας  

 είναι σε θέση να διδάξει στο σχολείο τη συγκεκριμένη ιστορική ενότητα. 
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Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 
-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εβδομάδες – θεματικές ενότητες) 

Το σεμινάριο «Νεότερη Ιστορία: Ελληνική και Ευρωπαϊκή» εξετάζει κυρίως την περίοδο από 
τη Συνθήκη του Κιουτσούκ  Καϊναρτζή (1774), την Ελληνική Επανάσταση (1821) και την 
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, μέχρι την 
έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου δίνεται έμφαση στη 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία σε σχέση με την Ιστορία της Ευρώπης την ίδια περίοδο, καθώς και 
σε θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ενώ αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και οι ιστορικές 
πηγές. Παράλληλα, εξετάζεται η Ιστορία  στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας.  

1η εβδομάδα: Εισαγωγή -   Παρουσίαση σεμιναρίου (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία 
– μεθοδολογία  έρευνας και συγγραφής μίας σεμιναριακής εργασίας) 
2η εβδομάδα: ιστορικό πλαίσιο 
3η εβδομάδα: ιστορικό πλαίσιο -  ανάθεση εργασιών - βιβλιογραφία 
4η εβδομάδα: ιστορικό πλαίσιο - ανάθεση εργασιών – βιβλιογραφία 
5η εβδομάδα: παρουσίαση εργασιών 
6η εβδομάδα:  παρουσίαση εργασιών 
7η εβδομάδα:  παρουσίαση εργασιών 
8η εβδομάδα:  παρουσίαση εργασιών 
7η εβδομάδα: παρουσίαση εργασιών 
10η εβδομάδα: παρουσίαση εργασιών 
11η εβδομάδα:  παρουσίαση εργασιών 
12η εβδομάδα: παρουσίαση εργασιών 
13η εβδομάδα: παρουσίαση τελευταίων εργασιών, συμπεράσματα σεμιναρίου, 
επεξηγήσεις και διασαφηνίσεις σε ερωτήματα των φοιτητών 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και 
παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 -Προβολή Power Point και βίντεο 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb 
και της αντίστοιχης πλατφόρμας 
https://eclass.edc.uoc.gr/ 
-Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 25 1 

Μικρές ατομικές 
εργασίες και 
παρουσίασή τους 

60 2,4 

Αυτοτελής μελέτη 40 1,6 
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Σύνολο 
Μαθήματος 

125 5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εργασία με συνυπολογισμό της προφορικής 
παρουσίασης και της προσωπικής έρευνας των φοιτητών, 
καθώς και της συμμετοχής τους σε όλη τη διάρκεια του 
σεμιναρίου. 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Απαραίτητη κρίνεται η παρουσίαση της 
κριτικής ικανότητας των φοιτητών. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Νεότερης Ιστορίας 
-Ανδριώτης Ν., «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Κρήτη, 1821-1924, ένας αιώνας 
συνεχούς αναμέτρησης εντός και εκτός του πεδίου μάχης», Μνήμων 26 (2004), σ. 63-94. 
-Αντωνάκης Δ. Ζαχαρίας, «Η παρουσία των Δυνάμεων Κατοχής στην Κρήτη (1898-1909): η 
περίπτωση των ρωσικών αυτοκρατορικών στρατευμάτων», Ελλωτία  10 (2002), σ. 125-147. 
-Αντωνόπουλος Σταμάτιος,  Αι Συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών, Αθήνα 1917. 
-Αποστολάκης Δ. – Σερράος Κ., Διεθνές Δίκαιον, Δημόσιον - Ιδιωτικόν, κατά τας 
εστενογραφημένας παραδόσεις του καθηγητού Γεωργίου Στρέιτ , τυπογραφείο Δ.Γ. 
Ευστρατίου, Αθήνα 1905. 
-Ασπρέας Κ. Γεώργιος, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, 1821-1928, τ. Β΄, 1865-1900, 
Αθήνα 1930.  
-Βακαλόπουλος Απόστολος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204 ως τις αρχές του 21ου αιώνα, 
Επιστημονική επιμέλεια, επίμετρο, χρονολόγιο και συμπληρωματική βιβλιογραφία, 
Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2020. 
-Βακαλόπουλος Α. Κωνσταντίνος, Το Νέο Ελληνικό Έθνος (1204-2000), Νέα Ελληνική Ιστορία, 
από τη Φραγκοκρατία ως τις μέρες μας, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2016. 
-Βενέρη Τιμοθέου, μητροπολίτου Κρήτης, Το Αρκάδι διά των αιώνων, Αθήνα 1938. 
-Βερέμης Θ., Ο στρατός στην ελληνική πολιτική, Κούριερ εκδοτική, Αθήνα 2000. 
-Του ιδίου, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση κρατών, 
Πατάκης, Αθήνα 2004. 
-Βερέμης Θάνος - Κολιόπουλος Γιάννης, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι 
σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006. 
-Berstein Serge, Milza Pierre, Ιστορία της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και η Ευρώπη 
των Εθνών, 1815-1919, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μτφρ. και σημ. Αναστάσιος Κ. 
Δημητρακόπουλος, επιμ. Κώστας Λιβιεράτος, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.  
-Των ιδίων, Ιστορία της Ευρώπης. Διάσπαση  και ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 1919 έως 
σήμερα μτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997. 
-Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης 
Ευρώπης, τ. Β΄, μτφρ. Τάσος Δαρβέρης, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ. 
-Γαρδίκα - Κατσιαδάκη Ελένη, «Η ελληνική κυβέρνηση και το Κρητικό Ζήτημα: 1908», 
Ανάτυπο από το αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα», λύχνος, 
Αθήνα χ.χ., σ. 343-372. 
-Γιαννουλόπουλος Γιάννης, «Η ευγενής μας τύφλωσις…», εξωτερική πολιτική και «εθνικά 
θέματα». Από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, Βιβλιόραμα, Αθήνα 
1999. 
-Clogg Richard, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, Ιστορητής, Αθήνα 1995. 
-Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1998. 
-Δερτιλής Γιώργος, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, 
Εξάντας, Αθήνα 31985. 
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Του ιδίου, Ιστορία του Ελληνικού κράτους, 1830-1920, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 82015. 
-Δετοράκης Θεοχάρης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 21990. 
-Δημάκης Ιωάννης, Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων, Θεμέλιο, Αθήνα 1991. 
Δημαράς Κ.Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 92000. 
-Driault Edouard, Το Ανατολικό Ζήτημα από τις αρχές του έως τη συνθήκη των Σεβρών, μτφρ. 
Χριστίνα Σταματιάδη, εισαγωγή - σχόλια Ιάκωβος Ακτσόγλου, τ. Α΄,  Αθήνα (Ιστοριτής) 1997.  
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-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1904 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1912. 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 18 Ιουνίου 1913. 
-Εφ. Ανεξάρτητος, Αθήνα, 3 Μαρτίου 1936. 
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Καιροί, Αθήνα, 29 Ιουνίου 1875. 
-Εφ. Κήρυξ, Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1913.  
-Εφ. Νέα Έρευνα, Χανιά, 19 Νοεμβρίου 1913.  
-Εφ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1913. 
-Εφ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Νέα Έρευνα, Χανιά, 8 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Πατρίς, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Πατρίς, Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 1930. 
-Εφ. Προσφυγικός Κόσμος, 19 Ιουνίου 1927. 
-Εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008. 
 
Διαδικτυακοί τόποι 
Αρχείο «ΕΡΤ», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού»,  ιστοσελίδα «Εταιρείας 
Μελέτης Έργου Ι. Καποδίστρια, ιστοσελίδα Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών 
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», ιστότοπος «Hollywood» για ιστορικές ταινίες 
(επικαιροποίηση ημερομηνίας πρόσβασης: 12/12/2018): 
http://archive.ert.gr/ 
http://web.ime.gr/ 
http://www.kapodistrias.info/ 
http://www.venizelos-foundation.gr/ 
http://foundation.parliament.gr/ 
https://hollywoodprogressive.com  

 

  

http://archive.ert.gr/
http://web.ime.gr/
http://www.kapodistrias.info/
http://www.venizelos-foundation.gr/
http://foundation.parliament.gr/
https://hollywoodprogressive.com/
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2.5. Ε’ Τομέας 

  

Ε01 Σ03 Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική  
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε01 Σ03   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Ασκήσεις, Παρουσιάσεις και 
συζήτηση εργασιών φοιτητών     

3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE153/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μελέτη, κατανόηση και εμβάθυνση ορισμένων βασικών 
εννοιών των πιθανοτήτων και της Στατιστικής σε συνδυασμό με σημαντικά επιστημολογικά 
και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στις έννοιες αυτές. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: 
- κατανοεί τις έννοιες των πιθανοτήτων και της Στατιστικής που εξετάσθηκαν σε 
συνδυασμό με βασικά επιστημολογικά και ιστορικά στοιχεία των εννοιών αυτών 
- διαθέτει το μαθηματικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την διδασκαλία των ενοτήτων 
του Αναλυτικού Προγράμματος που αφορούν στη Στατιστική και τις Πιθανότητες 
- είναι ικανός/η να χρησιμοποιεί τις έννοιες που εξετάσθηκαν για την επίλυση 
προβλημάτων και την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων 
- είναι σε θέση να εξετάζει κριτικά στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα τα οποία 
συνάντα, στα πλαίσια επιστημονικών εργασιών ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
χρησιμοποιώντας τις έννοιες των πιθανοτήτων και της Στατιστικής που εξετάσθηκαν 
- είναι ικανός να πραγματοποιεί περαιτέρω αυτόνομη μελέτη και διερεύνηση όσον αφορά 
στη στατιστική και τις πιθανότητες 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Επίλυση Προβλημάτων 
 Κριτική Σκέψη  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(i) Εισαγωγικά στοιχεία, όσον αφορά: στις εφαρμογές της στατιστικής και των 
πιθανοτήτων στο σύγχρονο κόσμο και τη σημασία τους, στην αναγακαιότητα του 
γραμματισμού των πολιτών στη στατιστική και τις πιθανότητες, στις διεθνείς τάσεις των 
αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον 
αφορά στη στατιστική και τις πιθανότητες, στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα θέματα αυτά. Περίγραμμα του 
Σεμιναρίου, συζήτηση για τις εργασίες των φοιτητών στο Σεμινάριο.  

(ii) Βασικά στοιχεία περιγραφικής Στατιστικής: στατιστικές μεταβλητές, οργάνωση και 
αναπαράσταση στατιστικών δεδομένων, βασικά μέτρα θέσης και διασποράς, 
ασυμμετρία και κύρτωση κατανομών συχνοτήτων. 

(iii) Εισαγωγικά στοιχεία πιθανοτήτων: κλασικός ορισμός της πιθανότητας, εμπειρική 
πιθανότητα (frequentist probability), υποκειμενική πιθανότητα (σε συνδυασμό με 
συζήτηση όσον αφορά την ιστορία και την επιστημολογία αυτών των εννοιών), 
αναφορά στην αξιωματική θεμελίωση των πιθανοτήτων. Συζήτηση για την σχέση των 
πιθανοτήτων με την έννοια του τυχαίου, το πρόβλημα της ύπαρξης του τυχαίου και τη 
σχετική συζήτηση στα πλαίσια του Ντετερμινισμού και του Ιντετερμινισμού. 

(iv) Ο προσθετικός κανόνας των πιθανοτήτων, ο πολλαπλασιαστικός κανόνας των 
πιθανοτήτων, το θεώρημα του Bayes μαζί με συζήτηση ιστορικών στοιχείων σχετικά με 
αυτό το θεώρημα. 

(v) Στοιχεία συνδυαστικής: διατάξεις με επανάληψη,  διατάξεις χωρίς επανάληψη, 
συνδυασμοί Ν αντικειμένων ανά κ. 

(vi)   Διακριτές κατανομές πιθανοτήτων (Διωνυμική κατανομή, Υπεργεωμετρική κατανομή, 
κατανομή Poisson). 

(vii) Η προσέγγιση διωνυμικής και κανονικής κατανομής, μαζί με συζήτηση για την 
προσέγγιση του De Moivre και την ιστορικά πρώτη εμφάνιση της κανονικής κατανομής.  
Η έννοια του αθροίσματος ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών, η τυχαία δειγματοληψία 
και η έννοια της δειγματολειπτικής κατανομής στατιστικών παραμέτρων και ιδιαιτέρως 
του ΜΟ. Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (ΚΟΘ) μαζί με συζήτηση όσον αφορά στην 
ιστορία του ΚΟΘ και την σημασία του στην εξέλιξη της Στατιστικής, ασκήσεις και 
προβλήματα όπου χρησιμοποιείται το ΚΟΘ. Η κατανομή t-Student. 

(viii) Έλεγχοι Υποθέσεων (ΕΥ) όσον αφορά σε ποσοστά (αναλογίες), σε μέσες τιμές. Εξέταση 
τέτοιων υποθέσεων με ρεαλιστικά και πραγματικά δεδομένα, επίσης συζήτηση του 
ελέγχου υπόθεσης του Daniel Bernoulli για την αναλογία των φύλλων στις γεννήσεις 
και ορισμένων άλλων ιστορικά πρώιμων παραδειγμάτων. Συζήτηση όσον αφορά στις 
δυσκολίες ερμηνείας και σωστής χρήσης των ΥΕ, σε συχνά λάθη και ελαττώματα στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ΥΕ και σε ακατάλληλες χρήσεις αυτών των ελέγχων 
(σε συνδυασμό με σχετικά πραγματικά παραδείγματα αυτών των φαινομένων).   

(ix) Διαστήματα εμπιστοσύνης (ΔΕ): διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, 
διαστήματα εμπιστοσύνης για αναλογίες Συζήτηση όσον αφορά στις δυσκολίες 
ερμηνείας και σωστής χρήσης των ΔΕ, σε συχνά λάθη και ελαττώματα στην ερμηνεία 
των ΔΕ (σε συνδυασμό με σχετικά πραγματικά παραδείγματα αυτών των φαινομένων). 

(x) Συσχέτιση στατιστικών μεταβλητών: Συσχέτιση κατηγορικών στατιστικών μεταβλητών, 
δείκτες συνάφειας έλεγχος σημαντικότητας. Συσχέτιση ποσοτικών στατιστικών 
μεταβλητών, απλή γραμμική παλινδρόμηση με αναφορά στην ιστορία της, δείκτες 
συνάφειας έλεγχος σημαντικότητας.   

(xi) Παρουσίαση και συζήτηση εργασιών φοιτητών 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

-Λογιστικά φύλλα 
-Ιστοσελίδα του μαθήματος 
-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις και 
ασκήσεις στην τάξη 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες (ασκήσεις 
εμπέδωσης και 
περαιτέρω 
διερεύνηση) 

26 1,04 

Εξαμηνιαία ατομική 
εργασία  

35 1,4 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Μικρές γραπτές ατομικές    εργασίες (ασκήσεις 
εμπέδωσης και περαιτέρω διερεύνηση) (20%) 
Εξαμηνιαία γραπτή ατομική εργασία (60%) 
Παρουσίαση εργασιών του φοιτητή (μικρές ατομικές και 
μέρος της εξαμηνιαίας) (20%) 

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Ζαφειρόπουλος Κ. (2017). Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες (2η έκδοση). Αθήνα: 
Εκδόσεις Κριτική 
Ρούσσος Π., Τσαούσης Ι. (2011). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: 
Εκδόσεις Τόπος. 
Χλουβεράκης Γ. ( 2011). Εισαγωγή στη Στατιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 
Batanero, C., & Díaz, C. (2010). Training teachers to teach statistics: What can we learn from 
research? Statistique et enseignement, 1(1), 5–20. http://publications-
sfds.math.cnrs.fr/index.php/StatEns/article/view/3  
Batanero, C., Henry, M., & Parzysz, B. (2005). The nature of chance and probability. In A. G. 
Jones (Ed.), Exploring probability in school: challenges for teaching and learning (pp. 15–37). 
NY: Springer 
Borovcnik, M. (2011). Strengthening the role of probability within statistics curricula. In C. 
Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Eds.). Teaching statistics in school mathematics. Challenges 
for teaching and teacher education. A joint ICMI/IASE study: the 18th study (pp. 71–83). NY: 
Springer. 
Bishop, R. C. (2002). Deterministic and Indeterministic Descriptions, in H. Atmanspacher and 
R. Bishop (eds.), Between Chance and Choice. Imprint Academic, 5–31. 
David, F. N. (1962). Games, Gods and gambling. London: Griffin. 

Hájek, A. (2012). Interpretations of Probability, in Edward N. Zalta (ed.), The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy.  
( https://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/probability-interpret/) . 
Hald A. (2003). A history of probability and statistics and their applications before 1750. NJ: 
Wiley. 

http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/StatEns/article/view/3
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/StatEns/article/view/3
https://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/probability-interpret/
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Hoefer, C.  (2016). Causal Determinism, in Zalta E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/  
Kane R. (1999). Responsibility, Luck, and Chance: Reflections on Free Will and Indeterminism. 
The Journal of Philosophy, 96(5), 217-240. 
Levy N. (2011). Hard Luck: How luck undermines Free Will and moral responsibility. NY: Oxford 
University Press. 
Kourkoulos, M., & Tzanakis, C. (2015) Statistics and Free Will. In E. Barbin, U. Jankvist, & T.H. 
Kjeldsen (Eds.), History and Epistemology in Mathematics Education: Proc. of the 7th ESU (pp. 
417-432). Copenhagen: Danish School of Education, Aarhus University. 
Porter, T.M. (1986). The rise of statistical thinking 1820–1900. Princeton: Princeton University 
Press. 
Stigler,S.M. (1986). The history of statistics: the measurement of uncertainty before 1900. 
Harvard University Press. 
Tishkovskaya, S., & Lancaster, G.A., (2012). Statistical education in the 21st century: A review 
of challenges, teaching innovations and strategies for reform. Journal of Statistics Education, 
20(2). ( www.amstat.org/publications/jse/v20n2/tishkovskaya.pdf )   
Wild, C. J., & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry (with discussion). 
International Statistical Review, 67(3), 223–265. 
Ιστορικές πηγές 
Laplace P. S. (1902). A philosophical essay on probabilities, (translated by Truscott, F.W. and 
Emory, F.L. from the Essai philosophique sur les probabilités (1840, 6ème ed.) Paris: 
Bachelier), NY: John Willey & Sons. 
Quetelet, A. (1842). A treatise on man and the development of his faculties. Edinburg: William 
and Robert Chambers pub.  
Quetelet, A. (1847). Statistique morale. De l’influence du libre arbitre de l’homme sur les faits 
sociaux, et particulièrement sur le nombre des mariages. Bulletin de la Commission Centrale 
de Statistique, t.III., 135-155. Bruxelles: M. Hayez.  
Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι 
https://plato.stanford.edu/  
http://jse.amstat.org/ 
https://www.statisticsteacher.org/   
http://davidmlane.com/hyperstat/ 
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introductory-statistics  
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introduction-to-probability  

 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal/
http://www.amstat.org/publications/jse/v20n2/tishkovskaya.pdf
https://plato.stanford.edu/
http://jse.amstat.org/
https://www.statisticsteacher.org/
http://davidmlane.com/hyperstat/
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introductory-statistics
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introduction-to-probability
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Ε02 Σ05 Πειραµατική Φυσική και Χηµεία  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Σ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πειραµατική Φυσική και Χηµεία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU127/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του σεμιναρίου αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση: 
 Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μέθοδο και την εφαρμογή της σε μια 

διδασκαλία φυσικών επιστημών. 
 Να γνωρίσουν τον ρόλο του πειράματος αλλά και διαφορετικούς τρόπους 

αξιοποίησής του στα πλαίσια ενός μαθήματος φυσικών επιστημών 
 Να γνωρίσουν διάφορα αναλογικά και ψηφιακά όργανα μέτρησης 
 Να ασκηθούν στη λήψη μετρήσεων με αναλογικά και ψηφιακά όργανα. 
 Να γνωρίσουν μεθόδους επεξεργασίας μετρήσεων, ελαχιστοποίησης σφαλμάτων 

κατά τη μέτρηση 
 Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και ερμηνεία γραφημάτων 
 Να εξοικειωθούν με τη σύνθεση πειραματικών διατάξεων 
 Να γνωρίσουν τους κανόνες ασφαλείας ενός εργαστηρίου φυσικών επιστημών 
 Να ασκηθούν στην βέλτιστη επιλογή πειραματικής μεθόδου, υλικών, συσκευών και 

οργάνων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (ασφάλειας, απλότητας , να είναι 
ενδεικτικά του φαινομένου κλπ.) 

Γενικές Ικανότητες 

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

- Αυτόνομη Εργασία 
- Ομαδική  Εργασία  

 
 
 
 
 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU127/


169 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα  Παρουσίαση σεμιναρίου: Οριοθέτηση αντικειμένου και δομής σεμιναρίου. 
Επισκόπηση βασικών εισαγωγικών εννοιών  
2η εβδομάδα Η επιστημονική μέθοδος. Μάθηση μέσω μικρών ερευνών (inquiry based 
learning). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 
3η εβδομάδα  Ο ρόλος του πειράματος στη διδασκαλία. Κανόνες ασφαλείας σχολικών 
εργαστηρίων. 
4η εβδομάδα. Εισαγωγή στη μέτρηση: Η Έννοια της μέτρησης. Αβεβαιότητα Συστηματικά 
σφάλματα. Τυχαία σφάλματα. Τεχνικές ελάττωσης σφαλμάτων.  
5η εβδομάδα. Μετρήσεις με αναλογικά όργανα. Μετρήσεις με ψηφιακά όργανα. 
Αβεβαιότητα σε μετρήσεις με αναλογικά κα ψηφιακά όργανα. Διάδοση αβεβαιότητας 
6η εβδομάδα Γραφικές παραστάσεις. . 
7η εβδομάδα  Εξοικείωση με όργανα εργαστηρίου. Στήσιμο πειραματικών διατάξεων. 
Λήψη & επεξεργασία μετρήσεων. Σύνταξη εργαστηριακής αναφοράς. 
8η εβδομάδα  Εξοικείωση με όργανα εργαστηρίου. Στήσιμο πειραματικών διατάξεων. 
Λήψη & επεξεργασία μετρήσεων. Σύνταξη εργαστηριακής αναφοράς. 
9η εβδομάδα Ανάπτυξη πειραμάτων για την αναδόμηση εναλλακτικών ιδεών μαθητών 
σχετικά με έννοιες της Φυσικής & της Χημείας. 
10η εβδομάδα Ανάπτυξη πειραμάτων για την αναδόμηση εναλλακτικών ιδεών μαθητών 
σχετικά με έννοιες της Φυσικής & της Χημείας. 
11η εβδομάδα  Ανάπτυξη πειραμάτων για την αναδόμηση εναλλακτικών ιδεών μαθητών 
σχετικά με έννοιες της Φυσικής & της Χημείας. Σύνταξη εργαστηριακού οδηγού. 
12η βδομάδα  Παρουσίαση πειραμάτων & εργαστηριακού οδηγού στην ολομέλεια. 
13η βδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Δια ζώσης συναντήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Αξιοποίηση μικρο-υπολογιστικών συστημάτων και 

ασύρματων αισθητήρων για τη διεξαγωγή 
πειραμάτων και τη λήψη και επεξεργασία μετρήσεων 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Εβδομαδιαίες 
ομαδικές εργασίες  

4 Χ 9 = 36 1,44 

Τελική ομαδική 
εργασία 

50 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παρουσίαση ομαδικής 
εργασίας 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Κουμαράς, Π. (2002). Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της Φυσικής. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. 
Τσελφές, Β. (2002). Δοκιμή και πλάνη. Αθήνα: Εκδόσεις Καπόλα 
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Ε02 Σ16 Άτυπες µορφές µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Σ16 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Άτυπες µορφές µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, παρουσιάσεις βίντεο, 
επισκέψεις σε χώρους άτυπης μάθησης 
Φυσικών Επιστημών 

3 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE134/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του σεμιναρίου αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να: 
 αναγνωρίζουν τη σημασία των άτυπων πηγών μάθησης για τη μάθηση στις 

Φυσικές Επιστήμες, 
 αξιοποιούν τα οφέλη που έχει για τη μαθησιακή διαδικασία η εμπλοκή χώρων 

άτυπης μάθησης στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών 
 αναγνωρίζουν διαφορετικούς χώρους άτυπης μάθησης και τα ιδιαίτερα 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά αυτών 
 αξιοποιούν τις άτυπες μορφές μάθησης τόσο σε δραστηριότητες εντός σχολείου 

όσο και σε επισκέψεις εκτός σχολείου 
 σχεδιάζουν διδασκαλίες που να ενσωματώνουν άτυπες μορφές μάθησης και να 

σχεδιάζουν υλικό για το σκοπό αυτό. 
 

Γενικές Ικανότητες 

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

- Αυτόνομη Εργασία 
- Ομαδική  Εργασία 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση σεμιναρίου: Οριοθέτηση αντικειμένου και δομής σεμιναρίου. 
Επισκόπηση βασικών εισαγωγικών εννοιών. 
2η εβδομάδα Θεωρητικό υπόβαθρο – Άτυπες μορφές μάθησης: Λειτουργικοί ορισμοί της 
τυπικής, μη τυπικής άτυπης μάθησης με έμφαση στις μεταξύ τους διαφορές. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα χώρων άτυπης και μη τυπικής μάθησης. Οφέλη 
επισκέψεων σε χώρους άτυπης μάθησης στη μαθησιακή διαδικασία. 
3η εβδομάδα Θεωρητικό υπόβαθρο – Ο εκπαιδευτικός ρόλος των Μουσείων Φυσικών 
Επιστημών: Παρουσίαση του συγκειμενοποιημένου μοντέλου μάθησης. Σκοποί και στόχοι 
μουσείων φυσικών επιστημών. Παράγοντες που επιδρούν στην μάθηση των μαθητών/ 
επισκεπτών. Γεφύρωση σχολείου – μουσείου: ο ρόλος τους εκπαιδευτικού. 
4η εβδομάδα Περιπτώσεις χώρων άτυπης μάθησης Φυσικών Επιστημών: Μουσεία/ Κέντρα 
Επιστημών, Ερευνητικά κέντρα και Εργαστηριακοί χώροι. 
5η εβδομάδα  Περιήγηση σε διαδραστική έκθεση επιστημών: Εικονική περιήγηση μέσω 
βίντεο. Συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα εκθέματα και τα χαρακτηριστικά που τα 
καθιστούν αποτελεσματικά. 
6η εβδομάδα  Προετοιμασία για επίσκεψη σε Μουσείο Επιστημών: Επισκόπηση 
επιστημονικού αντικειμένου του μουσείου (ανάλογα με το μουσείο επιστημών που θα 
επισκεφθούν οι φοιτητές). 
7η εβδομάδα  Περιήγηση στους χώρους ενός μουσείου φυσικών επιστημών της Κρήτης 
(π.χ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου) . Εξέταση 
εκθεμάτων από διδακτικής σκοπιάς. Συζήτηση με τον υπεύθυνο του μουσείου. 
8η εβδομάδα  Προετοιμασία για επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο: Επισκόπηση 
επιστημονικού αντικειμένου του ερευνητικού κέντρο (ανάλογα με το κέντρο/ ινστιτούτο 
που θα επισκεφθούν οι φοιτητές). 
9η εβδομάδα Περιήγηση στους χώρους ενός κέντρου επιστημών της Κρήτης (π.χ. Ίδρυμα 
Τεχνολογίας & Έρευνας, Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser) . Εξέταση επίσκεψης από 
διδακτικής σκοπιάς. Συζήτηση με τον υπεύθυνο του κέντρου. 
10η εβδομάδα  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας και 
συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό για μία από τις έννοιες ή τα φαινόμενα που γίνονταν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης είτε στο μουσείο είτε στο ερευνητικό κέντρο που 
επισκέφθηκαν δια ζώσης, αξιοποιώντας την επίσκεψη στον χώρο αυτό.  Παρουσίαση 
εβδομαδιαίας προόδου εργασιών. 
11η εβδομάδα  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας και 
συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό για μία από τις έννοιες ή τα φαινόμενα που γίνονταν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης είτε στο μουσείο είτε στο ερευνητικό κέντρο που 
επισκέφθηκαν δια ζώσης, αξιοποιώντας την επίσκεψη στον χώρο αυτό.  Παρουσίαση 
εβδομαδιαίας προόδου εργασιών. 
12η βδομάδα  Παρουσίαση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού στην ομάδα. 
Ανατροφοδότηση 
13η βδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 11 = 33 1,32 

Επισκέψεις σε 
χώρους άτυπης 
μάθησης 

3 Χ 2 = 6 0,24 

Εβδομαδιαίες 
ομαδικές εργασίες  

4 Χ 9 = 36 1,44 

Τελική ομαδική 
εργασία 

50 2 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παρουσίαση ομαδικής 
εργασίας. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Κόκκοτας Π. & Πλακίτση Κ. (2005). Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις φυσικές 
επιστήμες, Αθήνα: Πατάκης. 
Κολιόπουλος, Δ. (2005). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών. Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 
Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2018). Learning from museums. Rowman & Littlefield. 
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Ε02 Σ18 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών  

δραστηριοτήτων για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Σ18 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχεδιασμός,  ανάπτυξη  και  αξιολόγηση  εκπαιδευτικών  
δραστηριοτήτων  για  τη  Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Ομάδες εργασίας 
(workshops)  

3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Βασικές Έννοιες Φυσικής (Ε02Π02) & Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ. (Ε02Π06) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 Open eclass 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί: 
- Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν διαφορετικούς τύπους υλικών και τεχνουργημάτων 
για τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών όπως είναι τα stop-motion βίντεο, τα animation, 
τα μοντέλα, οι κατασκευές, τα διαδραστικά εκθέματα κλπ. 
- Να αναγνωρίζουν τα οφέλη και τους περιορισμούς αυτών των τεχνουργημάτων για τη 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών.  
- Να συνδυάζουν την ανάπτυξη τεχνουργημάτων προς διδασκαλία με την αξιοποίηση Νέων 
Τεχνολογιών (πχ. tablet, αισθητήρες, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) κλπ.).  
- Να εντάσσουν τα τεχνουργήματα που αναπτύσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο μια 
διερευνητικής διδασκαλίας. 
- Να δομούν σενάρια μαθήματος και φύλλα εργασίας που αξιοποιούν τέτοιου είδους 
τεχνουργήματα.  

Γενικές Ικανότητες 

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

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής τεχνουργημάτων για τη διδασκαλία Φυσικών 
Επιστημών 

- Αυτόνομη Εργασία 
- Ομαδική Εργασία  
- Λήψη αποφάσεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Βασικές αρχές δόμησης μιας διδασκαλίας για τις Φυσικές Επιστήμες / Αρχές της 
μάθησης μέσω διερεύνησης 

- Επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες  (εστίαση σε 
ένα σύγχρονο πεδίο των Φυσικών Επιστημών) 

- Χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών τεχνουργημάτων (πχ. stop-motion βίντεο,  animation, 
μοντέλα, κατασκευές, διαδραστικά εκθέματα κλπ.) 

- Οφέλη και περιορισμοί από την αξιοποίηση τεχνουργημάτων στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών 

- Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία Φυσικών Επιστημών  
- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη τεχνουργημάτων 
- Ενσωμάτωση των τεχνουργημάτων σε σενάρια διδασκαλίας προσανατολισμένα στους 

μαθητές 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις & Ομάδες 
εργασίας (workshops) 

3 Χ 13=39 1,57 

Ατομικές/ Ομαδικές 
Εργασίες  

30 1,23 

Αυτοτελής μελέτη  56 2,2 

Σύνολο σεμιναρίου 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παράδοση εργασιών ή/και 
προφορικές  εξετάσεις.  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Υλικό που έχει αναπτυχθεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
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 Ε02 Σ19 Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Σ19 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Ομάδες εργασίας 
(workshops)  

3 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Βασικές Έννοιες Φυσικής (Ε02Π02) & Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ. (Ε02Π06) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 Open e-class 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση: 
- Να μπορούν να ερμηνεύουν τη μάθηση σε πραγματικές συνθήκες με βάση το θεωρητικό 
πλαίσιο  
- Να συνδέουν θεωρητικές γνώσεις για τη διδασκαλία των Φ.Ε. με την πρακτική εφαρμογή 
τους 
- Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδασκαλίες Φ.Ε βασιζόμενοι σύγχρονες αρχές της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών  
- Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της πρακτικής εφαρμογής για τη 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών.  
- Να δομούν φύλλα εργασίας για την εφαρμογή ενοτήτων Φ.Ε. σε μαθητές τόσο στο πλαίσιο 
του σχολείου όσο και σε χώρους άτυπης μάθησης. 

 

 
Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για τη δημιουργία 
ερευνητικά βασισμένων σεναρίων διδασκαλίας  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 
Σχολείο  σε πραγματικές συνθήκες  

- Ικανότητα ερμηνείας των εμπειρικών δεδομένων με βάση τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Βασικές αρχές δόμησης μιας διδασκαλίας για τις Φυσικές Επιστήμες  
- Μάθηση μέσω διερεύνησης  
- Παραδείγματα εφαρμογών μάθησης μέσω διερεύνησης σε χώρους τυπικής ή/και 

άτυπης μάθησης 
- Θεωρητική ανάλυση δεδομένων από διδασκαλίες   
- Διαμόρφωση σεναρίων διδασκαλίας για εφαρμογή σε χώρους τυπικής και  άτυπης 

μάθησης 
- Εφαρμογή των σεναρίων διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες 
- Αναστοχασμός της όλης διαδικασίας  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις & Ομάδες 
εργασίας (workshops) 

3 Χ 13=39 1,57 

Σχεδιασμός και 
πειραματική 
εφαρμογές σε 
πραγματικές συνθήκες  

30 1,23 

Αυτοτελής μελέτη  56 2,2 

Σύνολο σεμιναρίου 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παράδοση εργασιών ή/και 
προφορικές  εξετάσεις.  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Σημειώσεις  
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Ε02 Σ20 Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Σ20 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα στη Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Ομάδες εργασίας (workshops)  3 4/ 5 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Βασικές Έννοιες Φυσικής (Ε02Π02) & Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ. (Ε02Π06) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 Open e-class : 
https://eclass.edc.uoc.gr/modules/auth/courses.php 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του σεμιναρίου αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση: 
 - Να αναγνωρίζουν κοινωνικές προεκτάσεις σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων που 
βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας όπως πχ. νανοτεχνολογία, μικροπλαστικά, βιοτεχνολογία 
κλπ.  
- Να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα γνώσης του αντίστοιχου επιστημονικού περιεχομένου 
ώστε να μπορούν οι ίδιοι αλλά και οι μαθητές τους  να ανταποκρίνονται με επάρκεια στους 
ποικίλους προβληματισμούς που αναδύονται από την αξιοποίηση καινοτόμων 
επιστημονικών εφαρμογών στην καθημερινή ζωή.   
- Να αναγνωρίζουν πτυχές της Φύσης της Επιστήμης. 
- Να αξιοποιούν δεξιότητες επιχειρηματολογίας.  
- Να αναπτύσσουν διδακτικές πρακτικές που ευνοούν τη διαπραγμάτευση των κοινωνικών 
προεκτάσεων της επιστήμης κατά τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. 
 

Γενικές Ικανότητες 

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

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας  
- Αυτόνομη Εργασία 
- Ομαδική Εργασία  
- Λήψη αποφάσεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Οριοθέτηση της έννοιας Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα / Χαρακτηριστικά 
Κοινωνικοεπιστημονικών Ζητημάτων 

- Αξία διαπραγμάτευσης Κοινωνικοεπιστημονικών Ζητημάτων κατά τη διδασκαλία 
Φυσικών Επιστημών / Επιστημονικός Γραμματισμός και Κοινωνικοεπιστημονικά 
Ζητήματα 

- Φύση της Επιστήμης και Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα 
- Στρατηγικές ανάπτυξης επιχειρηματολογίας σε Κοινωνικοεπιστημονικά Ζητήματα  
- Πλαίσια διαχείρισης Κοινωνικοεπιστημονικών Ζητημάτων στη Διδασκαλία Φυσικών 

Επιστημών 
- Δυσκολίες Μαθητών στην διαπραγμάτευση Κοινωνικοεπιστημονικών Ζητημάτων 

στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών 
- Διδακτικές Πρακτικές για την διαπραγμάτευση Κοινωνικοεπιστημονικών Ζητημάτων 

στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών  
- Σχεδιασμός μαθήματος για διαχείριση Κοινωνικοεπιστημονικών Ζητημάτων 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις & Ομάδες 
εργασίας (workshops) 

3Χ13=39 1,57 

Ατομικές/ Ομαδικές 
Εργασίες  

30 1,23 

Αυτοτελής μελέτη  56 2,2 

Σύνολο σεμιναρίου 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παράδοση εργασιών ή/και 
προφορικές εξετάσεις.  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Hodson, D. (2003). Time for action: Science education for an alternative 
future. International Journal of Science Education, 25(6), 645-670. 

- Hofstein, A., Eilks, I., & Bybee, R. (2011). Societal issues and their importance 
for contemporary science education—A pedagogical justification and the 
state-of-the-art in Israel, Germany, and the USA. International Journal of 
Science and Mathematics Education, 9(6), 1459-1483. 

- Kolstø, S. (2001). Scientific literacy for citizenship: Tools for dealing with the 
science dimension of controversial socioscientific issues. Science Education, 
85(3), pp. 291-310. 
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- Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A 
critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-
536. 

- Sadler, T. D. (2011). Situating socio-scientific issues in classrooms as a means 
of achieving goals of science education. In TD Sadler (Ed), Socio-scientific 
Issues in the Classroom: Teaching, Learning and Research,1-10. 
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Ε02 Σ23 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (STEM)  

στην Εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε02 Σ23 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και 
Μαθηματικά (STEM) στη Εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις & Ομάδες εργασίας (workshops) 3 4/5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Βασικές Έννοιες Φυσικής (Ε02Π02) & Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ. (Ε02Π06) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

 Ναι 
(Στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Open e-class: 
https://eclass.edc.uoc.gr/modules/auth/courses.php 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας του σεμιναρίου αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση: 
- να αναγνωρίζουν τα επιστημονικά πεδία STEM. 
- να αξιοποιούν παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου αναφορικά με την Εκπαίδευση 

STEM. 
- να κάνουν διεπιστημονικές διασυνδέσεις μεταξύ των επιστημονικών πεδίων, να 

αναγνωρίζουν τις κοινές γενικότερες αρχές, νόμους και πρακτικές που λαμβάνουν 
χώρα σε παραπάνω από ένα επιστημονικά πεδία, καθώς αντίστοιχα και τις 
ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους.   

- να μπορούν να διασυνδέουν την επιστημονική γνώση που παραδοσιακά 
διδάσκεται στα αναλυτικά προγράμματα με τις απαιτούμενες γνώσεις στα 
σύγχρονα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας. 

- να αξιοποιήσουν δεξιότητες σχεδιασμού, κατασκευής & βελτιστοποίησης 
τεχνουργημάτων STEM. 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Διεπιστημονική διασύνδεση γνώσεων περιεχομένου των αντικειμένων STEM  
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής τεχνουργημάτων για τη διδασκαλία STEM 
- Αυτόνομη Εργασία / Ομαδική Εργασία  

 
 
 
 

https://eclass.edc.uoc.gr/modules/auth/courses.php
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Γνώσεις περιεχομένου Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας): 
Βασικές Έννοιες, Αρχές Διατήρησης, Πειραματικές Τεχνικές Διερεύνησης (Inquiry) 

 Γνώσεις Μαθηματικών: Μελέτη & Ανάλυση Γραφικών Παραστάσεων,, Επίλυση & 
Μοντελοποίηση Προβλημάτων 

 Γνώσεις περιεχομένου Τεχνολογίας: Προγραμματισμός, Υπολογιστική Σκέψη, 
Χειρισμός Καινοτόμων Τεχνολογικών Εργαλείων, Όρια & Δυνατότητες των 
Τεχνολογικών Μέσων  

 Γνώσεις περιεχομένου Μηχανικής: Κύκλος Μηχανικού Σχεδιασμού (Engineering Design 
circle),  Βελτιστοποίηση Απόδοσης, Έλεγχος & Εκτίμηση Σφαλμάτων 

 Παραδείγματα διεπιστημονικών διδακτικών ενοτήτων  

 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη Τεχνουργήματος 

 Εφαρμογή και Έλεγχος Τεχνουργήματος 

 Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Τεχνουργήματος 

 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας STEM 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Δια ζώσης συναντήσεις  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Εργαστηριακών Μικροϋπολογιστικών 
Συστημάτων (ηλεκτρονικοί αισθητήρες/“έξυπνες” 
συσκευές/λογισμικό συλλογής, ανάλυσης & 
επεξεργασίας δεδομένων) 

 Χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (LEGO EV3 & NXT) 
και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Arduino, Scratch) 

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (προτζέκτορα, online 
εφαρμογών) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διδασκαλίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους μαθητές    

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις & Ομάδες 
εργασίας (workshops) 

3 Χ13=39 1,57 

Ατομικές/ Ομαδικές 
Εργασίες  

30 1,23 

Αυτοτελής μελέτη  56 2,2 

Σύνολο σεμιναρίου 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: 

 Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παράδοση εργασιών 
ή/και προφορικές εξετάσεις.  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Serway, R. & Jewett, J. (2012). Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς (Όγδοος Τόμος). 
Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 Ψυχάρης Σ. & Καλοβρέκτης Κ. (2017). Διδακτική και σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ. Εκδόσεις: Τζιόλα. 
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E03 Σ03 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  E03 03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 60  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εξάσκηση στον Η.Υ 3  

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πλήρως εξοικειωθεί με 
κάποιες ειδικές εκπαιδευτικές  εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση 
της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση προσομοιώσεων. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να : 
 κατανοεί τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν το σχεδιασμό αλλά και  την υλοποίηση 

μιας πολυμεσικής εκπαιδευτικής εφαρμογής 
 κατανοεί πλήρως τη λειτουργία επιλεγμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών 
 αναπτύσσει μοντέλα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων εφαρμογών στο σχολείο 

για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης. 
Αναλυτικότερα, ο φοιτητής θα : 
 έχει εξοικειωθεί  στη χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών στις 

Φυσικές Επιστήμες 
 έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές αλλά και τους βασικούς κανόνες για τη 

χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων γνώσεων στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της 
διαδικασίας μάθησης 

Γενικές Ικανότητες 

 
 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Λήψη αποφάσεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αναλυτική παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής εφαρμογής. 

  Ανάλυση των βασικών κανόνων για την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. 
 Ανάπτυξη πρότυπων εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούν κείμενο, 

σχήματα, γραφικά, ήχους, βίντεο, σταθερές και κινούμενες εικόνες. 
 Αξιολόγηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών.. 
 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής, η 

οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 Εξάσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσίαση 
Σεμιναρίου 

25 1 

Τελική Σεμιναριακή 
Εργασία  

36 1,44 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παρουσίαση της τελικής 
εργασίας – μια ολοκληρωμένη εφαρμογή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, η οποία ακολουθεί τους βασικούς κανόνες 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης.  
 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία και αυτό μας οδηγεί δίνουμε την ενδεικτική 
βιβλιογραφία  όποτε προσφέρεται το μάθημα. 
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E03 Σ06 Ηλεκτρονικό γραφείο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  E03 Σ06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 50  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Ηλεκτρονικό γραφείο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εξάσκηση στον Η.Υ 3  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πλήρως εξοικειωθεί με 
τα σύγχρονα λογισμικά μηχανοργάνωσης της σχολικής μονάδας και παράλληλα με τη 
χρησιμοποίηση των βασικών λειτουργιών των συγκεκριμένων προγραμμάτων για την 
υλοποίηση απλών και σύνθετων εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να : 
 κατανοεί πλήρως τη λειτουργία των λογισμικών 
 αναπτύσσει μοντέλα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων λογισμικών στο σχολείο -  

απλές και σύνθετες εκπαιδευτικές εφαρμογές είτε για τη βελτίωση της διαδικασίας 
μάθησης ή για την λειτουργία  της σχολικής μονάδας. 

Αναλυτικότερα, ο φοιτητής θα : 
 έχει εξοικειωθεί  στη χρήση των λογισμικών 
 έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρησιμοποίηση των λογισμικών 

είτε στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης ή γενικότερα στο 
σχολείο  για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Έννοια του ηλεκτρονικού γραφείου. 
 Αναλυτική παρουσίαση των απαραίτητων λογισμικών για την υλοποίηση του 

ηλεκτρονικού γραφείου - κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, 
παρουσιάσεις. 



185 
 

 Συνεργασία των ανωτέρω προγραμμάτων στο ηλεκτρονικό γραφείο. 
 Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων εφαρμογών και ενσωμάτωση τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 Εξάσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσίαση 
Σεμιναρίου 

25 1 

Τελική Σεμιναριακή 
Εργασία  

36 1,44 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παρουσίαση της τελικής 
εργασίας – ολοκληρωμένη εφαρμογή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, η οποία έχει υλοποιηθεί με τη συνεργασία 
των τεσσάρων ανωτέρω λογισμικών. 
 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία και αυτό μας οδηγεί δίνουμε την ενδεικτική 
βιβλιογραφία  όποτε προσφέρεται το μάθημα. 
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E03 Σ08 Σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  E03 Σ08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 60  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εξάσκηση στον Η.Υ 3  

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πλήρως εξοικειωθεί με 
τα σύγχρονα λογισμικά υλοποίησης απλών και σύνθετων πολυμεσικών εκπαιδευτικών 
εφαρμογών. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να : 
 κατανοεί πλήρως τη λειτουργία των λογισμικών 
 αναπτύσσει μοντέλα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων λογισμικών στο σχολείο -  

απλές και σύνθετες εκπαιδευτικές εφαρμογές για τη βελτίωση της διαδικασίας 
μάθησης. 

Αναλυτικότερα, ο φοιτητής θα : 
 έχει εξοικειωθεί  στη χρήση των λογισμικών 
 έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρησιμοποίηση των λογισμικών 

στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αναλυτική παρουσίαση του περιβάλλοντος για την δημιουργία πολυμεσικών 
εφαρμογών - πρόγραμμα συγγραφής λογισμικού. 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούν κείμενο, σχήματα, 
γραφικά, ήχους, βίντεο, σταθερές και κινούμενες εικόνες. 
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 Αλληλεπιδράσεις ανατροφοδότησης - πλήκτρου, θερμού σημείου, κειμένου - 
εικόνας, κειμένου. 

 Οριοθετημένες περιοχές – εικόνας, κειμένου. 
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής, η οποία 

αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 Εξάσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Παρουσίαση 
Σεμιναρίου 

25 1 

Τελική Σεμιναριακή 
Εργασία  

36 1,44 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παρουσίαση της τελικής 
εργασίας – ολοκληρωμένη εφαρμογή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, η οποία έχει υλοποιηθεί με το πρόγραμμα 
συγγραφής. 
 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία και αυτό μας οδηγεί δίνουμε την ενδεικτική 
βιβλιογραφία  όποτε προσφέρεται το μάθημα. 
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Ε03 Σ09 Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε03 Σ09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Ρομποτική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/course/view.php?id=69  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γενικότερος σκοπός του είναι ο Επιστημονικός και Τεχνολογικό Εγραμματισμός των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η χρήση της ρομποτική συμβάλει στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστήμων, της Τεχνολογίας (Προγραμματισμού), της Μηχανικής και των 
Μαθηματικών (Science Technology Engineering Mathematics, STEM). Η εργαστηριακή του 
μορφή μυεί τους φοιτητές στην αποκαλυπτική μάθηση, την εξερεύνηση, την ανακάλυψη, 
την κατανόηση μέσω του σχεδιασμού και της πράξης, την ομαδική εργασία και την 
συνεργασία. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη μαθησιακών εφαρμογών 
χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms™ ως μαθησιακού εργαλείο για την κατανόηση 
γνωστικών αντικειμένων (π.χ. κίνηση, ενέργεια, μηχανική, ηλεκτρισμός), στην προαγωγή 
της συνεργατικής μάθησης, την παροχή κινήτρων, τη διδασκαλία του προγραμματισμού 
και στη διαδικασία της επίλυσης προβλήματος. Με θεωρητικούς πυλώνες τον κλασικό 
εποικοδομισμό (constructivism) τον  κατασκευαστικό εποικοδομισμό (constractionism), 
την συνεργατική διερεύνηση και την μάθηση μέσω σχεδιασμού η Εκπαιδευτική Ρομποτική 
(ΕΡ) αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές είναι σε θέση να 
συνθέσουν και να καθοδηγήσουν ένα ρομποτικό τεχνούργημα με τη βοήθεια μιας απλής 
γλώσσας προγραμματισμού, οργανωμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν στόχους-προκλήσεις  
«παίζοντας» με τους κύβους της LEGO. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 κατανοούν βασικές εννοιών των ρομπότ,(LEGO MindStorm ® NXT, EV3, WeDo, 
Arduino base robots (multiplo, etc), Rassberrry Pi robots, ειδικευμένους αισθητήρες 
και 3D printers) 

 έχουν εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό των ρομπότ,  

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/course/view.php?id=69
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 κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ρομποτικού εξοπλισμού  

 αναπτύσσουν διδακτικά σενάρια για διάφορα μαθήματα 

 να επιλύουν τεχνικά ζητήματα 

 σχεδιάζουν και υλοποιούν δραστηριότητες ΕΡ 

 επιλέγουν και να αξιοποιούν το κατάλληλο υλικό της ΕΡ για κάθε ηλικία και 
μάθημα μέσω της διαθεματικότητας.  

Γενικές Ικανότητες 

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

• Επίλυση προβλήματος 
• Ομαδική εργασία 
• Προαγωγή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
• Η ανάπτυξη και μιας θετικής στάσης, για αποτελεσματική διδακτική της Επιστήμης και 

της Τεχνολογίας. 
• Η αναγνώριση απαραίτητων θεμελιωδών εννοιών και εξοικείωση με υλικά και 

λογισμικά. 
• Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, και επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας για τη 

διδασκαλία. 
• Η δημιουργία μεθόδων αυτοδιδασκαλίας των εκπαιδευτικών. 
• Χρήση και κατανόηση της τεχνολογίας και πρόβλεψη τεχνικών δυσκολιών. 
• Χρήση γνώσεων και κατανόησης της Πληροφορικής (προγραμματισμός ). 
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, μοντελοποίησης, μέτρησης, ελέγχου 

και κατασκευής. 
• Συζήτηση ζητημάτων κοινωνικών, οικονομικών και ηθών που προκύπτουν. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1η εβδομάδα: Εισαγωγή, Ομάδες  Θεωρητικό πλαίσιο. Τεχνολογική πρόοδος και 
κοινωνία. Τεχνολογικός και Επιστημονικός Εγγραμματισμός των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας. 
2η -7η  εβδομάδα: Γνωριμία με το Υλικό και το Λογισμικό. ,Εισαγωγή στη Ρομποτική, 
Ξεκινώντας τον Προγραμματισμό ,Περισσότερος Προγραμματισμός, Δόμηση 
σύνθετων προγραμμάτων, Συλλογή και απεικόνιση δεδομένων. 
Καθοδηγούμενες δραστηριότητες και δομημένες διερευνήσεις για φοιτητές που 
σχετίζονται με τις έννοιες της Ρομποτικής, (κίνηση προς τα εμπρός, κίνηση προς τα 
πίσω,  στροφή, κίνηση στο τετράγωνο, οι εντολές μου 1), (επανάληψη δράσης, 
ανίχνευση ήχου, έλεγχος ήχου, ανίχνευση απόστασης, έλεγχος απόστασης, τιμή 
αισθητήρα στην οθόνη), (ανίχνευση μαύρης γραμμής, ακολουθήσε την γραμμή, 
ανίχνευση επαφής, αισθητήρας περιστροφής, επαναφορά αισθητήρας περιστροφής). 
(έλεγχος ταχύτητας, μετρητής χτυπημάτων, έλεγχος περιοχής, τυχαία διάρκεια, οι 
εντολές μου 2, αντίδραση στην απόσταση), δεδομένων (καταγραφή ήχου 
πραγματικού χρόνου, καταγραφή ταχύτητας, αποθήκευση αρχείου, ανίχνευση 
αντικειμένων). 
8η - 11η  εβδομάδα:  1ο  και 2ο  Ανεξάρτητο Έργο Δύο μακράς διάρκειας έργα 
συνεργατικής δραστηριότητας. Προοπτική και τρόποι εισαγωγής της Εκπαιδευτικής  
Ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο. Χρήση της ΕΡ στη διδασκαλία και μάθηση 
Επιστήμων, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μηχανικής. 
Σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ για μια πρόκληση (Sumo, 
RoboPong, PrintLEGO).  
12η , 13η εβδομάδα: Αξιολόγηση – Παρουσίαση Τελικός έλεγχος, Παρουσίαση Έργων 
(διαγωνισμοί, πρακτικές). 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής και Τεχνολογίας. Οι φοιτητές  θα εργαστούν σε 
ομάδες των δύο ή τριών ατόμων ανά κιτ EV3 και Η/Υ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το μάθημα ανήκει στα ΤΠΕ. 

 ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και βιντεοπροβολέα, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη.  

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (moodle). 

 Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.  

 Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass και  ηλ.ταχ. 

 Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην 
πλατφόρμα moodle. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
ECTS 

μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 3 = 9 0,5 

Κονστρουκτιβιστική 
εργαστηριακή εμπειρία 

10 Χ 3 =30 1,5 

Ομαδικά συνθετικά έργα  7 Χ 3 =21 2 

Αυτοτελής Μελέτη 65 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Α) Συμμετοχή στην ομαδική διαδικασία (10% του τελικού 
βαθμού). 
Β) Περιοδικός έλεγχος γνωστικού περιεχομένου (20% του 
τελικού βαθμού). 
Γ) Ατομική εργασία με χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας (20% 
του τελικού βαθμού). 
Δ) Τελική Συνθετική Εργασία(50% του τελικού βαθμού). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Στην Ελληνική Γλώσσα 
Α.1. Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια 
1. LEGO Educational EV3 - Εντολές Προγραμματισμού, Σ. Αναγνωστάκης 
2. LEGO DIGITAL DESIGNER LDD, Σ. Αναγνωστάκης 
3. Κατασκευαστικές δραστηριότητες για μαθητές δημοτικού, Σ. 

Αναγνωστάκης 
4. Αναγνωστάκης Σ., Σταύρου Δ., «Πειράματα Φυσικής - Χημείας με 

Εκπαιδευτική Ρομποτική και Μικροϋπολογιστικά Συστήματα », 10ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών, 7-9 Απριλίου 2017, Ρέθυμνο.  

5. Αναγνωστάκης Σ., Σταύρου Δ., «Πειραματικές Διατάξεις Φυσικών 
Επιστημών με Εκπαιδευτική Ρομποτική», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 8-10 
Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη.   

6. Αναγνωστάκης Σ., Φαχαντίδης Ν., «Διερεύνηση για σχεδιασμό 
κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών 
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8. Σίμος Αναγνωστάκης, Βασίλειος Μακράκης, "Η Εκπαιδευτική 
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2. http://aesop.iep.edu.gr/node/20513  
Β. Στην Αγγλική Γλώσσα 
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http://aesop.iep.edu.gr/node/20513
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55553-9_12
http://www.legoengineering.com/
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Ε03 Σ10 Διδακτική του προγραμματισμού - η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε03 Σ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδακτική του προγραμματισμού - η γλώσσα Scratch στο 
Δημοτικό Σχολείο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/course/view.php?id=66  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην διδακτική του 
προγραμματισμού. 
Αφορά τον προγραμματισμό με γλώσσα Scratch στο νέο υλικό WeDo II για την Γ΄ κ Δ΄ 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές /τριες σε θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού 
μέσα από τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων, παιχνιδιών στον υπολογιστή και 
διαδραστικών εργασιών με ρομποτικές κατασκευές. Σχεδιάστηκε για να είναι 
διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό και εύκολο στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Έχει 
εργαλεία για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών ιστοριών, παιχνιδιών, 
προσομοιώσεων, παρουσιάσεων, κινούμενης εικόνας και πολλών άλλων 
προγραμμάτων. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση 
να: 

 να αναγνωρίζουν τις βασικές περιοχές - παλέτες του περιβάλλοντος ανάπτυξης 
(εντολών, σεναρίων, κ.τ.λ) και της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

 να μπορούν να ανακτούν και να αποθηκεύουν αρχεία του Scratch 

 σχεδιάζουν και υλοποιούν διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 επιλέγουν και να αξιοποιούν κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό για 
διαθεματική μάθηση.  

 να συνεργαστούν και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες 
 

 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/course/view.php?id=66
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Γενικές Ικανότητες 

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

 Αυτόνομη Εργασία 

 Ομαδική Εργασία 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση σεμιναρίου, εκδήλωση ενδιαφέροντος - εργασία επιλογής. 
2η εβδομάδα – Εισαγωγή. Θεωρίες μάθησης. Προβλήματα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία Περιβάλλοντα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού. 
3η εβδομάδα  Τι είναι το WeDo II και το SCRATCH; Εγκατάσταση του Scratch και οργάνωση 
αρχείων Εισαγωγή στο Scratch Δημιουργία νέου έργου Scratch 
4η εβδομάδα Ξεκινώντας. Μετακινώντας ένα είδωλο, προσθέτοντας έναν ήχο 
Επαναλαμβανόμενες ενέργειες, αλλάζοντας χρώματα Πλήκτρα, είδωλα, ομιλίες, 
συμπεριφορές, Κινήσεις, δηλώσεις. Κατασκευές με Lego WeDo. 
5η εβδομάδα Κινήσεις. Μετακίνηση και περιστροφή. Pointing Δείχνω Εντολές κίνησης και 
ολίσθησης Αλλαγή θέσης και αναπήδηση. 
6η εβδομάδα  Εμφάνιση. Κοστούμια και παρασκήνιο Γραφικά εφέ Αλλαγή μεγέθους ενός 
ειδώλου Εργασία με πολλαπλά είδωλα. 
7η εβδομάδα  Ήχος. Συνδέοντας τους ήχους με ένα είδωλο Αναπαραγωγή ήχου , ντραμς 
και νότας Αναπαραγωγή οργάνων (από αρχείο). 
8η εβδομάδα  Πένα και έλεγχος χρωμάτων. Πένα κάτω, πένα πάνω Αλλαγή χρώματος, 
σκιάς και μεγέθους της πένας Χρησιμοποιώντας σφραγίδα. 
9η εβδομάδα Αισθήσεις – είσοδοι. Έλεγχος ποντικιού Πίεση πλήκτρου Χρήση του 
χρονομέτρου Έλεγχος της έντασης Δυαδικές εκφράσεις. 
10η εβδομάδα Μεταβλητές. Δημιουργία μεταβλητών. Χρησιμοποιώντας μεταβλητές. 
Χειριστές. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί. 
11η εβδομάδα  . Δημιουργία διδακτικού σεναρίου με Scratch και WeDo με θέμα "Ενέργεια 
για τη ζωή" (ατομική εργασία). 
12η βδομάδα Δοκιμαστική εφαρμογή παρεμβατικής διδασκαλίας. Διδακτική αξιολόγηση 
για τον σχεδιασμό του σεναρίου. 
13η βδομάδα Παρουσιάσεις έργων. Συζήτηση – Ανατροφοδότηση – Αξιολόγηση 
μαθήματος. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής και Τεχνολογίας. Οι φοιτητές  θα εργαστούν σε 
ομάδες των δύο ή τριών ατόμων ανά κιτ WeDo II και Η/Υ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το μάθημα ανήκει στα ΤΠΕ. 

 ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και βιντεοπροβολέα, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη.  

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (moodle). 

 Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.  
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 Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass και  ηλ.ταχ. 

 Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην 
πλατφόρμα moodle. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
ECTS 

μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 3 = 9 ,5 

Κονστρουκτιβιστική 
εργαστηριακή εμπειρία 

10 Χ 3 =30 1,5 

Ομαδικά συνθετικά έργα  7 Χ 3 =21 2 

Αυτοτελής Μελέτη 65  

Σύνολο Μαθήματος 1125 5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Α) Συμμετοχή στην ομαδική διαδικασία (10% του τελικού 
βαθμού). 
Β) Περιοδικός έλεγχος γνωστικού περιεχομένου (20% του 
τελικού βαθμού). 
Γ) Ατομική εργασία με χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας (20% 
του τελικού βαθμού). 
Δ) Τελική Συνθετική Εργασία(50% του τελικού βαθμού). 

 

Α. Στην Ελληνική Γλώσσα 
Α.1. Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια 
LEGO Education WeDo 2.0 - Εντολές Προγραμματισμού, Σ. Αναγνωστάκης 
LEGO DIGITAL DESIGNER LDD ΚΑΙ WEDO 2, Σ. Αναγνωστάκης 
Κατασκευαστικές δραστηριότητες για μαθητές δημοτικού, Σ. Αναγνωστάκης 
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch,  Γ. Παλαιγεωργίου 
Christian Depover, Thierry Karsenti, Βασίλης Κόμης, Διδασκαλία με χρήση της 
τεχνολογίας: Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων, Κλειδάριθμος, 2010. 
Ρετάλης Συμεών (επιμ.) Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της 
μάθησης, Καστανιώτης, 2005. 
Σταύρος Δημητριάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό Λογισμικό, 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3397  
Αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων, LEGO Education WeDo + Scratch, STEM 
Education©2018, ISBN: 978-618-84064-1-4 
Α.2. Πρόσθετη Βιβλιογραφία  
LEGO® Education WeDo 2.0, WeDo 2.0, 2045300, Curriculum Pack 
http://aesop.iep.edu.gr/node/20513  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Στην Ελληνική Γλώσσα 
Α.1. Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια 
13. LEGO Education WeDo 2.0 - Εντολές Προγραμματισμού, Σ. Αναγνωστάκης 
14. LEGO DIGITAL DESIGNER LDD ΚΑΙ WEDO 2, Σ. Αναγνωστάκης 
15. Κατασκευαστικές δραστηριότητες για μαθητές δημοτικού, Σ. Αναγνωστάκης 
16. Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch,  Γ. Παλαιγεωργίου 
17. Christian Depover, Thierry Karsenti, Βασίλης Κόμης, Διδασκαλία με χρήση της 

τεχνολογίας: Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων, Κλειδάριθμος, 
2010. 

18. Ρετάλης Συμεών (επιμ.) Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην 
υπηρεσία της μάθησης, Καστανιώτης, 2005. 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3397
http://aesop.iep.edu.gr/node/20513
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19. Σταύρος Δημητριάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό Λογισμικό, 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3397  

20. Αποθετήριο εκπαιδευτικών σεναρίων, LEGO Education WeDo + Scratch, 
STEM Education©2018, ISBN: 978-618-84064-1-4 

Α.2. Πρόσθετη Βιβλιογραφία  
3. LEGO® Education WeDo 2.0, WeDo 2.0, 2045300, Curriculum Pack 
4. http://aesop.iep.edu.gr/node/20513  
5. http://robotics-edu.gr/scratch/  
6. https://www.why.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE

%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-lego-education-wedo-2-0-%CE%BC%CE%B5-
scratch/  

7. http://new.stem.edu.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-
%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%8
9%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-wedo-2-0-scratch-2-0-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7/  

8. • http://users.sch.gr/nikmavr/?page_id=1411  
9. • http://dide.sam.sch.gr/keplinet/index.php/articles-menu-

item/educational-menu-item/201-lego-wedo-scratching  
Β. Στην Αγγλική Γλώσσα 
5. Learn to program with scratch, Majed Marji 
6. https://scratch.mit.edu/wedo  
7. http://www.legoengineering.com/scratch-and-lego-wedo/  
8. https://cty.jhu.edu/online/courses/computer_science/scratch_programming

.html  
  

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3397
http://aesop.iep.edu.gr/node/20513
http://robotics-edu.gr/scratch/
https://www.why.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-lego-education-wedo-2-0-%CE%BC%CE%B5-scratch/
https://www.why.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-lego-education-wedo-2-0-%CE%BC%CE%B5-scratch/
https://www.why.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-lego-education-wedo-2-0-%CE%BC%CE%B5-scratch/
https://www.why.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-lego-education-wedo-2-0-%CE%BC%CE%B5-scratch/
http://new.stem.edu.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-wedo-2-0-scratch-2-0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
http://new.stem.edu.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-wedo-2-0-scratch-2-0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
http://new.stem.edu.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-wedo-2-0-scratch-2-0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
http://new.stem.edu.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-wedo-2-0-scratch-2-0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
http://new.stem.edu.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-wedo-2-0-scratch-2-0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7/
http://users.sch.gr/nikmavr/?page_id=1411
http://dide.sam.sch.gr/keplinet/index.php/articles-menu-item/educational-menu-item/201-lego-wedo-scratching
http://dide.sam.sch.gr/keplinet/index.php/articles-menu-item/educational-menu-item/201-lego-wedo-scratching
https://scratch.mit.edu/wedo
http://www.legoengineering.com/scratch-and-lego-wedo/
https://cty.jhu.edu/online/courses/computer_science/scratch_programming.html
https://cty.jhu.edu/online/courses/computer_science/scratch_programming.html
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3. Παραδόσεις 

3.1. Α’ Τομέας 

Α01 Π02 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως Ετεροπαιδαγωγική στον 21ο αιώνα 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α01 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως Ετεροπαιδαγωγική στον 21ο 
αιώνα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά την επιστημονική περιοχή της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΣΠ) 
και αναφέρεται στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του πεδίου 
και στα κριτήρια συγκρισιμότητας όπως αυτά εμφανίζονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία και συνδέεται με την έννοια της ‘ετεροπαιδαγωγικής’ στο πλαίσιο 
της κοινωνίας των πολλαπλών  κρίσεων του 21ου αιώνα. 
Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται : 

-  Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του συγκεκριμένου επιστημονικού 
πεδίου (εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτικό γεγονός ή φαινόμενο, 
σύγκριση και συγκριτικό επιχείρημα, ετεροπαιδαγωγική). 

-  Να  συζητούν τα κύρια σημεία των θεωριών/Σχολών της ΣΠ με τους 
κύριους εκπροσώπους της 

- Να αναλύουν τις κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές και 
εκπαιδευτικές συνθήκες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα  

- Να ταξινομούν το συγκριτικό επιχείρημα ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη 
μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων 

- Να συγκρίνουν και να ερμηνεύουν  καινοτόμες προσεγγίσεις με βάση το 
πλαίσιο της ετεροπαιδαγωγικής προσέγγισης 

- Να υποστηρίζουν την ‘ετεροπαιδαγωγική’ προσέγγιση της εκπαίδευσης 
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Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
- Προσέγγιση του ερμηνευτικού συγκριτικού παραδείγματος 
- Χρήση του tertium comparationis  
- Ανάδειξη καλών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς στο χώρο της εκπαίδευσης και 

των εκπαιδευτικών πολιτικών που διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στη ΣΠ 
- Ανάλυση βασικών εννοιών 
- Σχολές και Μεθοδολογίες στη ΣΠ 
- Ερμηνεία των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση το μοντέλο  Le Thank Khoi 
- Σύγχρονα προβλήματα/ζητήματα της ΣΠ διεθνώς 
- Η ΣΠ στην Ελλάδα 
- Η ΣΠ στο πλαίσιο της κρίσης της εκπαίδευσης σήμερα  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Παραδείγματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής , Καλογιαννάκη Πέλλα, Εκδ. Διάδραση, 
2018  

2. Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη Πέλλα, Εκδ. Δαρδανός, 2015 
3. Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής ή προς έναν προμηθεϊκό ουμανισμό στη Νέα 

Κοσμόπολη, Καζαμίας Ανδρέας, Εκδ. Διάδραση, 2017 (επανέκδοση) 
4. A. Vexliard, La Pédagogie Comparée, Méthodes et Problèmes, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1967 
5. L’ Education Comparee, Le Thanh Khoi, Ed. Armand Colin, Paris, 1981 
6. International Handbook of Comparative Education, A. Kazamias-R. Cowen (eds), 

Springer, 2009 
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Α01 Π03 Θεμελιωτές και Μέθοδοι της Συγκριτικής Παιδαγωγικής και η επίδρασή 

τους στη σύγχρονη εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α01 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεμελιωτές και Μέθοδοι της Συγκριτικής Παιδαγωγικής 
και η επίδρασή τους στη σύγχρονη εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά την επιστημονική περιοχή της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΣΠ) 
και αναφέρεται στους θεμελιωτές/πρωτεργάτες της ΣΠ, στα κείμενά τους /πηγές 
της ΣΠ καθώς και στην επίδραση που αυτοί άσκησαν για τη διαμόρφωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και των εκπαιδευτικών γεγονότων ή φαινομένων μέχρι 
σήμερα. 

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- Περιγράφουν  τις βασικές θέσεις των θεμελιωτών της ΣΠ 
- Κατανοούν τις βασικές μεθόδους που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί 

από τους πρωτεργάτες της ΣΠ 
- Εξετάζουν τις κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές και 

εκπαιδευτικές συνθήκες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της σκέψης των 
θεμελιωτών της ΣΠ και την επιλογή της μεθοδολογίας τους  

- Ταξινομούν  το συγκριτικό επιχείρημα με βάση τα κείμενά τους ως 
μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη των σύγχρονων εκπαιδευτικών 
συστημάτων 

- Εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις στη σχολική τάξη  
- Συγκρίνουν την επίδραση των θεμελιωτών στη σύγχρονη εκπαίδευση 
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Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη της αναλυτικο-κριτικής σκέψης 
- Προσέγγιση του ερμηνευτικού συγκριτικού και μεθοδολογικού παραδείγματος 
- Χρήση του tertium comparationis για την κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων 

και φαινομένων  
- Ανάδειξη καλών πρακτικών με βάση τα κείμενα των θεμελιωτών της ΣΠ 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Ιστορική-διαχρονική προσέγγιση των πρωτεργατών της ΣΠ: αρχαιότητα, 19ος, 20ός και 

21ος αιώνας 
- Σχολές και κύριοι εκπρόσωποι 
- Παραδοσιακό παράδειγμα 
- Ιστορικο-ερμηνευτικό παράδειγμα 
- Ριζοσπαστικό, μεταμοντέρνο παράδειγμα  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη  61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών 

ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.. 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

7. «Ποίον παιδευτικόν σύστημα προκριτέον»;  Π. Καλογιαννάκη, Το συγκριτικό 
παράδειγμα στην παιδεία της Κρήτης. Από τις ταξιδιωτικές περιγραφές στον λόγο 
περί παιδείας των ‘πεπολιτισμένων χωρών’, Αθήνα, Ατραπός, 2005 

8. Συγκριτική Παιδαγωγική, Σ. Μπουζάκης, Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Δαρδανός 2010 
9. Sadler-Kandel-Hans και η Συγκριτική παιδαγωγική, Π. Καλογιαννάκη, Δαρδανός, 

2010 
10. Συγκριτική Παιδαγωγική, μια γαλλόφωνη προσέγγιση, Π. Καλογιαννάκη, Ατραπός, 

2010 
11. Παραδείγματα συγκριτικής παιδαγωγικής , Καλογιαννάκη Π., Εκδ. Διάδραση, 2018  
12. Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη Π., Εκδ. Δαρδανός, 2015 
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Α01 Π06 Κριτική Παιδαγωγική: από τον Σωκράτη έως τους σύγχρονους εκφραστές 

της 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α01 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κριτική Παιδαγωγική: από τον Σωκράτη έως τους 
σύγχρονους εκφραστές της  
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 ----- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
 - να είναι ικανοί/ ές να γνωρίσουν τις θέσεις σημαντικών θεωρητικών και στοχαστών μιας 
κριτικής και απελευθερωτικής παιδαγωγικής 
- να ανακαλύψουν το κίνημα της Κριτικής Παιδαγωγικής και να το μελετήσουν στην 
ιστορική του εξέλιξη 
- να αναγνωρίσουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι αυτόνομη και αντικειμενική 
- να υπολογίσουν τους τρόπους άσκησης της εξουσίας στην εκπαίδευση μέσα από φορείς 
και θεσμούς 
- να δημιουργήσουν κριτική κοινωνική συνείδηση, αξιολογώντας τα αίτια, το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και την ιδεολογία που επηρεάζουν τις ζωές τους 
- να κρίνουν τους εαυτούς τους ως δημόσιους διανοούμενους και να επαναδιατυπώσουν 
τη σχέση ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη 
- να αναπτύξουν πνεύμα μιας δημοκρατικής παιδαγωγικής και να εργαστούν προς την 
κατεύθυνση ενός κοινωνικού μετασχηματισμού  

Γενικές Ικανότητες 

- Να επιλέξουν τον κριτικό παιδαγωγικό στοχασμό και να αμφισβητήσουν παγιωμένες 
αντιλήψεις για τη ζωή, την κοινωνία και την επιστήμη 

- Να αναπτύξουν σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και κοινωνικής δράσης προς 
όφελος όλων εκείνων που αποκλείονται ή καταπιέζονται από το σύστημα 

- Να είναι σε θέση να οραματίζονται τον μετασχηματισμό της κοινωνίας μέσω της 
εκπαίδευσης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι αρχές της Κριτικής Θεωρίας και της Κριτικής Παιδαγωγικής καθώς 
και η εκπαιδευτική σκέψη σημαντικών διανοητών (Σωκράτης/ ιστορική διαδρομή των θεωρητικών 
της αφετηριών) και σύγχρονων κριτικών παιδαγωγών, με την εξέταση συγκεκριμένων βασικών 
σημείων της θεωρίας τους. Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό ρεύμα που εμφανίζεται στη δεκαετία 
του 1980 με ηγετικές μορφές: Freire, Apple, Giroux, Aronowitz & McLaren, κ.ά. Εξετάζεται ο ρόλος 
της Κριτικής Παιδαγωγικής στην αφύπνιση της κοινωνίας μέσω της κριτικής εκπαίδευσης των 
πολιτών σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η εκπαίδευση και το σχολείο ωθείται να εξυπηρετήσει την 
αγορά και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας. Στο μάθημα τονίζεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η 
σύγχυση που επικρατεί στην Ελλάδα μεταξύ της Κριτικής Παιδαγωγικής και του κινήματος της 
κριτικής διδασκαλίας και άλλων πλευρών του διδακτισμού. Ο θεσμός του σχολείου εξετάζεται 
ιστορικά και μέσα στο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που λειτουργεί. Απορρίπτεται ο 
θετικισμός και η ανιστορική και απολίτικη ερμηνεία της εκπαίδευσης. Αναδεικνύονται ποιοτικές 
όψεις της σχολικής ζωής και κουλτούρας, και τα σχολεία παρουσιάζονται ως δημόσιοι χώροι, 
στους οποίους διενεργείται ρητά ή άρρητα διαπάλη ιδεών και πρακτικών, ενώ μπορεί να 
ευδοκιμήσει σε αυτά η αντίσταση και ο αντι-ηγεμονικός αγώνας. Το μάθημα εστιάζει, επίσης, στο 
περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και του σχολικού ενεργήματος, στο αφανές/ λανθάνον 
αναλυτικό πρόγραμμα και στη δουλειά εκπαιδευτικών και μαθητών. Εξετάζονται, ποιοτικές 
ερευνητικές στρατηγικέ της Κριτικής Παιδαγωγικής, όπως η μεθοδολογία της έρευνας που 
βασίζεται στις τέχνες (arts based research method). 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Χρήση Power Point και βίντεο 
2. Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 
3. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γούναρη, Π., Γρόλλιος, Γ. (επιμ.) (2010). Κριτική Παιδαγωγική – μια συλλογή κειμένων. 
Αθήνα: Gutenberg. 
Γρόλλιος, Γ. (2003). Όψεις της Κριτικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Αντιτετράδια της 
Εκπαίδευσης, 63-64, 65, 66-81, 85-88. 
Carr, W. & Kemmis, S. (1997). Για μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία. Εκπαίδευση, Γνώση και 
Έρευνα Δράσης (μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου & Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη). 
Αθήνα: Κώδικας. 
Κάτσικας, X. & Θεριανός, K. (2007). Η Εκπαίδευση της Αμάθειας (Εισαγωγή 
του Peter McLaren). Αθήνα: Gutenberg. 
Κόντου Αγγ. (2012). Κριτική θεωρία και εκπαίδευση Adorno and Horkheimer, Habermas, 
κριτική παιδαγωγική, Αθήνα: Σιδέρης. 
Νικολακάκη, Μ. (επ) (2011). Η Κριτική Παιδαγωγική στον Νέο Μεσαίωνα. Αθήνα: Σιδέρης. 
Φρέιρε, Π. (1977). Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφρ. Γ. Κρητικός. Αθήνα: Ράππα 
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Α02 Π02 Κοινωνικοποίηση και Πολιτική Κοινωνικοποίηση: σύγχρονες προσεγγίσεις 

(οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ, τέχνη-κινηματογράφος) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α02 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνικοποίηση και Πολιτική Κοινωνικοποίηση: 
σύγχρονες προσεγγίσεις (οικογένεια, σχολείο, μμε, τέχνη-
κινηματογράφος) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τις διαδικασίες της Κοινωνικοποίησης  (Κ)  και  της Πολιτικής 
Κοινωνικοποίησης (ΠΚ) του σύγχρονου ατόμου και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες μορφές της 

Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να: 

- Περιγράφουν  τις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Κατανοούν τους κυριότερους φορείς Κ και ΠΚ στον 21ο αιώνα σε σχέση με 

τις υπάρχουσες κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές και 
εκπαιδευτικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά  

- Εστιάζουν σε παραδείγματα Κ και ΠΚ από την καθημερινή τους ζωή  
- Δημιουργούν  καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις στη σχολική τάξη  
- Επικοινωνούν τρόπους σύγχρονης ΠΚ του ατόμου και του πολίτη 
- Υποστηρίζουν τις βασικές οικουμενικές αξίες και δικαιώματα του 

σύγχρονου πολίτη 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη της αναλυτικο-κριτικής σκέψης 
- Προώθηση στάσεων και αξιών 
- Καλλιέργεια ενσυναίσθησης  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
-  Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Σύγχρονοι φορείς Κ και ΠΚ στον 21ο αιώνα 
- Θεωρίες και έρευνες για την Κ και την ΠΚ του ατόμου  
- Οικογένεια και Σχολείο 
- ΜΜΕ, Ομάδες Συνομηλίκων 
- Τέχνη-κινηματογράφος 
- Διαδίκτυο, Facebook κλπ. 
- Κόμικ, Παραμύθι και Κοινωνικοποίηση/Πολιτική Κοινωνικοποίηση 
- Κατασκευή διδακτικού υλικού για την τάξη  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

13. Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο, Π. Καλογιαννάκη, 
Γρηγόρης, 2000 

14. Πολιτική Κοινωνικοποίηση, η γένεση του πολιτικού 
ανθρώπου, Π. Τερλεξής, Αθήνα, Δαρδανός, 1999 

15. Παραδείγματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής , Καλογιαννάκη 
Π., Εκδ. Διάδραση, 2018  

16. Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη Π., Εκδ. 
Δαρδανός, 2015 

17. Against the flow: Education, the arts, and postmodern 
culture. Abbs, P.  London: Routledge Falmer, 2003 

18. The arts in children’s lives: Context, culture and curriculum. 
Bresler, L., & Thompson, C. M. (Eds.)Boston: Kluwer 
Academic Press, 2002. 
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Α02 Π03 Κοινωνικοποίηση Ευάλωτων Ομάδων: η περίπτωση των Ρομά  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α02 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνικοποίηση Ευάλωτων Ομάδων: η περίπτωση των 
Ρομά 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τη διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο των λεγόμενων ευάλωτων 
ομάδων με εστίαση στον πληθυσμό Ρομά. 

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- κατανοούν τα κύρια ζητήματα που τίθενται σε επίπεδο κοινωνικό, 

πολιτικό, πολιτισμικό, αλλά κυρίως εκπαιδευτικό στο πλαίσιο των 
ευάλωτων ομάδων-Ρομά 

- αναλύουν  τις κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές και 
εκπαιδευτικές συνθήκες που έχουν διαμορφώσει στάσεις, 
αναπαραστάσεις κλπ. απέναντι στους Ρομά-  

- επικοινωνούν καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις στη σχολική τάξη για 
τη διδασκαλία των παιδιών Ρομά στο σχολείο  

- εστιάζουν σε ευάλωτες ομάδες στο ευρύτερό τους συγκείμενο 
- υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων με έμφαση στους 

Ρομά 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη  κριτικής σκέψης  
- Προώθηση στάσεων και αξιών 
- Ανάπτυξη Ενσυναίσθησης  
- Ανάδειξη καλών πρακτικών για χρήση στις σχολικές τάξεις  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες 
- Ιστορία και διαχρονική προσέγγιση των Ρομά στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
- Ρομά και σχολείο: στάσεις και αναπαραστάσεις, προβλήματα και προοπτικές 
- Τοπικοί φορείς-κοινωνία- πολιτισμικό περιβάλλον και Ρομά 
- Ο ρόλος της γυναίκας Ρομά στην εκπαίδευση των παιδιών 
- Κατασκευή διδακτικού υλικού- κριτική των υπαρχόντων ΑΠ σχετικά με το θέμα 
- Βιωματικές προσεγγίσεις-επίσκεψη σε χώρους διαβίωσης Ρομά  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Παραδείγματα συγκριτικής παιδαγωγικής , Καλογιαννάκη Π., Εκδ. Διάδραση, 2018 

 Η ένταξη των Ρομά στην Ελληνική Κοινωνία, Ετερότητα και Δομικός Αποκλεισμός, 
Μάρκου Γ., Παρθένης Χρ  et al., Εκδ. Γρηγόρη, 2018  

 Οι Ρομά στην Ελλάδα, Συλλογικό έργο, Παπαπαύλου Μαρία, Κοππάση Ελισάβετ, 
Ζαφείρης Κωνσταντίνος Ν., Ξηροτύρης Νικόλαος Ι., Γκότοβος Αθανάσιος Ε., et al., 
Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, 2002 

 Εκπαίδευση και Ετερότητα, Γκότοβος Θ., Μεταίχμιο, 2002 

 Αnother Darkness, Another Dawn: a history of Gypsies, Roma and Travellers, Becky 
Taylor, 2014 

 Roma Education in Europe: Practices, policies and politics, Maja Miskovic, Routledge 
2013 

 
 
  

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=G8V8u-ebPESFg7u6BI4eVYDw.node5?Ntt=%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=G8V8u-ebPESFg7u6BI4eVYDw.node5?Ntt=%CE%9A%CE%BF%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%B7+%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=G8V8u-ebPESFg7u6BI4eVYDw.node5?Ntt=%CE%96%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%9D.&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=G8V8u-ebPESFg7u6BI4eVYDw.node5?Ntt=%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82+%CE%99.&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=G8V8u-ebPESFg7u6BI4eVYDw.node5?Ntt=%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%95.&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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Α02 Π06 Nέοι και Πολιτική: σύγχρονες μορφές έκφρασης (γκράφιτι, τατουάζ κ.ά.) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α02 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Nέοι και Πολιτική:σύγχρονες μορφές έκφρασης 
(γκράφιτι,τατουάζ κ.ά.) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τη διδασκαλία και έρευνα στο πεδίο της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης των νέων και διερευνά τους σύγχρονους τρόπους έκφρασης του 
κοινωνικο-πολιτικού τους ‘εγώ’. 
Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να: 

- Περιγράφουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Κατηγοριοποιούν τα κύρια ζητήματα που τίθενται σε επίπεδο κοινωνικό, 

πολιτικό, πολιτισμικό, αλλά κυρίως εκπαιδευτικό στο πλαίσιο των σχέσεων 
Νέοι και Πολιτική 

- Εξετάζουν  τις ευρύτερες  κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές και εκπαιδευτικές συνθήκες που έχουν διαμορφώσει στάσεις, 
αναπαραστάσεις κλπ. των νέων απέναντι στην πολιτική και το πολιτικό 
πεδίο  

- Αναλύουν τους βασικούς τρόπους έκφρασης του πολιτικού τους ‘εγώ’’ 
- Γενικεύουν τους τρόπους έκφρασης στο πεδίο της ΠΚ 
- Αξιολογούν σύγχρονους τρόπους συμπεριφοράς των νέων στο πλαίσιο 

αυτό 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη  πολιτικής σκέψης και συνείδησης 
- Προώθηση στάσεων και αξιών με στόχο την ‘πολιτική αποτελεσματικότητα’ 
- Κατανόηση και Ενσυναίσθηση με σκοπό την ανάπτυξη ‘πολιτικής εμπιστοσύνης΄ 
- Ανάδειξη ερμηνευτικών τρόπων προσέγγισης και δημιουργία πολιτικού 

προβληματισμού στο πεδίο  
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν το θέμα 
- Ιστορία και διαχρονική προσέγγιση των σύγχρονων μορφών έκφρασης όπως αυτές 

έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν 
- Στάσεις και αναπαραστάσεις απέναντι στις σύγχρονες μορφές έκφρασης των νέων 
- Γκράφιτι στην Ελλάδα και αλλού: η κατηγορία ‘κοινωνικο-πολιτικά’ γκράφιτι 
- Τα τατουάζ ως προσωπική/κοινωνική/πολιτική έκφραση 
- Κριτική απέναντι στους νέους τρόπους έκφρασης- σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνία 

της κρίσης και των ανθρώπινων σχέσεων (ρόλος οικογένειας, σχολείου, συνομηλίκων, 
μμε, διαδικτύου κλπ)  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

19. Η Γλώσσα των τοίχων, Καλογιαννάκη, Π. Καρράς Κ. Εκδ. 
Δαρδανός 2015 

20. Γκράφιτι και Πολιτική Διεκδίκηση, Θεοδόσης Δ., 
Καραθανάσης Π, Εκδ. Στο Περιθώριο, 2019 

21. Lewisonhn C. Street Art, The Graffiti Revolution, London, 
Tate Gallery,2018 

22. Grounding Art Education in the Lives of Youth: Using Graffiti 
Art in the Classroom, L. Hochtritt, vol. 326, Critical Literacy 
as Resisance, 2008:101-117 

23. For the Many Not the Few, vol. 1. Various Meek et al. 2018 
24. Cut it Out: Bansky, Robin Bansky, 2004 
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Α03 Π02 Ανακαινιστές της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α03 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανακαινιστές της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική και προσωπική 
μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 - 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:  

 προσεγγίζουν τη φιλοσοφική παιδαγωγική σκέψη από την εποχή του 
Πλάτωνα και του Σωκράτη έως την εποχή του J.J. Rousseau σε σχέση με την 
ανακαινιστική της διάσταση 

 συνδέουν το κίνημα του Διαφωτισμού και τους βασικούς εκπροσώπους του 
(J. Locke, J.J. Rousseau, κ.ά.) με τη διαμόρφωση της σύγχρονης 
παιδαγωγικής σκέψης και πράξης  

 εμβαθύνουν στις ιδέες των θεωρητικών της Νέας Αγωγής/ Σύγχρονης 
Παιδαγωγικής (J. Dewey, C. Freinet, R. Cousinet, A.S. Neil, κ.ά.) σε σχέση με 
το παιδαγωγικό κλίμα, τη μαθησιακή εμπειρία και την κοινωνική ζωή-
ιδιότητα του πολίτη/ιδας       

 κατανοήσουν τον ριζοσπαστικό και απελευθερωτικό λόγο των εκπροσώπων 
της Κριτικής Παιδαγωγικής σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και 
ισότητας προς εκείνες τις ομάδες που τα αθέατα σύνορα της φυλής, της 
τάξης και του φύλου τις αποκλείουν από το σχολείο και την κοινωνία (P. 
Freire, M. Apple, P. McLaren, κ.ά.)  

 εστιάσουν στη θεωρητική σκευή της συνοριακής παιδαγωγικής (H. Giroux) 
ως μία πρόταση για την αλλαγή του παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού 
παραδείγματος στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

Γενικές Ικανότητες 

 Ανάπτυξη κριτικού στοχασμού  

 Εφαρμογή ελκυστικών, βιωματικών, διαδραστικών μεθόδων μάθησης 

 Αυτόνομη και ομαδική εργασία  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Απαρχές φιλοσοφικής/ παιδαγωγικής σκέψης και πράξης  

 Η παιδαγωγική σκέψη στην εποχή της νεωτερικότητας  

 Θεωρητική πλαισίωση της Νέας Αγωγής και εστίαση στο έργο των βασικών 
εκπροσώπων της  

 Η Κριτική Παιδαγωγική ως απελευθερωτική παιδαγωγική 

 Ανακαινιστές του παιδαγωγικού λόγου και της εκπαιδευτικής πρακτικής στις 
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες   

 Εποχή της μετανεωτερικότητας και του μεταμοντέρνου: θεωρητικές 
αφετηρίες και εφαρμογές ενός έντεχνου παιδαγωγικού λόγου  

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη και σε πολιτισμικούς χώρους 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία:  

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   Γραπτή εργασία στην ελληνική γλώσσα 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (ενδεικτικά): 

 Γουβιάς, Δ., Θεριανός, Κ. (2014). Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Gutenberg 

 Γρόλλιος, Γ., Γούναρη, Π. (2016) (Επιμ.). Απελευθερωτική και κριτική παιδαγωγική 
στην Ελλάδα: ιστορικές διαδρομές και προοπτική. Αθήνα: Gutenberg 

 Durkheim, Ε. (2013). Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης (Μετάφρ. Η. 
Αθανασιάδης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια 

 Κόντου, Α. (2012). Κριτική θεωρία και εκπαίδευση: Adorno & Horkheimer, 
Habermas, κριτική παιδαγωγική. Αθήνα: Ι. Σιδέρης 

 Mialaret, G. (2011) (Επιμ. Π. Καλογιαννάκη, Κ. Καρράς). Περί παιδαγωγικής και 
εκπαίδευσης: αδημοσίευτα και δημοσιευμένα κείμενα (Μετάφρ. Μ. Μαλαφέκα). 
Αθήνα: Gutenberg 

 Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την Αγωγή στην Εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην 
εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα: Διάδραση 

Κ.ά. 
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Α04 Π03 Νεοελληνική Εκπαίδευση: Η Παιδεία στην Κρήτη (1898-1913) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α04 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο - 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Νεοελληνική Εκπαίδευση: Η Παιδεία στην Κρήτη (1898-
1913) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική 
γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Θα περιγράφουν ιστορικές γνώσεις και τους ποικίλους τρόπους αναζήτησης και 

παρουσίασής τους.  
- Θα εξετάζουν εκπαιδευτικά ζητήματα της Κρητικής Πολιτείας τη συγκεκριμένη περίοδο.  
- Θα εξηγούν τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και τη γενικότερη εκπαιδευτική 

πολιτική της Κρητικής Πολιτείας. Ειδικότερα θα αξιολογούν τους κυριότερους  
Οργανισμούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης, τους τύπους, τη λειτουργία και τον αριθμό 
των σχολείων, τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά και ωρολόγια 
προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, τις εξετάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, τις 
ποινές, τα σχολικά κτήρια, κλπ.,  

- Επιπλέον, θα συγκρίνουν την εκπαίδευση των ετεροθρήσκων (μουσουλμάνων, 
ισραηλιτών κλπ.) και παράλληλα, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν και να κρίνουν τις 
βαθύτερες  ιδεολογικές και κοινωνικές ζυμώσεις και προσανατολισμούς της εποχής, 
τόσο σε μικροεπίπεδο (ενδο-εκπαιδευτικό πεδίο) όσο και σε μακροεπίπεδο (εξω-
εκπαιδευτικό περικείμενο) που συνέβαλαν γενικότερα στην εξέλιξη της ιστορικο-
πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. 

Γενικές Ικανότητες 

4. Να είναι σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας των πηγών και εντατική 
τους ανάγνωση σε σχέση με την τοπική εκπαιδευτική ιστορία. Ο «τόπος» 
(τοπικότητα) να αναγνωριστεί ως ενδιαφέρουσα κατηγορία ιστορικής ανάλυσης.  

5. Να ανακαλύψουν την σμίκρυνση της κλίμακας παρατήρησης (μεταξύ άλλων να 
είναι ικανοί να καταμετρούν αποκλίσεις ανάμεσα στη γενική εξέλιξη και στην 
εξέλιξη σε μικροκλίμακα, σε ιστορίες του αόρατου καθημερινού αλλά και του 
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διαρκούς, ήθη & έθιμα, παραδόσεις & δοξασίες, νοοτροπίες & συναισθήματα) 
6. Να είναι σε θέση να αποτυπώσουν και να συμπεριλάβουν αιτιακές σχέσεις και 

ερμηνείες.  
7. Να εξηγήσουν γιατί η μελέτη του τόπου και του «μικρού» προέκυψε από την 

επιρροή που άσκησε κυρίως η πολιτισμική και κοινωνική ανθρωπολογία στις άλλες 
κοινωνικές επιστήμες. 

8. Να υποστηρίξουν αρχές σε πολλά σημεία αντίθετες από εκείνες της γενικής 
ιστορίας 

9. Να εντάξουν τη μικροείδηση, το συμβάν και την καθημερινότητα σε μια ιστορία 
«από τα κάτω» 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η Κρητική Πολιτεία, καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της μέχρι την Ένωση της με την 
Ελλάδα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδεία του Κρητικού λαού. Από το 1899 έως 
το 1912 δημοσιεύονται ποικίλα εκπαιδευτικά Νομοθετικά Διατάγματα και εκπονούνται 
σημαντικά Σχέδια νόμου. Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση την περίοδο αυτή, 
που πολλοί ονόμασαν “χρυσό αιώνα της Κρήτης”, τότε που οι Κρητικοί μέσα στις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν (αρμοστεία του πρίγκιπα Γεωργίου, 
Επανάσταση του Θερίσου, αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη, κατάργηση της αρμοστείας από 
την Κρητική Βουλή, τα γεγονότα έως την Ένωση με την άμεση ή έμμεση εμπλοκή των 
Μεγάλων Δυνάμεων, κλπ.) επιδίδονται με ιδιαίτερο ζήλο στην εκπαιδευτική τους ανόρθωση 
και την πνευματική τους αναδημιουργία. Συγκεκριμένα μελετάται η δημόσια και ιδιωτική 
εκπαίδευση και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της Κρητικής Πολιτείας, οι κυριότεροι 
Οργανισμοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι τύποι, η λειτουργία και ο αριθμός των σχολείων, 
διάφοροι κανονισμοί, ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών, αναλυτικά και ωρολόγια 
προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, οι εξετάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ποινές, σχολικά 
κτήρια, κλπ., η εκπαίδευση των ετεροθρήσκων (μουσουλμάνων, ισραηλιτών κλπ.). 
Παράλληλα, διερευνώνται οι βαθύτερες ιδεολογικές και κοινωνικές ζυμώσεις και 
προσανατολισμοί της εποχής, τόσο σε μικροεπίπεδο (ενδο-εκπαιδευτικό πεδίο) όσο και σε 
μακροεπίπεδο (εξω-εκπαιδευτικό περικείμενο). Στο μάθημα παρουσιάζονται άγνωστες 
πτυχές της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας και εξετάζονται ζητήματα της ιστορίας της 
εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας παράλληλα στοιχεία 
που φαίνεται να συνέβαλαν γενικότερα στην εξέλιξη της ιστορικο-πολιτιστικής ταυτότητας 
του νησιού. Η Κρήτη, ως γνωστόν, βρίσκεται την περίοδο αυτή υπό την εποπτεία των 
Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και δέχεται ποικίλες επιδράσεις τόσο από την Ελλάδα, 
όσο και από την Ευρώπη 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  
 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις  
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χουρδάκης Αντ., (2004). Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία, Αθήνα: Gutenberg 
Χουρδάκης Αντ., (2012). Η εκπαίδευση στην Κρήτη πριν την Ένωση. Τελευταία φάση (1910-
1913) και Πρωτεργάτες Αθήνα: Gutenberg 
Μπουζάκης Σ., (επιμ.), (2002). Επίκαιρα θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg 
Μπουζάκης Σ., (2004). Ιστορικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg 
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Α05 Π04 Κοινωνιογλωσσολογία και εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α05 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κοινωνιογλωσσολογία και εκπαίδευση 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 (x 10) 4 

Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 3 (x 3)  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Α08 01 (Υ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 ΝΑΙ  με προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασίας στα 
αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά/ισπανικά 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιογλωσσολογίας 
εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την πολυγλωσσία. 
Συγκεκριμένα, με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 

- Αναφέρουν τις βασικές έννοιες και τους βασικούς προβληματισμούς της 
Κοινωνιογλωσσολογίας τη σημερινή εποχή 

- Εφαρμόζουν σύγχρονες προσεγγίσεις από την σκοπιά της Κοινωνιογλωσσολογίας 
στη μελέτη εκπαιδευτικών ζητημάτων (λ.χ. γλωσσική ποικιλότητα στην έκφραση 
των μαθητών, πολυγλωσσία στο σχολείο). 

Γενικές Ικανότητες 

- Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι θεματικές περιοχές του μαθήματος περιλαμβάνουν: 
- Βασικές έννοιες και προβληματισμοί στο πεδίο της Κοινωνιογλωσσολογίας 
- Η γλώσσα ως κοινωνική πρακτική 
- Ταυτότητα/ες και γλώσσα/ες 
- Η πολυγλωσσία στην εκπαίδευση 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη και 
παρουσίαση εργασίας 

61 2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή τους στο 
μάθημα και την ποιότητα της γραπτής εργασίας που θα 
παραδώσουν στο τέλος.  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2011). Εισαγωγή σε ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. 
Αθήνα: νήσος. 
Holmes J. (2016) (μτφ. Λαμπροπούλου Σ.). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: 
Πατάκης. 
McGroarty, M., κ.ά. (2009) Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας. Aθήνα: 
Επίκεντρο. 
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Α05 Π06  Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α05 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικά Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική 
γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Θα εξετάσουν τις ιστορικές γνώσεις και τους ποικίλους τρόπους αναζήτησης και 

παρουσίασής τους.  
- Θα ανακαλύψουν την ιστορία του φύλου και τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

που άλλαξαν την ιστοριογραφική πρακτική τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ιστορίας της 
γυναικείας εκπαίδευσης.  

- Θα εξηγήσουν και θα αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχέονται οι αναπαραστάσεις 
για τα φύλα από τις κυρίαρχες ή ανερχόμενες κοινωνικές ομάδες και πώς διαμορφώνεται η 
παρέμβαση και ο έλεγχος των κρατικών και ποικίλων άλλων παραγόντων (οικογένεια, 
εκκλησία, φορείς) και γενικότερα της κοινωνίας.  

- Επιπλέον, θα εξηγήσουν πώς η «έξοδος» των γυναικών προς την εκπαίδευση και την αγορά 
εργασίας επηρεάζει τη συγκρότηση του οικιακού και κοινωνικού χώρου τους. 

- Μελετώντας την  ελληνική περίπτωση, θα αναζητήσουν  τους  όρους και τις ιδεολογικές 
διεργασίες, σύμφωνα με τους οποίους οι σωματικές διαφορές των φύλων στον 19ο αιώνα 
και αρχές 20ού θεωρήθηκαν ότι  προσδιόρισαν θεμελιακά διαφορετικές ψυχικές, 
πνευματικές και ηθικές ιδιότητες, προ-καθορίζοντας αφενός τον διαφορετικό «προορισμό» 
ανδρών και γυναικών στην κοινωνία, και ταυτίζοντας αφετέρου τους πρώτους με τον 
δημόσιο χώρο και τις δεύτερες με τον ιδιωτικό χώρο και την οικογένεια. 

Γενικές Ικανότητες 

1. Να είναι ικανοί να αξιολογήσουν τις πηγές σε σχέση με το φύλο 
2. Να εξηγήσουν τις διαδικασίες συγκρότησης της (έμφυλης) επιστημονικής γνώσης 
3. Να εκτιμήσουν τον ιστορικό χρόνο  
4. Να κρίνουν ιστορικά την έμφυλη συγκρότηση των κοινωνιών που ζουν  
5. Να αλλάξουν στερεότυπα και προκαταλήψεις για το φύλο  
6. Να υποστηρίζουν την ενεργητική συμμετοχή όλων ανεξάρτητα από φύλο  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ιστορία των γυναικών, ως ιστοριογραφικό πεδίο, αμφισβητώντας ανδροκεντρικές απόψεις για 
τη ιστορία γενικά, εξετάζει τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα ως κοινωνικές σχέσεις, που 
διαμορφώνουν την ιστορική πραγματικότητα, η οποία μεταβάλλεται και αναδιατυπώνεται. Έτσι, 
οι αναπαραστάσεις του φύλου διαπερνούν και διαμορφώνουν έννοιες και κατηγορίες που 
συνδέονται αναγκαστικά με την ιστορία και των δύο φύλων. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν η 
συγκρότηση του πεδίου της ιστορίας του φύλου και οι θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που άλλαξαν την ιστοριογραφική πρακτική τα τελευταία χρόνια στο χώρο της 
ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της εκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί στον διεπιστημονικό 
χαρακτήρα ορισμένων όρων και εννοιών που απασχολούν την ιστορία του φύλου, καθώς και στα 
πεδία στα οποία η χρήση της ιστορικής κατηγορίας του φύλου και η σχέση της με άλλες κατηγορίες 
επέφερε ευρύτερες μετατοπίσεις στην οπτική του εκπαιδευτικού παρελθόντος. Θα εξεταστούν, 
επίσης, ιστορικά οι αναπαραστάσεις για τα φύλα που διαχέονταν από τις κυρίαρχες ή ανερχόμενες 
κοινωνικές ομάδες, καθώς και η παρέμβαση και ο έλεγχος των κρατικών και εκκλησιαστικών 
θεσμών στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία και την ιστορία της εκπαίδευσης. Θα 
παρουσιαστούν μελέτες γύρω από την «έξοδο» των γυναικών προς την εκπαίδευση και την αγορά 
εργασίας και τις επιπτώσεις της στη συγκρότηση του οικιακού και κοινωνικού χώρου τους. Με 
βάση την ελληνική περίπτωση, θα διερευνηθούν οι όροι και ιδεολογικές διεργασίες, σύμφωνα με 
τους οποίους οι σωματικές διαφορές των δύο φύλων στον 19ο αιώνα και αρχές 20ού θεωρήθηκαν 
ότι  προσδιόρισαν θεμελιακά διαφορετικές ψυχικές, πνευματικές και ηθικές ιδιότητες, προ-
καθορίζοντας αφενός τον διαφορετικό «προορισμό» ανδρών και γυναικών στην κοινωνία, και 
ταυτίζοντας αφετέρου τους πρώτους με τον δημόσιο χώρο και τις δεύτερες με τον ιδιωτικό χώρο 
και την οικογένεια. Παράλληλα θα εξεταστούν και κείμενα γραμμένα από «ειδικούς», όπως 
παιδαγωγούς ή γιατρούς, από την πνευματική «ελίτ», και από εγγράμματες γυναίκες του 19ου 
αιώνα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθούν και σχολικά τεκμήρια μαθητριών και 
μαθητών. Τέλος, το μάθημα θα ασχοληθεί και με τη χρήση του φύλου στην ιστοριογραφία της 
παιδικής ηλικίας. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  

 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χρ. Βιτσιλάκη, Μ. Γκασούκα, Γ. Παπαδόπουλος (2011), Φύλο και πολιτισμός, Διάδραση, Αθήνα 
Α. Χουρδάκης (2016). Από τη Μικροϊστορία της εκπαίδευσης: Δύο ανέκδοτα Λευκώματα Φιλίας 
1900-1904 & 1926-1927, Διάδραση, Αθήνα 
Α. Χουρδάκης (2014), Ανομολόγητα Μυστικά Κοριτσιών από το Παρελθόν, GUTENBERG, Αθήνα 
Γ. Παπαγεωργίου (2008) Ηγεμονία και φεμινισμός, Τυπωθήτω, Αθήνα. 
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Α06 Π13 Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α06 Π13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική και προσωπική 
μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα στοχεύει στο να αναπτύξει την έννοια της διαπολιτισμικής ετοιμότητας στους 
φοιτητές, να τους καταστήσει διαπολιτισμικά ικανούς να ανταπεξέλθουν στην 
πολυπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα, να αποσαφηνίσει τις προϋποθέσεις 
διαπολιτισμικού διαλόγου. 
Ειδικότερα: 
Μέσα από τα θεωρητικά κείμενα αλλά και την μελέτη ερευνητικών δεδομένων οι 
φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν στη διαπολιτισμικότητα ως ζητούμενο των 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών,  και πώς συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται 
να: 

 Αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από τις έννοιες της διαπολιτισμικής 
ετοιμότητας, ικανότητας, επικοινωνίας 

 Αναγνωρίζουν την ετερότητα και να υλοποιούν  διαπολιτισμικά 
προσανατολισμένους στόχους στο πλαίσιο της διδακτικής τους  

 Καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα πολυπολιτισμικές 
τάξεις  

Γενικές Ικανότητες 

 Να οριοθετούν όρους όπως διαπολιτισμικότητα, διπολιτισμικότητα, ετερότητα, 
διαφορετικότητα, ταυτότητα, μετανάστευση, ενσωμάτωση, ένταξη, αφομοίωση. 

 Να αναλύουν τα μοντέλα της διαπολιτισμική εκπαίδευσης.  

 Να διαχειρίζονται ως διαπολιτισμικά ευαισθητοποιημένοι μια πολυπολιτισμική 
τάξη. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
1. Αντικείμενο Δ.Π. Βασικές έννοιες, αρχές. Ιστορική  πορεία της Δ.Π. 
2. Μοντέλα Δ.Π.  
3. Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα Μετανάστευση – Κοινωνικοποίηση σε 

μεταναστευτικό περιβάλλον 
4. Θεσμικό πλαίσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα  
5. Εκπαίδευση και πολυπολιτισμικότητα: Παραδείγματα από την ελληνική διασπορά 
6. Ρατσισμός, προκαταλήψεις, στερεότυπα  
7. Ταυτότητες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  
8. Οικουμενικότητα – Σχετικότητα αξιών: Ανθρώπινα Δικαιώματα 
9. Διαχείριση πολυπολιτισμικής τάξης: διαπολιτισμική ετοιμότητα εκπαιδευτικών  

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Γκόβαρης, Χρ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός 

 Γκόβαρης, Χρ. (2013). (επιμ.). Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. 
Αθήνα: Gutenberg. 

 Δαμανάκης, Μ., Κωνσταντινίδης, Στ., Τάμης, Αν. (2014) (επιμ.).  Νέα Μετανάστευση 
από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: ΚΕΜΕ 

 Δαμανάκης, Μιχ. (2018). Παιδαγωγικός Λόγος και Ετερότητα στις Αρχές του 20ου 
Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg. 

 Ανδρούσου Αλ. & Ασκούνη Ν. (2011) (επιμ.). Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα 
δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση.  Αθήνα: μεταίχμιο 

 Κοντογιάννη, Δ., & Μιχελακάκη Θ. (2019). «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το 
δικαίωμα των εθνοπολιτισμικά «Άλλων» στην εκπαίδευση», στο: Ελευθεράκης Θ. & 
Οικονομίδης Β. (επιμ.). Παιδαγωγική και Κοινωνιολογία της Δημοκρατίας και των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αθήνα: διάδραση. 
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Α06 Π14 Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε χώρους πολιτιστικής 

εμπειρίας και μάθησης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α06 Π14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε 
χώρους πολιτιστικής εμπειρίας και μάθησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  (Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική και προσωπική 
μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 - 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:  

 κατανοούν το χωροχρονικό συγκείμενο συνύπαρξης ατόμων με διαφορετική 
εθνικότητα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμική αναφορά και αναγνωρίζουν τις 
προεκτάσεις της παραπάνω εξέλιξης στην εκπαίδευση  

 προσεγγίζουν τους όρους συγκρότησης του εθνικού κράτους και της εθνικής 
ιδεολογίας ως προσδιοριστικούς της εθνικής ταυτότητας/συνείδησης 

 τεκμηριώνουν το ρόλο του σχολείου στη συγκρότηση ή/και αναπαραγωγή 
συλλογικών ταυτοτήτων 

 διακρίνουν τα είδη των κοινωνικών ταυτοτήτων και τα κριτήρια διάκρισής τους 

 αναλύουν την εθνοπολιτισμική ταυτότητα/ετερότητα με βάση την κριτική 
θεωρία και τη συνοριακή παιδαγωγική 

 εφαρμόζουν πρακτικές της σκηνοθετούσας/αναπαραστατικής παιδαγωγικής με 
σκοπό την ανάδυση πολυσυλλεκτικών ταυτοτήτων 

 εφαρμόζουν πρακτικές της σύγχρονης μουσειολογίας/ μουσειοπαιδαγωγικής  
για την προσέγγιση της σχέσης ‘ταυτότητας-ετερότητας’  

Γενικές Ικανότητες 

 Ανάπτυξη κριτικού στοχασμού  

 Εφαρμογή ελκυστικών, βιωματικών, διαδραστικών μεθόδων μάθησης 

 Αυτόνομη και ομαδική εργασία  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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 Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις, κριτήρια διάκρισης και περιεχόμενο των εννοιών ‘ταυτότητα-
ετερότητα’ 

 Η εκπαίδευση ως θεσμικός μηχανισμός διαμόρφωσης και αναπαραγωγής ταυτοτήτων 

 Ο λόγος περί ταυτοτήτων στο πλαίσιο της συνοριακής παιδαγωγικής 

 Ταυτότητα και ετερότητα σε διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 
μάθησης 

 Η σκηνοθετούσα/ αναπαραστατική παιδαγωγική ως μεθοδολογία διαπραγμάτευσης 
ταυτοτήτων μαθητών/τριών με διαφορετικές κοινωνικοπολιτισμικές προσλαμβάνουσες  

 Το μουσείο ως πολιτισμικός χώρος ανάδειξης διαφορετικών ταυτοτήτων, επικοινωνίας και 
ανταλλαγής πολιτισμικών εμπειριών  

 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη και σε πολιτισμικούς χώρους 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία:  

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

 Γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα 
(ερωτήσεις ανάπτυξης) ή 

 Απαλλακτική εργασία 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (ενδεικτικά): 

 Βέικου, Μ., Λαλαγιάννη, Β. (2015). Μετανάστευση. Κοινωνικές και Πολιτισμικές 
Εκφάνσεις. Θεωρητικά σχήματα, εννοιολογικοί προσδιορισμοί και ορολογία. 
Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα 

 Gellner, E. (2002). Εθνικισμός, πολιτισμός, πίστη και εξουσία (Λ. Παπαδάκη, 
Μετάφρ.). Αθήνα: Αλεξάνδρεια 

 Νικονάνου, Ν. (Επιμ.) (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. 
Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα 

 Κυριακάκης, Γ., Μιχαηλίδου, Μ. (2006). Η προσέγγιση του Άλλου: Ιδεολογία, 
μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Κ.ά. 
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Α07 Π03 Μορφές Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Αφρική, Ασία και Λ. Αμερική 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α07 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μορφές Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Αφρική, Ασία και 
Λ. Αμερική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά την ανάλυση και σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων σε 
χωρες του λεγόμενου ‘Τρίτου Κόσμου’, Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική.  

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να: 

- Περιγράφουν  τις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Αναφέρουν  αντιπροσωπευτικά συστήματα από τις προαναφερόμενες 

χώρες και να τα συγκρίνουν με την ελληνική εμπειρία 
- Εξετάζουν  τις ευρύτερες  κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και 

πολιτισμικές και εκπαιδευτικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν στη 
διαμόρφωσή τους 

- Εστιάζουν σε καλές πρακτικές για χρήση τους στη σχολική τάξη 
- Επικοινωνούν  τα ιδιαίτερα προβλήματα που εντοπίζονται 

(αναλφαβητισμός, ανισότητα ευκαιριών, ρατσισμός, πόλεμοι, 
εκμετάλλευση παιδιών, θέση της γυναίκας, καταπάτηση δικαιωμάτων, 
μαθητική διαρροή κλπ.) 

- Υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
των χωρών αυτών 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη  κριτικής σκέψης  
- Καλλιέργεια του συγκριτικού επιχειρήματος (ομοιότητες και διαφορές) 
- Προώθηση στάσεων και αξιών 
- Δημιουργία προβληματισμού στο πεδίο  

 
 



222 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Περιγραφή και ανάλυση αντιπροσωπευτικών εκπαιδευτικών συστημάτων 
- Προσέγγιση του ελληνικού σχολείου- προβλήματα και προοπτικές στον 21ο αιώνα 
- Συγκρίσεις (ομοιότητες και διαφορές) μεταξύ των συστημάτων  
- Κριτική προσέγγιση των υπό συζήτηση σχολείων στον κόσμο  
- Κοινωνικά-οικονομικά και πολιτικά προβλήματα σε χώρες της Λ.Αμερικής, Ασίας, 

Αφρικής 
- Ερμηνεία των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση το μοντέλο Le Thanh Khoi 
- Διεθνή προγράμματα υποστήριξης της εκπαίδευσης στις χώρες του ‘τρίτου κόσμου’ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

25. Περί συγκριτικής παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη Π. 
Δαρδανός 2015  

26. Παραδείγματα συγκριτικής παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη 
Π., Διάδραση 2018 

27. Crisis in Education, Calogiannakis P. Papadakis N. Ifanti A. 
(eds), HMStudies& Publishing, 2018 

28. Empire and Education in Africa: the shaping of a 
comparative perspective (history of schools and schooling), 
P. Kallaway and R. Swartz, 2016 

29. Southeast Asian Education in Modern History: Schools, 
Manipulation and Context, P.M. Jolliffe, Th. R. Bruce,  
Routledge, 2018 

30. Popular Education and Social Change in Latin America, L. 
Kane, 2000. 
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Α07 Π04 Kαινοτόμα και Εναλλακτικά Σχολεία στο πλαίσιο μιας Ριζοσπαστικής 

Παιδαγωγικής 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α07 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Kαινοτόμα και Εναλλακτικά Σχολεία στο πλαίσιο μιας 
Ριζοσπαστικής Παιδαγωγικής  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Το μάθημα αφορά τη προσέγγιση καινοτόμων και εναλλακτικών σχολείων στην Ελλάδα 
και τον κόσμο καθώς και καινοτόμων και εναλλακτικών πρακτικών και θεωριών.  

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
αναμένεται να: 
- Ορίζουν  τις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Διακρίνουν  καινοτομα και εναλλακτικά σχολεία στον σύγχρονο κόσμο και τα 

συγκρίνουν με την ελληνική εμπειρία 
- Εξετάζουν  τις ευρύτερες  κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές και 

εκπαιδευτικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν στη διαμόρφωσή τους 
Ταξινομούν  τις καλές πρακτικές των σχολείων αυτών για χρήση τους στη σχολική 
τάξη 

- Σχεδιάζουν  στο πλαίσιο μιας ριζοσπαστικής παιδαγωγικής που στην ουσία 
πρόκειται για μία ετεροπαιδαγωγική και ανθρωποκεντρική προσέγγισης της 
αγωγής και της παιδείας  

- Υποστηρίζουν την καινοτομία και την εναλλακτικότητα στο σύγχρονο σχολείο 
- Αξιολογούν καινοτομικές και εναλλακτικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη  κριτικής ριζοσπατικής σκέψης  και συγκριτικού επιχειρήματος 
- Προώθηση στάσεων και αξιών 
- Δημιουργία προβληματισμού στο πεδίο 
- Αναζήτηση καλών πρακτικών   

 
 
 



224 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
- Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος 
- Ριζοσπαστική παιδαγωγική και σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική κρίση  
- Περιγραφή και ανάλυση αντιπροσωπευτικών καινοτόμων και εναλλακτικών σχολείων 

στον κόσμο σήμερα 
- Προσέγγιση του ελληνικού σχολείου στο πλαίσιο της καινοτομίας 
- Εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και αλλού 
- Κριτική προσέγγιση των υπό συζήτηση σχολείων στον κόσμο  
- Παραδείγματα καινοτόμων σχολείων και εναλλακτικών τρόπων εκπαίδευσης –καλές 

πρακτικές για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις (100% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα. Ανοικτά βιβλία ή 
σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσης. 
Προαιρετικά: ανάληψη απαλλακτικών εργασιών ή 
προσθετικών (1-2 μονάδες στο τελικό γραπτό) εργασιών  
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Περί συγκριτικής παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη Π. Δαρδανός 2015  

 Παραδείγματα συγκριτικής παιδαγωγικής, Καλογιαννάκη Π., Διάδραση 2018 

 Κρίση στην Εκπαίδευση, Π. Καλογιαννάκη, Κ. Καρράς et al (eds) ΗΜStudies and 
Publishing 2015 

 Paolo Freire, H αγωγή του καταπιεζόμενου, (μτφρ) εκδ. Κέδρος, 2009, 

 Κριτική παιδαγωγική, Μια συλλογή κειμένων, επιμέλεια: Παναγιώτα Γούναρη, 
Γιώργος Γρόλλιος 

  (κείμενα: Michael W. Apple, Stanley Aronowitz, Lilia Bartolome, Henry Giroux, 

  Bell Hooks, Donaldo Macedo, Peter McLaren), Δαρδανός, 2010. 
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2010 
 

 

 
 

  

http://www.biblionet.gr/author/61418/Παναγιώτα_Γούναρη
http://www.biblionet.gr/author/18623/Γιώργος_Γρόλλιος
http://www.biblionet.gr/author/34556/Michael_W._Apple
http://www.biblionet.gr/author/91191/Stanley_Aronowitz
http://www.biblionet.gr/author/91192/Lilia_Bartolome
http://www.biblionet.gr/author/76167/Henry_Giroux
http://www.biblionet.gr/author/91195/Bell_Hooks
http://www.biblionet.gr/author/61416/Donaldo_Macedo
http://www.biblionet.gr/author/91196/Peter_McLaren
http://www.biblionet.gr/com/205/Gutenberg_-_Γιώργος_&_Κώστας_Δαρδανός
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Α07 Π06 Μετανάστευση, οικογένεια, κοινωνικά συστήματα και εκπαίδευση σε 

πολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α07 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μετανάστευση, οικογένεια, κοινωνικά συστήματα και 
εκπαίδευση σε πολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, παρουσιάσεις video και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
πολιτισμικούς χώρους 

3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  (Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική και προσωπική 
μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 - 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:  

 κατανοούν την αλληλεπίδραση των κοινωνικών συστημάτων και τη 
συσχέτισή τους με την εκπαιδευτική θέση ατόμων προερχόμενων από 
διαφοροποιημένα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 

 αναγνωρίζουν το διαμεσολαβητικό ρόλο της εκπαίδευσης ανάμεσα στο 
άτομο και την κοινωνία και τις πολιτισμικές του προεκτάσεις με βάση την 
κριτική θεώρηση  

 αναλύουν τους δομικούς/κοινωνικούς και ατομικούς/υποκειμενικούς 
παράγοντες κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης της ταυτότητας του 
ατόμου  εντός πολλαπλών συστημάτων 

 εφαρμόζουν τη συστημική προσέγγιση ως ‘μοντέλο’ απεικόνισης 
οικογενειακών, κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων 

 αναπτύσσουν πρακτικές αναπαράστασης των ‘ιστοριών ζωής’ ή της 
καθημερινότητας των μαθητών/τριών διαφορετικής κοινωνικοπολιτισμικής 
αναφοράς, σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, και ειδικότερα σε 
μουσειακούς χώρους 

 κατανοούν τη λειτουργία ‘ενδιάμεσων’ πολιτισμικών χώρων αλληλεπίδρασης, 
διαλόγου και μαθησιακής εμπειρίας  
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Γενικές Ικανότητες 

 Ανάπτυξη κριτικού στοχασμού  

 Εφαρμογή ελκυστικών, βιωματικών, διαδραστικών μεθόδων μάθησης 

 Αυτόνομη και ομαδική εργασία ως παιδαγωγικά  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Προσέγγιση κοινωνικών συστημάτων με βάση τη συστημική θεώρηση εντός 
των πολυπολιτισμικών και κοινωνικά διαφοροποιημένων σύγχρονων κοινωνιών  

 Κοινωνικές ταυτότητες και πρακτικές ένταξης ατόμων και ομάδων 
προερχόμενων από διαφοροποιημένα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα 

 Διαμεσολαβητικός ρόλος της εκπαίδευσης σε πολυπολιτισμικά και 
κοινωνικά διαφοροποιημένα περιβάλλοντα 

 Συμβολή μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης, όπως είναι η μουσειακή 
εκπαίδευση, στη δημιουργία ‘ενδιάμεσων’ χώρων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
ανταλλαγής πολιτισμικών εμπειριών και μαθησιακών εμπειριών 

 (Ανα)παραστατική παιδαγωγική με εφαρμογή της έντεχνης μεθοδολογίας 
στη δημιουργία ελκυστικών και διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης ατόμων με 
διαφορετικές κοινωνικές/πολιτισμικές παραστάσεις   

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη και σε πολιτισμικούς χώρους 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία:  

 Προβολή Power Point και βίντεο 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

 Γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα 
(ερωτήσεις ανάπτυξης) ή 

 Απαλλακτική εργασία 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (ενδεικτικά): 

 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν. (2011). Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα 
δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο 

 Βεντούρα, Λ. (Επιμ.) (2011). Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διακρίσεις 
αφομοίωσης, ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού. Αθήνα: Νήσος 

 Green, Ν. (2004), Οι δρόμοι της μετανάστευσης. Σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις (Δ. Παρσάνογλου, Μετάφρ). Αθήνα, Σαββάλας 

 Νικονάνου, Ν. (Επιμ.) (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. 
Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα 

Κ.ά. 
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Α10 Π01 Eπαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και οργάνωση και διοίκηση 

της εκπαίδευσης. Η περίπτωση του μέντορα. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Π.Τ.Δ.Ε 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α10 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Eπαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Η περίπτωση 
του μέντορα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

-- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Ο σκοπός – στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία μεταβιβάσιμων αποτελεσμάτων για 
την αναβάθμιση των επαγγελματικών ικανοτήτων των επαγγελματιών της εκπαίδευσης 
που ασχολούνται καθημερινά με τις επαγγελματικές σχέσεις, την επαγγελματική τους 
εξέλιξη, το ρόλο και την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Να αναπτύξει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες 
 Να διερευνήσει νέες προοπτικές 
 Να προσδιορίσει τομείς ανάπτυξης 
 Να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του/της εκπαιδευτικού 
 Να διευρύνει το προσωπικό δίκτυο επαφών του 
 Να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες στο πλαίσιο μιας κριτικής – 

μετασχηματιστικής προσέγγισης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το παρόν μάθημα έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση του θεσμού του μέντορα στη 
στήριξη και καθοδήγηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα δράσης 
παρουσιάζεται ο θεσμός, η εξάπλωση και αξιοποίησή του σε προγράμματα εισαγωγικής 
επιμόρφωσης ‘induction’ και καθοδήγησης ‘mentoring’. Από τις αρχές της δεκαετίας του 
’80, έγινε η εξάπλωση του mentoring στην εκπαιδευτική σκηνή ως τμήμα ενός ευρύτερου 
κινήματος βελτίωσης της εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά συνεχίζουν να κερδίζουν 
δημοτικότητα και να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες διεθνώς, βοηθώντας τη συγκράτηση 
των νέων εκπαιδευτικών στο διδασκαλικό επάγγελμα. Το 2010 στην Ελλάδα ψηφίστηκε «ο 
θεσμός του μέντορα νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού», χωρίς όμως να έχει τεθεί σε 
εφαρμογή μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο μάθημα, φιλοδοξεί να παρουσιάσει το θεσμό 
του μέντορα ως καλή πρακτική μέσα στο ευρύτερο εκπαιδευτικό κλίμα του σχολείου αλλά 
και ως και καινοτόμο εφαρμογή στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.  

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Χρήση Power Point και βίντεο  
 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, απαλλακτικές εργασίες 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Boreen, J., Johnson, M. K., Niday, d. & Potts, J. (2009). Mentoring beginning teachers: mentoring, 
reflecting, coaching (2nd ed.). Portland, ME: Stenhouse Publishers. 
Campbell, M. R. & Brummett, V. M. (2007). Mentoring preservice teachers for development and 
growth of professional knowledge. Music Educators Journal, 93(3), 50-55. 
Cherian, F. (2007). Learning to teach: teacher candidates reflect on the relational, conceptual, and 
contextual influences of responsive mentorship. Canadian Journal of Education, 30(1), 25-46. 
Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). NY: 
Routledge. 
Δεληγιάννη, Α. & Ματθαιουδάκη, Μ. (2008). Ο μέντορας και οι άλλοι: Μια προκαταρκτική μελέτη 
για την εκπαίδευση, αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 
45, 18-36. 
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative 
Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Research (pp. 1–
32). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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Ευαγγελάκου, Π. (2019). Οι ανάγκες των φοιτητριών/φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων για 
στήριξη εκπαιδευτική, ψυχολογική και επαγγελματικού προσανατολισμού: η περίπτωση του 
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Academia, 14, 39-69. 
Evertson, C. M. & Smithey, M. W. (2000). Mentoring effects on protégés' classroom practice: an 
experimental field study. The Journal of Educational Research, 93(5), 294-304. DOI: 
https://doi.org/10.1080/00220670009598721 
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2000). Mentoring in the new millennium. Theory into Practice, 39 (1), 
50-56. 
Hobson, L. D., Harris, D., Buckner-Manley, K. & Smith, P. (2012). The importance of mentoring 
novice and pre-service teachers: Findings from HBCU student teaching program. Educational 
Foundations, 26 (3-4), 67-80. 
Hudson, P. (2014). Specific mentoring: theory and model for developing primary science teaching 
practices. European Journal of Teacher Education, 27(2), 139-146. DOI: 
10.1080/0261976042000223015 
Hudson, P. & Skamp, K. (2003) Mentoring preservice teachers of primary science. The Electronic 
Journal of Science Education, 7(1). Available online at: 
http://ejse.southwestern.edu/issue/view/732. 
Izadinia, M. (2016). Preservice teachers’ professional identity development and the role of mentor 
teachers. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5(2). DOI: 
http://dx.doi.org/10.1108/IJMCE-01-2016-0004 
Izadinia, M. (2015a): Student teachers’ and mentor teachers’ perceptions and expectations of a 
mentoring relationship: do they match or clash? Professional Development in Education. DOI: 
https://doi.org/10.1080/19415257.2014.994136 
Izadinia, M. (2015b). A closer look at the role of mentor teachers in shaping preservice teachers’ 
professional identity. Teaching and Teacher Education, 52, 1-10. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.08.003 
Jane, B. (2007). Mentoring in teacher education: An experience that makes a difference for 
fledging university students. In T. Townsend & R. Bates (Eds.). Handbook of Teacher Education, 
(pp. 179-192). The Netherlands: Springer. 
Johnson, M. (2012). Mentoring pre-service teachers and students. In S. D. Myers & C. W. Anderson 
(Eds.). Dimension in Mentoring. A continuum of practice from beginning teachers to teacher 
leaders (pp. 3-84). The Netherlands: Sense Publishers. 
Κεδράκα, Κ., Γκοτζαρίδης, Χ. & Καλτσίδης, Χ. (2016). Συνεργασία Τριτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρόγραμμα mentoring και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 
Πρακτικά 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Α  ́
τόμος) (σσ. 602-612). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ. 
Kelle, U. (2005). “Emergence” vs. “Forcing” of Empirical Data? A Crucial Problem of “Grounded 
Theory” Reconsidered. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 
6(2). DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-6.2.467 
Κουγιουμτζής, Γ. (2016). Mentoring/καθοδήγηση εκπαιδευτικών: Ποιο είναι το καταλληλότερο 
πρόσωπο για την ανάληψη της ιδιότητας του μέντορα/καθοδηγητή εκπαιδευτικών; Πρακτικά 
3ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, (Α  ́τόμος) (σσ. 
623-633). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ. 
Κουτσοσπύρου, Χ., Παπαδόγιαννη, Ε. & Μάνεσης, Ν. (2018). Η αξιολόγηση ως ανατροφοδοτική 
διαδικασία στην κοινότητα μάθησης, με τη χρήση εργαλείων WEB 2.0. Επιστήμες Αγωγής, 2, 82-
102. 
Λουκά, Δ. & Πέτσιου, Χ. (2016). Το mentoring στην εκπαίδευση. Πρακτικά 3ου Επιστημονικού 
Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, (Α  ́τόμος) (σ. 673-681). Αθήνα: 
Π.Ε.Σ.Σ. 
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Levitt, H. M., Motulsky, S. L., Wertz, F. J., Morrow, S. L., & Ponterotto, J. G. (2017). 
Recommendations for Designing and Reviewing Qualitative Research in Psychology: Promoting 
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Α10 Π06 Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των βενιζελικών και αντιβενιζελικών 

κυβερνήσεων στο ελληνικό κράτος μέσα από την ιστορική τους συγκρότηση και 

διαδρομή 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α10 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των βενιζελικών και 
αντιβενιζελικών κυβερνήσεων στο ελληνικό κράτος μέσα 
από την ιστορική τους συγκρότηση και διαδρομή  
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική/ γαλλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Θα ανακαλύψουν και θα εξετάσουν σειρά σημαινουσών εννοιών 
- Θα ορίσουν ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
- Θα αξιολογήσουν τους φορείς άσκησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τη 

συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους και ιδιαίτερα των βενιζελικών και 
αντιβενιζελικών κυβερνήσεων 

- Θα συνδυάσουν ζητήματα θεωρίας και πράξης αναφορικά με το αντικείμενο. 

Γενικές Ικανότητες 

- Θα είναι σε θέση να εμβαθύνουν στο ιστορικό συγκείμενο του αντικειμένου της 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

- Θα έχουν την ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας των πολιτικών για την 
εκπαίδευση τις περιόδους αυτές και  

- Θα μπορούν να κρίνουν τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες 
εφαρμογής της 

 
 



232 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα επιδιώκει πρώτον να συμβάλλει στην ανανέωση της συζήτησης για την 
εκπαιδευτική πολιτική του Βενιζέλου και των πολιτικών του αντιπάλων σε επίπεδο προθέσεων, 
σχεδιασμού και υλοποίησης, παρουσιάζοντας μια σειρά κειμένων προερχόμενων από την 
περίοδο που έζησε και έδρασε αρχικά στην Κρήτη και κατόπιν στην Αθήνα, και δεύτερον 
έρχεται να συμπληρώσει τις μελέτες για τις προθέσεις των κυβερνήσεών του στα εκπαιδευτικά 
πράγματα της κυρίως Ελλάδας, «ανασύροντας» μια άγνωστη εν πολλοίς πτυχή της 
εκπαιδευτικής δράσης του στη γενέτειρά του. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής στο τέλος του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα μέσα από τη 
διερεύνηση των κυριότερων πτυχών της πολιτικής του Ελευθ. Βενιζέλου και των 
αντιβενιζελικών κομμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, με αφετηρία την Κρητική Πολιτεία και 
ενταγμένες στο κοινωνικοπολιτικό και ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής. Μεταξύ άλλων στο 
μάθημα εξετάζονται η φιλοσοφία και οι προσανατολισμοί του πολιτικού αυτού και των 
φιλοβασιλικών πολιτικών, το θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, η σχέση παιδείας 
και γλώσσας, οι σχέσεις εκκλησίας- πολιτείας - εκπαίδευσης, η σύνδεση του σχολείου με την 
αγορά εργασίας και η προσπάθεια αναχαίτισης ή επιβολής του κλασικισμού, μεταρρυθμίσεις 
και αντιμεταρρυθμίσεις, στόχοι και προγράμματα της εποχής, κλπ., σε σχέση με τις 
ακυρώσεις/αναβολές του εκπαιδευτικο-πολιτικού του σχεδίου από τους αντιζήλους του. 
Ειδικότερα, θα μελετηθούν νομοσχέδια, νόμοι, πρακτικά Βουλής, κυβερνητικά και 
αντιπολιτευτικά προγράμματα, η αρθρογραφία για την παιδεία, ομιλίες και αγορεύσεις στη 
βουλή για την παιδεία, δημοσιεύματα ποικίλου ύφους και βεληνεκούς στον τύπο για την 
εκπαιδευτική πολιτική, δημοσιεύματα στο συνδικαλιστικό τύπο, κλπ. σε σύγκριση με τα 
πορίσματα της βιβλιογραφίας για τον Ελευθ. Βενιζέλο όταν ανέλαβε την εξουσία στην 
ελεύθερη Ελλάδα, ως προς τα θέματα της παιδείας. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Χρήση Power Point και βίντεο  
 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σταμέλος Γ. (1999 ). Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Προσπάθεια ιχνηλασίας, Αθήνα: Αρμός.  
Βερέμης Θ. - Γουλιμή Γ. (1989). Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτική στην 
εποχή του, Αθήνα: Γνώση 
Δημαράς Α. (επιμ.). (1984). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (1895-1967), Αθήνα: Νέα 
Ελληνική Βιβλιοθήκη 
Μπουζάκης Σ. (1986). Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985), Αθήνα: Gutenberg 
Παπαδάκης Ν. (επιμ.). ( 2003). Εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
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Φραγκουδάκη, Α. (1987). Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι. 
Αθήνα: Κέδρος.  
Χαραλάμπους Δ. (2007). Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράματα 
Χουρδάκης Α. (2007). Στο: Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
Χουρδάκης Αντ., (2010). Πολιτεία  υπό αναίρεση, Η εκπαίδευση στην Κρήτη πριν την 
ένωση, Αθήνα: Gutenberg 
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Α10 Π09 Εκπαιδευτικός και Οργάνωση και διαχείριση σχολικής τάξης. Το διεθνές 

παράδειγμα 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Π.Τ.Δ.Ε 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α10 Π09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαιδευτικός και Οργάνωση και διαχείριση σχολικής 
τάξης. Το διεθνές παράδειγμα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

-- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το παρόν μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με τη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων. Αρχικά, αναλύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην οργάνωση ενός 
κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και εξετάζει ζητήματα αναγκαιότητας της γονεϊκής 
εμπλοκής / συμμετοχής στη διαμόρφωση θετικού κι ευχάριστου σχολικού κλίματος. Κατά την 
εξέλιξη του μαθήματος αναλύονται σύγχρονες καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες 
εμπλέκουν ενεργητικά τον μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και αποβλέπουν στη γνωστική, 
κοινωνική και συναισθηματική βελτίωση όλων των μαθητών αξιοποιώντας τις διαφορές τους. 
Επίσης, αναλύονται οι μορφές και τα είδη αξιολόγησης της μάθησης του μαθητή και γίνεται μια 
αποτίμηση της αξίας της για την εκπαίδευση εν γένει. Τέλος, προτείνονται μέθοδοι και τεχνικές 
ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής, η οποία επιτρέπει στα άτομα να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινής ζωής και 
εξασφαλίζουν την υγεία, την ευεξία και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών και των εφήβων. 

Γενικές Ικανότητες 

- Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης  
- Ανάδειξη καλών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς στο χώρο της εκπαίδευσης και 

των εκπαιδευτικών πολιτικών που διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα  
- Προώθηση στάσεων και αξιών 
- Καλλιέργεια ενσυναίσθησης 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τις οικονομικές και 
κοινωνικές μεταβολές έχουν γίνει πολυσύνθετες. Οι εκπαιδευτικοί όσο κι αν διαθέτουν 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συχνά νιώθουν ότι δεν είναι επιτυχημένοι και 
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αποτελεσματικοί στο έργο τους. Αναμφισβήτητα, η επιτυχία του διδακτικού έργου των 
εκπαιδευτικών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητά τους να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά της τάξη τους. Ο σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι 
διττός: από τη μία,  εντοπισμός των παραγόντων και των φαινομένων που δυσχεραίνουν 
το έργο του εκπαιδευτικού και από την άλλη η ανάδειξη σύγχρονων και αποτελεσματικών 
τρόπων οργάνωσης και διαχείρισης της Σχολικής Τάξης. Η πολιτισμική ετερότητα που 
χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία εντείνει τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσα στις σχολικές τάξεις, ενώ τα τελευταία χρόνια η έκταση και η συχνότητα του 
φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προβληματίζει τον εκπαιδευτικό κόσμο. 
Επιπλέον, τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών και οι μαθησιακές δυσκολίες 
πολλαπλασιάζονται, ενώ η σχολική αποτυχία τείνει να λάβει τη μορφή μιας «σύγχρονης 
νόσου». 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
4. Χρήση Power Point και βίντεο  
5. Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
6. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Τελικές γραπτές εξετάσεις, απαλλακτικές εργασίες 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Αρτινοπούλου, Β., Μπαμπάλης, Θ. & Νικολόπουλος, Β. Ι. (2016). Πανελλήνια έρευ-να για 
την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-βάθμια 
Εκπαίδευση. Αθήνα: ΥΠ.Π.Ε.Θ. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/08_03_16_ereyna_bulling.doc  
- Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Προλ.-Επιμ.: Ζαφειρόπουλος, Κ., 
Μτφρ.: Βογιατζής, Γ. Αθήνα: Κριτική.  
- Βεργίδης, Δ. Κ. (2008). Προβλήματα δασκάλων στην επιτέλεση του έργου τους. Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 
https://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1271/2/1271.pdf  
- Blackledge, D. & Hunt, B. (2000). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Μτφρ.: Δεληγιάν-νη, Μ., 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 
- Κωνσταντίνου, Χ. & Κωνσταντίνου, Ι. (2017). Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Η αξι-
ολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και του μαθητή ως θεωρία και 
πράξη. Αθήνα: Gutenberg. 
 - Σωτηρίου, Α. & Ιορδανίδης, Γ. (2014). Σχέσεις μεταξύ του κλίματος της τάξης και της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των δασκάλων. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. Τομ. 
ΙΣΤ, τεύχος 64. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:  
file:///C:/Users/alexa/Downloads/98-350-1-PB.pdf 
- Wragg, E. C. (2003). Διαχείριση της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Αθήνα: Σαββάλας. 

file:///C:/Users/alexa/Downloads/98-350-1-PB.pdf
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- Ahadi, A. A., KHanmohammadi, M., Masoudinejad, M. & Alirezaie, B. (2016). Im-proving 
student performance by proper utilization of daylight in educational en-vironments. (Case 
study: IUST1 School of Architecture). Acta Technica Napo-censis: Civil Engineering & 
Architecture. Vol. 59, No. 1, pp. 1-21. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 143 : 
https://www.researchgate.net/publication/304580309_Improving_student_performance_
by_proper_utilization_of_daylight_in_educational_environments_Case_study_IUST_1_Sch
ool_of_Architecture 
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Α11 Π06 Εικονικοί Κόσμοι (virtual worlds) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α11 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εικονικοί Κόσμοι (virtual worlds) στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4/5 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γενικές Ικανότητες 

 Προαγωγή της ελεύθερης και επαγωγικής σκέψης 

 Λήψη αποφάσεων σε ετερογενή συνεργατικά περιβάλλοντα 

 Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στην διαφορετικότητα  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
7. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες/ χαρακτηριστικά των εικονικών κόσμων  (virtual 

worlds) στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  
8. Θεμελιώδεις   προσεγγίσεις σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των εικονικών 

κόσμων  (virtual worlds) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
9. Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων των εικονικών κόσμων  (virtual worlds) 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  
10. Καλές πρακτικές περιβαλλόντων εικονικών κόσμων  (virtual worlds) στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο  
11. Περιβάλλοντα  εικονικών κόσμων  (virtual worlds) στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

 Αξιοποίηση διαδικτυακών συνεργατικών εφαρμογών 
(Kahoot etc) 

 Yποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
elearning πλατφόρμας moodle 

 Πλήρης αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram etc) 

 Προβολή Power Point και διαδραστικών  βίντεο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 36 1,64 

Ομαδικές Εργασίες  25 1,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ενδιάμεσες εργασίες με παρουσίαση στο αμφιθέατρο 
30% 
Τελικές γραπτές εξετάσεις (70% της τελικής 
βαθμολογίας) στην ελληνική γλώσσα 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αναστασιάδης, Π. Σ. & Κωτσίδης, Κ. Μ. (2017). Παιδαγωγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξ 
αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο 
Σύγχρονο Σχολείο» με έμφαση στη συνεργασία και την δημιουργικότητα. Διεθνές Συνέδριο για την 
Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9(1A), 116-137. 
Αναστασιάδης Π. (2014). ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Στο 
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ. (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 
9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.  
Αναστασιάδης, Π. (2016). «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»: Βασικές Αρχές 
Σχεδιασμού και Υλοποίησης. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση, 6(1Α). 
Βοσινάκης, Σ. (2016). Εικονικοί Κόσμοι.  Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και 
Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος 
Σοφός, Α., Κώστας, Α. & Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία 
στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο 
"Κάλλιπος 
Ξενόγλωσση 
Ştefan, L. (2016). Virtual worlds in online Education and Training–an evaluation report. 
In Conference proceedings of» eLearning and Software for Education «(eLSE) (No. 02, pp. 453-459). 
” Carol I” National Defence University Publishing House. 
Freina, L. & Ott, M. (2015, April). A literature review on immersive virtual reality in education: state 
of the art and perspectives. In The International Scientific Conference eLearning and Software for 
Education (Vol. 1, p. 133). " Carol I" National Defence University. 
Hew, K. F. & Cheung, W. S. (2010). Use of three‐dimensional (3‐D) immersive virtual worlds in K‐12 
and higher education settings: A review of the research. British journal of educational 
technology, 41(1), 33-55. 
Duncan, I., Miller, A. & Jiang, S. (2012). A taxonomy of virtual worlds usage in education. British 
Journal of Educational Technology, 43(6), 949-964. 
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A14 Π01 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: θεωρία και έρευνα 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α14 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: θεωρία 
και έρευνα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE126/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Να κατανοήσουν το ρόλο του/της εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα 
- Να γνωρίσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, μέσα σε μια ιστορικο-

συγκριτική και πολιτικο-κοινωνιολογική προσέγγιση 
- Να αναπτύξουν μια ευρύτερη προβληματική γύρω από το επάγγελμα αυτό.  
- Να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η σημασία των επιχειρούμενων 

θεσμικών αλλαγών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. 
- Να μελετηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το επάγγελμά τους και για την 

αξία που αποδίδεται σε αυτό από την κοινωνία  

Γενικές Ικανότητες 

Στην εποχή μας με τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο και τις αλλεπάλληλες 
κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται και γίνεται 
πολυδιάστατος και απαιτητικός ως προς τον απαραίτητο για το επάγγελμα επιστημονικό και 
παιδαγωγικό εξοπλισμό. Το παλαιό πρότυπο του παντογνώστη εκπαιδευτικού με το έμφυτο 
παιδαγωγικό ταλέντο θεωρείται παρωχημένος τρόπος αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού 
έργου, αφού ο σύγχρονος επιστημονικός προβληματισμός επιβάλλει τη θεώρηση του 
εκπαιδευτικού ως στοχαζόμενου επαγγελματία. Σκοπός του μαθήματος είναι η 
γνωριμία/συζήτηση με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, μέσα σε μια ιστορικο-συγκριτική 
και πολιτικο-κοινωνιολογική προσέγγιση και η ανάπτυξη μια ευρύτερης προβληματικής 
γύρω από το επάγγελμα αυτό. 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Περιεχόμενα – Βασικές έννοιες 
- Ιστορία του Διδασκαλικού Επαγγέλματος  
- Εκπαιδευτικός Συνδικαλισμός  

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE126/
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- Από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Π.Τ.Δ.Ε.   
- Θέματα μόρφωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
- Έλληνες Εκπαιδευτικοί: σύγχρονες έρευνες: εκπαιδευτικοί και ισότητα ευκαιριών 
- Ευρωπαίοι Εκπαιδευτικοί: σύγχρονες έρευνες: σχέσεις με γονείς-συναδέλφους μαθητές,  
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σήμερα 
- Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικοί 

- Το επάγγελμα το εκπαιδευτικού στη Φιλανδία με αφορμή τη Pisa 
- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7. ΧρPower Point και βίντεο 
8. Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 
9. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις ή/και απαλλακτικές εργασίες 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αθανασιάδης Χ., Δάσκαλοι και εκπαιδευτικός δημοτικισμός : το περιοδικό Αυγή, (1923-
1925), Αθήνα, Μεταίχμιο, 2001. 
Day, Chr.,  Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών : οι προκλήσεις της διαβίου μάθησης, Αθήνα 
:Δαρδανός, 2003. 
Fontana, D. (Λώμη, Μ., μετ.) Ο εκπαιδευτικός στην τάξη, Αθήνα : Σαββάλας, 1996. 
Θεριανός, Κ. Ν.,α Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί Αθήνα : Τυπωθήτω, 2007.  
Καλαϊτζοπούλου Μ., Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας Αθήνα : Τυπωθήτω-
Γιώργος Δαρδανός, 2001.  
Καΐλα, Μ-. Θεοδωροπούλου, Ε. Ο εκπαιδευτικός, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1999.  
Καΐλα, Μ. Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα : [χ.ε.], 1999.  
Καρράς, Κ. Ευρωπαίοι Εκπαιδευτικοί ως κρίσιμοι αποδέκτες της εκπαιδευτικής πολιτικής 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Σιδέρης, 2007. 
Καρράς, Κ. Ζητήματα Πολιτικής της Εκπαίδευσης στην Κρήτη στις αρχές του 20ού αιώνα., 
Αθήνα: Ατραπός, 2007. 
Κωττούλα, Μ., Ενιαίο σχολείο και εκπαιδευτικοί, Αθήνα: Τυπωθήτω, Δαρδανός, 2000 
Μπαγάκης, Γ. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα : Μεταίχμιο, 2002.  
Μπαγάκης, Γ. (επιμ.). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα Αθήνα : Μεταίχμιο 
:Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Τομέας ΓΔΑ, Παιδαγωγικό 
Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, 2004. 
Μπουζάκης, Σ. –Τζήκας Χρ. Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των 
νηπιαγωγών Αθήνα : Gutenberg, 1996-1998. στην Ελλάδα 
Ξωχέλλης, Π. Δ., Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήμερα : προβλήματα και προοπτικές στη 
σύγχρονη εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1989  
 

http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%94%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%94%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9B%CF%8E%CE%BC%CE%B7+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9A%CE%B1%CE%90%CE%BB%CE%B1+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%93%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9A%CE%B1%CE%90%CE%BB%CE%B1+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%5b%CF%87%CE%B5%5d&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%87%CE%BC%CE%B9%CE%BF&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%87%CE%BC%CE%B9%CE%BF++%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%93%CE%94%CE%91+%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%87%CE%BC%CE%B9%CE%BF++%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%93%CE%94%CE%91+%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%87%CE%BC%CE%B9%CE%BF++%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%93%CE%94%CE%91+%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=Gutenberg&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
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Ξωχέλλης, Π. Δ., Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο : ο ρόλος και το επαγγελματικό του 
προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργο του, Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005. 
Ο ΄Ελληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα: Ιδρυμα Μελετών 
Λαμπράκη : Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, 1994.  
Παπαναούμ-Τζίκα, Ζ., Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: θεωρητική και εμπειρική 
προσέγγιση, Αθήνα : Τυπωθήτω, 2003.  
Πασιαρδής, Π.- Πασιαρδή, Γ. Το αποτελεσματικό σχολείο και ο αποτελεσματικός 
εκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη : Art of Text, 1998.  
Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Συμβολή στη διαμόρφωση μιας Κοινωνιολογίας του έλληνα δασκάλου, 
Αθήνα : [χ.ε.], 1982.  
Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Ελληνες δάσκαλοι : εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας 
Αθήνα : Γρηγόρης, 1992.  
Πυργιωτάκης, Ι. Ε., Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος Αθήνα : Αφοί Κυριακίδη, 
1992.  
Χατζηπαναγιώτου, Π. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : ζητήματα οργάνωσης, 
σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων, Αθήνα : Τυπωθήτω, 2001.  

 
 

http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD+%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7++%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1%CE%93%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD+%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7++%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B1%CE%93%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B1&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%BA%CE%B1+%CE%96%CF%89%CE%AE&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=Art+of+Text&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%5b%CF%87%CE%B5%5d&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%91%CF%86%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%91%CF%86%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Author-phrase-root&element=F
http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
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A14 Π02 Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στον κόσμο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α14 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση των 
Εκπαιδευτικών στον κόσμο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
- Να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον τοµέα των επιστημών και ειδικότερα των 

επιστημών τα αγωγής 
- Να γνωρίσουν, ιστορικο-συγκριτικά, τις δομές εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 

μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον κόσμο. 
- Να γνωρίσουν τις νέες έρευνες για το σύγχρονο εκπαιδευτικό και τις διδακτικές 

εφαρμογές τους 
- Να έρθουν σε επαφή με τις καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, στον κόσμο. 

Γενικές Ικανότητες 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές/τριες την ανάγκη ουσιαστικής και 
καινοτομίας βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η επαφή και η ανάλυση ξένων 
συστημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών θα αποτελέσει πεδίο σύγκρισης προκειμένου να 
συζητηθεί η ανάγκη για αναδιάρθωση και αναπροσδιορισμό του ρόλου του Πανεπιστημίου, 
για δημοκρατικό προγραμματισμό και ουσιαστική σύνδεσή του με τις άλλες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 
Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου και την αναβάθµιση 
της επαγγελµατικής θέσης των εκπαιδευτικών, τη διαµόρφωση, το σχεδιασµό και την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών ή θεσµικών αλλαγών (Γκότοβος, 1982.Fullan, 
1991.Hargreaves, 1994α), η επιµόρφωση και η συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη 
κατέχουν κεντρική θέση. Οι εκπαιδευτικοί καθίστανται ικανοί να εξυπηρετήσουν τους 
διδακτικούς τους σκοπούς, όχι µόνο όταν είναι καλά προετοιµασµένοι για το επάγγελµα, 
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αλλά και όταν µπορούν να διατηρούν και να βελτιώνουν τη συµβολή τους σε αυτό, µέσω και 
της δικής τους µακροχρόνιας µάθησης.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ορολογία: Εκπαίδευση-Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών κόσμο 

 Η Εκπαίδευση-Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση των Εκπ/κών στην Ελλάδα: γενικά (α) 

 Η Εκπαίδευση-Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση των Εκπ/κών στην Ελλάδα: επιμέρους 
ζητήματα/προβλήματα (β) 

 Παραδείγματα Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε 
άλλες χώρες 

 Έρευνες για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό-Διδακτικές Εφαρμογές 

 Κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το επάγγελμά τους 
στην Ελλάδα και τον κόσμο 

 Εκπαιδευτικοί και ‘Καλές Πρακτικές’: παραδείγματα από την Ελλάδα και τον κόσμο 

 Θέματα για επεξεργασία στην τάξη: ‘κρίση στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών’, ‘εκπαιδευτικός και εκπαιδευτικές καινοτομίες’, 
‘εναλλακτικές/καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
σήμερα’ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Power Point και βίντεο  
 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις ή / και απαλλακτικές εργασίες 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Day, C. (2000) “Teacher Professionalism: choice and consequence in the new 
orthodoxy of professional development and training”, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου 
με θέμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανάπτυξη του Σχολείου», 
Θεσσαλονίκη. 

- Karras, K., Wolhuter, C. (2019) “International Handbook of Teacher Training”, HM 
studies and publishing, Nicosia 

- Power C., (1981) Promoting Professional Development of Teachers, In: Unicorn, 7,2: 
164-170. Sprinthall N.A.,  

- Thies-Sprinthall L., (1982), “Teacher as an Adult Learner: A cognitive development 
view”, in Griffin, G. (Ed.), Staff development 82 Year Book of NSSE Park II”, University 
of Chicago Press, Chicago.  

- Xochellis, P., Papanaoum, Z., (2000). School-cantered Staff development. The greek 
experience 1997- 2000, Thessaloniki.  

- Zemke R., & Zemke S., (1982). Adult Learning in your Classroom“, in „Truiuing“, 
Lakewood Publications, Minneapolis. 
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Α14 Π06 Σχολεία του Κόσμου-Εκπαιδευτικοί του Κόσμου: δημιουργικές 

προσεγγίσεις και καινοτόμες εναλλακτικές πρακτικές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Π.Τ.Δ.Ε 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α14 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχολεία του Κόσμου-Εκπαιδευτικοί του Κόσμου: 
δημιουργικές προσεγγίσεις και καινοτόμες εναλλακτικές 
πρακτικές  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

-- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE133/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

O/Η φοιτητής / τρια αναμένεται: 
 
- Να γνωρίσει εναλλακτικά και καινοτόμα σχολεία - καινοτομίες στην παιδαγωγική 

σκέψη και πράξη 
- Να κατανοήσει το πλαίσιο λειτουργίας αντιπροσωπευτικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων και σχολείων του Κόσμου 
- Να αναλύσει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς σε 

διάφορα σχολεία του κόσμου 
- Να είναι σε θέση να συνθέσει τις εναλλακτικές πρακτικές, επιχειρώντας ταυτόχρονα 

αξιολόγηση της εφαρμογής τους στο χώρο και το χρόνο που θα επιλεγεί. 

Γενικές Ικανότητες 

- Γνώση 
- Κατανόηση 
- Εφαρμογή 
- Ανάλυση/σύνθεση  
- Αξιολόγηση 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα θα επεξεργαστεί θεματικές που θα αφορούν εναλλακτικά και καινοτόμα σχολεία 
καθώς και καινοτομίες στην παιδαγωγική σκέψη και πράξη σε διάφορα μέρη του κόσμου, 
θα ασχοληθεί με Σχολεία του Κόσμου ως μελέτες περίπτωσης και τέλος θα εστιάσει σε 
Εκπαιδευτικούς του Κόσμου στο πλαίσιο εκπαιδευτικών καινοτόμων εναλλακτικών 
πρακτικών. Η διεθνής εμπειρία και η ελληνική περίπτωση θα αναδείξουν καλές πρακτικές 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE133/
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για τον μελλοντικό εκπαιδευτικό που καλείται να υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα και 
εναλλακτικές προσεγγίσεις στο στην τάξη του. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Χρήση Power Point και βίντεο  
 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις, απαλλακτικές εργασίες 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Καρράς, Κ. (2014). Η Παιδαγωγική Επιστήμη άλλοτε και τώρα, Ιστορία-Μεταβάσεις-
Προκλήσεις. Αθήνα: Gutenberg 

 Καρράς, Κ. Wolhuter C.C. (επιμ.). (2018). Συστήματα Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και 
Μετεκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στον Σύγχρονο Κόσμο. Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε  

 Apple, Μ. Καζαμίας, Α. Mitter, W. et al. (2018). Κρίση στην Εκπαίδευση. Nicosia: HM 
studies and publishing Ltd 

 Karras, K.G., & Wolhuter, C.C. (Eds). (2019). International handbook of teacher education 
worldwide (2th ed., Vol. 1-3). Nicosia: HM Studies 

 Rodriguez, S.  (2005).  A Model of Teacher Professional Development:  The Partnership 
in the Primary Science Project.  New York:  Nova Publisher. 

 McMillan, J.  H.  (2007).  Classroom Assessment:  Principles and Practices for Effective 
Standards-Based Instruction.  USA:  Pearson Education. 

 Borko, H. (2004). “Professional development and teacher learning: Mapping the 
terrain.” Educational Researcher, 33(8), 3-15.  
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A14 Π07 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης 

σχολείων: η διεθνής εμπειρία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Α14 Π07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και ζητήματα οργάνωσης και 
διοίκησης σχολείων: η διεθνής εμπειρία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Ελεύθερη επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 -- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εκπόνηση εργασίας στην αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 --- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μέσω του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 
- Να  μάθουν πως διοικούν αποτελεσματικά μια σχολική μονάδα 
- Να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
- Να σχεδιάζουν δράσεις για τη βελτίωση του σχολείου και της εκπαιδευτικής πράξης 
- Να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη καινοτόμων δράσεων 
- Να προλαμβάνουν/διαχειρίζονται κρίσεις στη σχολική μονάδα 
- Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση 

Γενικές Ικανότητες 

Σκοπός του μαθήματος είναι η υποστήριξη των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα 
εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην κατανόηση 
σύγχρονων θεωριών για την οργανωτική συμπεριφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.  Οι  
φοιτητές θα έρθουν σε επαφή και θα κατακτήσουν τις θεωρίες Οργάνωσης και διοίκησης 
μιας σχολικής μονάδας μέσα από όρους διοίκησης ολικής ποιότητας. Θα προσεγγίσουν τη 
Συμβουλευτική καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα θα μυηθούν στην 
κουλτούρα της Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η εκπαίδευση στον σύγχρονο κόσμο: Δυνατότητες και προβλήματα 

 Εκπαιδευτική Ηγεσία I: Eπαγγελματική Aνάπτυξη 

 Ηγεσία- Διαχείριση Συγκρούσεων μέσα στη Σχολική Μονάδα 

 Προγραμματισμός-Λήψη Αποφάσεων 

 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Διοικητική Λειτουργία 

 Ηγεσία και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
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 Τύποι ηγεσίας 

 Ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 Το σχολείο, ένας μανθάνων οργανισμός. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Χρήση Power Point και βίντεο  
 Yποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 x 13= 39 1,56 

Αυτοτελής μελέτη 61  2,44 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Τελικές γραπτές εξετάσεις ή / και απαλλακτικές εργασίες 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Adair, J. (2008). The Best of John Adair on Leadership and Management. London: 
Thorogood Publishing.  

- Amey, M.J. (2006). Leadership in higher education. Change:The Magazine of Higher 
Learning,38/6 : 55-58. 

- Bolden, R., J. Gosling, A. O'Brien, K. Peters, M. Ryan and A.Haslam (2012). Academic 
leadership:changing conceptions, experiences andidentities in higher education in UK 
universities. In Final Report, Research & Development Series. London: Leadership 
Foundation for Higher Education. 

- Haydon, G. (2007). Values for Educational Leadership. London: Sage.  
- Hill, C. (1975). The World Turned Upside Down. Harmondsworth: Penguin. Vol. 6, 

Number1, 2016 193  
- Horner, M. (2003). Leadership theory reviewed. In N. Bennett, M. Crawford and M. 

Cartwright (eds), Effective Educational Leadership. London: Paul Chapman.  
- Hunt, C. (2011). National Strategy for Higher Education 2030.Report of The Strategy 

Group. Dublin: Department of Education Skills. 
- Kladis, D. (2011). Democracy vs efficiency in higher education governance. In Editors 

CoE, Leadership and Governance in Higher Education Handbook, Volume I. IAU and 
RAABE Academic Publishers, 1-22 

- Mazurkiewicz, G. (2011). Educational leadership with eyes and hearts wide open. In 
T. Townsend and J. MacBeath (eds), International Handbook of Leadership Learning, 
Volume 25. London: Springer, 1031-1045 
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3.2. Β’ Τομέας 

 
Β01 Π02 Εγκέφαλος, Μάθηση & Συμπεριφορά 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β01 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εγκέφαλος, Μάθηση & Συμπεριφορά 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Β01 Π01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αυτό παρέχει επιστημονική προσέγγιση της μελέτης της βιολογικής βάσης της 
συμπεριφοράς και της μάθησης. Μέσα από τις ενότητες που καλύπτονται οι φοιτητές/τριες 
κατανοούν τη βιολογική βάση της συμπεριφοράς και την αλληλεπίδραση της με τη 
μαθησιακή διαδικασία. Γίνεται παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων στα 
πλαίσια της Γνωστικής Ψυχολογίας και Γνωσιακής Νευροεπιστήμης καθώς και προώθηση 
σχετικών εφαρμογών της στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της τεχνολογίας. 
Συγκεκριμένα  κατανοούν: 
- την εξέλιξη και ωρίμανση του νευρικού συστήματος και ειδικά του εγκεφάλου 
- τη δυναμική σχέση εγκεφάλου, συμπεριφοράς και μάθησης καθώς και τις εξειδικευμένες 
εγκεφαλικές περιοχές για τις διαφορετικές λειτουργίες 
-  τη προσομοίωση των γνωστικών διεργασιών με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα  
- τις διαφορές φύλων σε σχέση με τη εγκεφαλική λειτουργία 
- τις συναισθηματικές καταστάσεις και τη λειτουργιά του εγκεφάλου  
- τις βιολογικές βάσεις των συναισθηματικών και νοητικών διαταραχών διαταραχών  Το 
συγκεκριμένο μάθημα θεωρείται απαραίτητο στα πλαίσια της επιστημονικής κατάρτισης 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η μελέτη και κατανόηση των βασικών φυσιολογικών και 
γνωστικών διεργασιών που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης θεωρείται προϋπόθεση 
για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες 
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γνώσεις γνωστικής ψυχολογίας, περιλαμβάνοντας έρευνα και θεωρία καθώς και κατανόηση 
της πολυπλοκότητας των εγκεφαλικών διεργασιών, την εφαρμογή τους σε διαφόρους 
κλάδους αλλά και στις δικές τους εγκεφαλικές διεργασίες και των μαθητών τους. Θα είναι 
σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν στη διδασκαλία των 
γνωστικών αντικειμένων του δημοτικού σχολείου και θα διαθέτουν ικανότητες για την 
επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις 
δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω 
σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική  Εργασία 
• Προσαρμογή σε νέες  καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: Εγκέφαλος, μάθηση, συμπεριφορά 
2η εβδομάδα Περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της γνωστικής 
νευροεπιστήμης.  
3η εβδομάδα Αρχιτεκτονική του νευρικού συστήματος: Αρχές λειτουργίας, οργάνωσης και 
ανάπτυξης  
4η εβδομάδα Βιολογική βάση της συμπεριφοράς: Εξέλιξη και ωρίμανση του νευρικού 
συστήματος και ειδικά του εγκεφάλου 
5η εβδομάδα Γνωστική λειτουργία και φλοιός. Προσομοίωση γνωστικών λειτουργιών με 
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. 
6η εβδομάδα Γλώσσα, μάθηση και μνήμη. Βιολογικές διαστάσεις, νευρωνικοί μηχανισμοί.   
7η εβδομάδα Το πρόβλημα της συνείδησης   
8η εβδομάδα  Το φύλο και ο εγκέφαλος  
9η εβδομάδα Αριστεροχειρία: Μύθοι και πραγματικότητα 
10η εβδομάδα Συγκινήσεις  και νοητικές διαταραχές: Συγκινήσεις, στρες και επιθετικότητα. 
11η εβδομάδα Ψυχοπαθολογία: Βιολογικές βάσεις συμπεριφορικών διαταραχών   
12η εβδομάδα Εγκέφαλος και μάθηση: Εναλλακτικές απόψεις για τη σχέση λειτουργίας του 
εγκεφάλου και διαδικασίας μάθησης. 
13η εβδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. Υποστήριξη 
Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας  e-class. Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές/τριες: Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
e class ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 

           100 

1,44 

     4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
α. Ελληνική  

1. Βλάχος, Φ. (1998). Αριστεροχειρία. Μύθοι και πραγματικότητα. Εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα 

2. Βοσνιάδου ΣΤ. (2002). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Α’ τόμος. Εκδ. Gutenberg 
3. Hayes, N. (1997). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Α’ τόμος. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα 
4. Russell, R. & Dewar, A. (1992). Εξηγώντας τον εγκέφαλο. Εγκ. Τροχαλία 
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Β01 Π03 Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β01 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  
2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

   

Διαλέξεις, παρουσιάσεις power point, 
μελέτη περιπτώσεων   

                    3               4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Μάθημα Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β01 Π01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με το αντικείμενο της 
Γνωστικής Ψυχολογίας και των ευρημάτων της όπως εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το μάθημα είναι εισαγωγικό για τη μελέτη βασικών θεματικών του πεδίου της 
γνωστικής ψυχολογίας. Γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες γνωστικής ψυχολογίας κι 
αποσαφηνίζει κύρια ζητήματα του πεδίου έτσι ώστε ο φοιτητής/τρια να έχει μία συνολική 
αντίληψη των εννοιών, των κύριων μεθοδολογιών διερεύνησής τους και της εφαρμογής τους. 
Αναφέρεται στην επιστημονική μελέτη των νοητικών διεργασιών οι οποίες είναι υποκείμενες 
των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετήσουμε και 
κατανοήσουμε τις βασικές γνωστικές διεργασίες (προσοχή, αντίληψη, μνήμη), θα 
παρουσιάσουμε τα ερευνητικά δεδομένα που τις αφορούν και τις κυριότερες εφαρμογές των 
ευρημάτων της γνωστικής ψυχολογίας στη διαδικασία μάθησης. Θα μελετήσουμε συστηματικά 
τη πειραματική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι γνωστικοί ψυχολόγοι, και θα αναπτύξουμε 
τη κριτικής  σκέψη  των  φοιτητών/τριων  μέσα  από  τη  συζήτηση  επιλεκτικά 
σημαντικών  ερευνητικών δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο  κλάδο. Το μάθημα θεωρείται 
απαραίτητο στα πλαίσια της επιστημονικής κατάρτισης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η 
μελέτη και κατανόηση των βασικών γνωστικών διεργασιών θεωρείται προϋπόθεση για την 
επίτευξη των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες 
γνώσεις γνωστικής ψυχολογίας, περιλαμβάνοντας έρευνα και θεωρία καθώς και κατανόηση της 
πολυπλοκότητας των γνωστικών διεργασιών, την εφαρμογή τους σε διαφόρους κλάδους αλλά 
και στις δικές τους γνωστικές διεργασίες. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την 
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κατανόηση που απέκτησαν για τη λειτουργία του γνωστικού συστήματος των μαθητών/τριων 
στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του δημοτικού σχολείου και θα διαθέτουν 
ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Θα έχουν, επίσης, 
αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν 
σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 
 Έχει γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη  

διερεύνηση των φαινομένων στα πλαίσια της Γνωστικής Ψυχολογίας 
 Έχει αποκτήσει βαθιά κατανόηση των κεντρικών εννοιών της ανθρώπινης νόησης και 

των γνωστικών διεργασιών όπου θέματα της σχολικής καθημερινότητας διερευνούνται 
μέσα από αυστηρά ελεγχόμενο εργαστηριακό πειραματισμό αλλά και σε κανονικές 
συνθήκες 

 Να κατανοήσει πως το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων στη πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση βασίζεται στα πορίσματα ερευνών στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας 

 Να διαβάσει και να καταλάβει μια ερευνητική μελέτη στο χώρο της γνωστικής 
ψυχολογίας 

 Έχει εξοικειωθεί με τους τρόπους και τις διαδικασίες παραγωγής γνώσης στο 
επιστημονικό πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας, ώστε να κάνει χρήση ερευνητικών 
μελετών για τη γόνιμη συμμετοχή του στα σεμιναριακά μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών και για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στη συγκεκριμένη επιστημονική 
περιοχή 

 Είναι κριτικός αναγνώστης βιβλιογραφίας γνωστικής ψυχολογίας  

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Απόκτηση δεξιότητας διερεύνησης εξειδικευμένης βιβλιογραφίας σε 

βάσεις δεδομένων  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: κλάδος γνωστικής ψυχολογίας, χρήση συγκεκριμένης ορολογίας στα 
πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας   
2η εβδομάδα Ιστορική εξέλιξη της γνωστικής ψυχολογίας.  
3η εβδομάδα Η αρχιτεκτονική του γνωστικού συστήματος.  
4η εβδομάδα Αρχές που διέπουν τη λειτουργία του γνωστικού συστήματος.  
5η εβδομάδα Δομή του εγκεφάλου στον οποίο εδράζονται οι γνωστικές λειτουργίες.  
6η εβδομάδα Αναπαράσταση και οργάνωση της γνώσης. Θεωρίες αναδιοργάνωσης της 
γνώσης.  
7η εβδομάδα Η θεωρία του Νου: περιεχόμενο, δομή και φύση.  
8η εβδομάδα Αντίληψη και Προσοχή (συνειδητή και μη συνειδητή) 
9η εβδομάδα Μνήμη: δομή και λειτουργία της 
10η εβδομάδα Δυσλειτουργίες μνήμης: Αμνησίες, προσωπαγνωσία, μυθοπλασία 
11η εβδομάδα Αυτοβιογραφική μνήμη & Αυτοπτική μαρτυρία 
12η εβδομάδα Αλληλεπίδραση γνωστικών διεργασιών με τις συγκινήσεις 
13η εβδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση βασικών ευρημάτων και της εφαρμογής 
τους στη σχολική πραγματικότητα 

 
 



253 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων περιπτώσεων  

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 
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 B01 Π04 Ψυχολογία Κινήτρων 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B01 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψυχολογία Κινήτρων 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Β01Π01   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες κινήτρων και τα ερευνητικά δεδομένα 
που τις τεκμηριώνουν ώστε οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη πολύπλοκη φύση των 
διεργασιών κινητοποίησης του ατόμου και να ξεκαθαρίσουν έννοιες που έχουν σχέση με 
αυτές όπως η διέγερση. Αναλύουμε θεωρητικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο ρόλο 
των γνωστικών διεργασιών, των συγκινήσεων και των πιστεύω του ατόμου στην ανάπτυξη 
των κινήτρων. Ταυτόχρονα, δεν αγνοούμε το ρόλο του κοινωνικού πλαισίου, το ρόλο των 
εκπαιδευτικών και των γονιών. 
Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε και με τα κίνητρα στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη ομαλή 
και παθολογική συμπεριφορά, στη καθημερινότητα αλλά και σε ειδικές συνθήκες. Μια 
σημαντική διάσταση των κινήτρων αφορά τον εαυτό ως κινητήρια δύναμη και ως ρυθμιστικό 
παράγοντα της συμπεριφοράς.  
Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση των θεωριών για τα κίνητρα με την εκπαιδευτική πράξη. 
Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να κινητοποιούνται και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που 
τους βοηθούν να εστιάζουν την ώρα της διδασκαλίας, να απομνημονεύουν γρηγορότερα το 
μαθησιακό υλικό και να το ανακαλούν όταν χρειαστεί.  
Το συγκεκριμένο μάθημα θεωρείται απαραίτητο στα πλαίσια της επιστημονικής κατάρτισης 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η μελέτη και κατανόηση των βασικών γνωστικών 
διεργασιών και κινήτρων που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης θεωρείται προϋπόθεση 
για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 
 Έχει κατανοήσει τις αρχές και τους κεντρικούς άξονες των βασικών θεωριών για 

τα κίνητρα 
  Είναι σε θέση να εφαρμόσει, κατά τη διδασκαλία, εκείνες από τις αρχές των 

παραπάνω θεωριών, οι οποίες μπορούν να έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση. 
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Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο 
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, περιλαμβάνοντας έρευνα και θεωρία καθώς και 
κατανόηση της πολυπλοκότητας των κινητήριων διεργασιών, την εφαρμογή τους σε 
διαφόρους κλάδους αλλά και στις δικές τους συμπεριφορές. Θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν στη κινητοποίηση της 
συμπεριφοράς των μαθητών/τριων ώστε να αυξηθεί η επίδοση τους. Θα έχουν αναπτύξει 
εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε 
περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική  Εργασία 
• Προσαρμογή σε νέες  καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες  
2η εβδομάδα Σύντομη ιστορία των κινήτρων. Αιτίες συμπεριφοράς και κίνητρα. Ψυχολογία 
κινήτρων. Ορισμός και τα είδη κινήτρων. Ιστορική αναδρομή. Μέθοδοι μελέτης των 
κινήτρων.  
3η εβδομάδα Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων. Βιολογικά κίνητρα: πείνα, 
διαταραχές φαγητού, δίψα, ένστικτα, ύπνος, σεξουαλικότητα. Βιολογικοί ρυθμοί και ύπνος. 
Σχέση βιολογικών ρυθμών και κινήτρων. Εποχιακές συναισθηματικές διαταραχές και 
φωτοθεραπεία. “Jet Lag”. Επιπτώσεις ηλικίας στους βιολογικούς ρυθμούς και τον ύπνο. 
4η εβδομάδα Διέγερση. Ορισμός και δομή της διέγερσης. Φυσιολογικές μετρήσεις. 
Διαστάσεις της διέγερσης. Σχέση διέγερσης, κινήτρων και επίδοσης.  
5η εβδομάδα Ψυχαναλυτική θεωρία των κινήτρων: To ιστορικό πλαίσιο της θεωρίας του 
Freud. Συνειδητό, ασυνείδητο, μηχανισμοί άμυνας, δομή προσωπικότητας, ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη.  
6η εβδομάδα Ανθρωπιστικές θεωρίες των Rogers και Maslow: Η θεωρία της ενεργοποίησης 
– πραγμάτωσης και η εφαρμογή της στη σχολική τάξη, η ιεραρχία των αναγκών του Abraham 
Maslow η κριτική που της ασκήθηκε. 
7η εβδομάδα Θεωρία του κινήτρου επίτευξης: χαρακτηριστικά του, τάση για επίτευξη 
επιτυχίας, τάση για επίτευξη αποτυχίας, ανάπτυξη κινήτρου επίτευξης στα παιδιά. 
8η εβδομάδα Θεωρίες αιτιολογικών προσδιορισμών: H θεωρία του Heider, των Jones και 
Davis, του Kelly.  Αιτιολογικοί προσδιορισμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην 
παθολογική συμπεριφορά. Προσδιορισμοί και υγεία. Ανάλυση της περίπτωσης των 
θυμάτων. Άτομα με επιρρέπεια στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Άτομα με 
δυσλειτουργική συμπεριφορά. 
9η εβδομάδα Κίνητρα και εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπτώσεις της αποτυχίας: εναλλακτικές 
εξηγήσεις και συνέπειες. Κίνητρα και αξιολόγηση. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. 
Εσωτερικά κίνητρα και εκπαίδευση. Ο/η επιτυχημένος/η δάσκαλος/α. Θεραπευτική χρήση 
των προσδιορισμών στο σχολείο. Επίκτητη αίσθηση αδυναμίαs του Seligman. 
10η εβδομάδα Γνωστική διάσταση των κινήτρων: ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των 
μνημονικών αναπαραστάσεων που σχετίζονται με μη ολοκληρωμένες προθέσεις. Γνωστικές 
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επιπτώσεις των κινήτρων. Συγκινησιακές καταστάσεις και κίνητρα ως διεργασίες επίλυσης 
προβλημάτων. 
11η εβδομάδα Κίνητρα κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ανάπτυξης. Κίνητρα και 
προσωπικότητα ενηλίκων. Τα κίνητρα των γυναικών για επίτευξη καριέρας: σύγκρουση 
καριέρας και οικογένειας, ρόλοι των δύο φύλων, φόβος αποτυχίας και αυτό-εικόνα.  
12η εβδομάδα Κίνητρα και βούληση. Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου. Οι έννοιες της αυτό-
αντίληψης, της αυτό-εκτίμησης και των διαστάσεων τους.   
 13η εβδομάδα  Συμπεράσματα – ανακεφαλαίωση 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Διαλέξεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. Υποστήριξη 
Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές/τριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class 
ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις  3 Χ 13 = 39 
ώρες 

1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 

Σύνολο Μαθήματος 

49 ώρες 
100 

 

1,96 
4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).   

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενα συγγράμματα 
1. Κωσταρίδου – Ευκλείδη, Α. (2011), Ψυχολογία Κινήτρων. Αθήνα:Πεδίο 
2. Schunk, D., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση (Επιμ. Εκδ. 

Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός). Αθήνα: Gutenberg 
 

Βιβλία  
 Καραγιαννοπούλου, Ε. (2007). Για τη μάθηση: Η σημασία του σχεσιακού 
παράγοντα. Αθήνα: Gutenberg. 
Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2012). Ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Σ. 
Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg. 
Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης; Μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). Development of achievement motivation. Oxford: 
Elsevier. 
Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα 
προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Άρθρα  
Αργυρακούλη, Έ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2006). Μια ανθρωποκεντρική παρέμβαση 
διεκδικητικής συμπεριφοράς σε ομάδες γυναικείου πληθυσμού: Ποσοτική και ποιοτική 
ανάλυση. Ψυχολογία, 13(1), 56-77. 
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Μάρου, Β., & Σιδερίδης, Γ. Δ. (2006). Ο προσανατολισμός στο στόχο και ο φόβος αποτυχίας 
ως προβλεπτικοί παράγοντες του στρες και της συναισθηματικής κατάστασης κατά τη 
διάρκεια παρουσιάσεων. Ψυχολογία, 13(3), 155-177. 
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Συγκολλίτου, Έ., & Λουράκη, Ε. (2005). Φοίτηση σε τάξεις ένταξης και αυτοεκτίμηση 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Ψυχολογία, 12(2), 210-
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Triarhou, L. C. (2009). Exploring the mind with a microscope: Freud’s beginning in 
neurobiology. Hellenic Journal of Psychology, 6(1), 1-13. 
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Β01 Π05 Γνωστικές Διεργασίες, Συγκινήσεις και Νοητική Υγεία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B01 Π05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ        Γνωστικές Διεργασίες, Συγκινήσεις και Νοητική Υγεία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Β01Π01   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Β02Π01   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Από την οπτική γωνία της γνωστικής ψυχολογίας γίνεται ολοκληρωμένη ανασκόπηση των 
ερευνών και των παραδοσιακών φιλοσοφικών αντιλήψεων σχετικά με τη συγκινησιακή 
εμπειρία και τις διαταραχές της. Παρουσιάζουμε τις γνωστικές θεωρίες που μπορεί εν 
δυνάμει να αποτελέσουν καλό ερμηνευτικό πλαίσιο για τις συγκινήσεις και τις διαταραχές 
τους. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε τον «εποικοδομητικό ρεαλισμό (constructive 
realism)» του Neisser, τη γνωστική προσέγγιση της σπονδυλωτής διάρθρωσης (modularity) 
(Fodor, 1983’ Gazzaniga, 2000), θα γίνει παρουσίαση του μοντέλου των Σχηματικών 
Προτασιακών Αναλογικών και Συνειρμικών Συστημάτων Αναπαράστασης (Schematic 
Propositional Analogical and Associative Representation Systems). Η βασική αρχιτεκτονική 
του μοντέλου είναι αυτή των πολλαπλών αναπαραστάσεων και μοιράζεται πολλά κοινά με 
άλλες πολύ-αναπαραστασιακές προσεγγίσεις για τη συγκίνηση - πιο συγκεκριμένα, με το 
Μνημονικό Σύστημα Πολλαπλής Εισόδου (MEMS - π.χ. Johnson και Malthaupt, 1992) και με 
τα Αλληλεπιδρώντα Γνωστικά Υποσυστήματα (ICS - π.χ. Teasdale και Barnard, 1993). Αυτού 
του είδους οι προσεγγίσεις προσφέρουν ένα στέρεο πλαίσιο για τη θεώρηση των 
συγκινήσεων.  
Επιπρόσθετα, θα παρουσιάσουμε τις θεωρίες των συνειρμικών δικτύων, που ιστορικά 
αποτελούν τη βάση για θεωρητικές προσεγγίσεις τόσο διαφορετικές όσο η ψυχανάλυση και 
ο συμπεριφορισμός, τη συνδετιστική θεωρία της Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας 
και θα ασχοληθούμε με μια σειρά ολοκληρωμένων θεωριών αποτίμησης, αρχίζοντας από 
την κλασσική μελέτη των Schachter και Singer (1962). Αυτές οι θεωρίες περιλαμβάνουν τα 
πρώιμα (1966) και πιο πρόσφατα (1991) μοντέλα του Lazarus, και τη βασισμένη στην έννοια 
του στόχου προσέγγιση της βασικής συγκίνησης των Oatley και Johnson-Laird (1987). Θα 
ανασκοπήσουμε μια επιπρόσθετη ομάδα γνωστικών θεωριών που έχουν βρει εφαρμογή 
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στις συναισθηματικές διαταραχές και θα μελετήσουμε τις ποικίλες αναδιατυπώσεις της 
Θεωρίας της Επίκτητης Αίσθησης Αδυναμίας του Seligman και τη θεωρία των 
Αλληλεπιδρώντων Γνωσιακών Υποσυστημάτων των Teasdale και Barnard (1993). Αυτά τα 
γνωσιακά μοντέλα συμπεριλήφθηκαν εξαιτίας της σχέσης τους με περισσότερες από μία 
συναισθηματικές διαταραχές.  
Θεωρούμε ότι, όσον αφορά στη συναισθηματική ανάπτυξη, οι βασικές συγκινήσεις κάτω 
από τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να αναπτυχθούν με ένα σπονδυλωτό ή με ένα 
αποσυνδετικό τρόπο. Η αποτυχία αυτών των βασικών συγκινήσεων να ενσωματωθούν στη 
γενικότερη ανάπτυξη του εαυτού μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό πρόδρομο για την 
ανάπτυξη των συναισθηματικών διαταραχών. Εν κατακλείδι, στο μάθημα αυτό 
προσπαθούμε να αντλήσουμε στοιχεία από τις νευροεπιστήμες και από την ταχέως 
εξελισσόμενη γνώση στο πεδίο της συναισθηματικής νευροεπιστήμης. 
Το συγκεκριμένο μάθημα θεωρείται απαραίτητο στα πλαίσια της επιστημονικής κατάρτισης 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η μελέτη και κατανόηση της αλληλεπίδρασης των 
γνωστικών διεργασιών και των συγκινήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης 
θεωρείται σημαντική για τη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του γνωστικού συστήματος 
των μαθητών/τριων και για τη βελτίωση της επίδοσης τους.  
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις 
γνωστικής ψυχολογίας, περιλαμβάνοντας έρευνα και θεωρία καθώς και κατανόηση της 
πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων γνωστικών διεργασιών και συγκινήσεων. Θα είναι 
σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν στη διδασκαλία των 
γνωστικών αντικειμένων του δημοτικού σχολείου και θα διαθέτουν ικανότητες για την 
επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις 
δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω 
σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 
 Έχει κατανοήσει τις έννοιες και τις αρχές των γνωστικών θεωριών για τις 

συγκινήσεις  
  Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν, κατά τη διδασκαλία, εκείνες από τις αρχές των 

παραπάνω θεωριών, οι οποίες μπορούν να έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση. 

Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική  Εργασία 
• Προσαρμογή σε νέες  καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες  
2η εβδομάδα Η γνωσιακή προσέγγιση στην ψυχολογία. Η γνωσιακή φιλοσοφία της 
συγκίνησης, το έργο του Αριστοτέλη, του Ακινάτη και του Σπινόζα. Γνωσιακές θεωρήσεις για 
τη συγκίνηση στον εικοστό αιώνα. 
3η εβδομάδα Γνωσιακές θεωρίες της συγκίνησης: Κατηγορικές (categorical) προσεγγίσεις 
και προσεγγίσεις των διαστάσεων (dimensional), θεωρίες δικτύων, θεωρίες αποτίμησης. 
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4η εβδομάδα Γνωσιακές θεωρίες της συναισθηματικής διαταραχής: Η θεωρία της επίκτητης 
αίσθησης αδυναμίας του Seligman, η γνωσιακή θεωρία των κόμβων του Beck, οι θεωρίες 
των Williams, Watts, MacLeod και Mathews (1988, 1997), οι θεωρίες των Teasdale και 
Barnard (1993), οι κοινωνικές-γνωσιακές θεωρίες. 
5η εβδομάδα Αρχιτεκτονική του γνωστικού συστήματος, μορφολογία των νοητικών 
αναπαραστάσεων, παραγωγή συγκίνησης μέσω σχηματικών μοντέλων, παραγωγή των 
συγκινήσεων μέσω του συνειρμικού επιπέδου αναπαράστασης. 
6η εβδομάδα Παρουσίαση μιας ενοποιητικής γνωσιακής θεωρίας για τη συγκίνηση: η 
προσέγγιση SPAARS. Οι όροι με τους οποίους λαμβάνει χώρα η συνειρμική παραγωγή 
συγκίνησης στο μοντέλο SPAARS. 
7η εβδομάδα Οι βασικές συγκινήσεις και οι διαταραχές τους: φόβος και άγχος, γνωστικά 
συστατικά της συγκίνησης του φόβου, διαταραχή του φόβου και του άγχους, φοβίες και 
εμμονές. 
8η εβδομάδα Θλίψη: θεωρητικές σκέψεις, συνδυασμοί της θλίψης με άλλες βασικές 
συγκινήσεις. 
9η εβδομάδα Θυμός: Τα συμβάντα, οι παράγοντες, οι ερμηνείες και οι αποτιμήσεις που 
εμπλέκονται στο θυμό, παράγοντες που συμβάλλουν στην εμπειρία του θυμού, υπερβολικά 
πολύ ή υπερβολικά λίγος θυμός, θεωρίες για το θυμό, η σχέση του θυμού με άλλες 
συγκινήσεις, διαταραχή του θυμού. 
10η εβδομάδα Απέχθεια: Σύνθετες συγκινήσεις που προέρχονται από την απέχθεια, 
Διαταραχές της απέχθειας, κατάθλιψη, παρα-αυτοκτονία και αυτοκτονία. 
12η εβδομάδα Ευτυχία: Η χαρά και άλλες  θετικές συγκινήσεις, Η ευτυχία ως μια μη σαφώς 
οριοθετημένη συγκινησιακή κατάσταση, Προς μια γνωσιακή θεωρητική προσέγγιση της 
ευτυχίας, καταπίεση των συγκινήσεων (repressive coping style), συγκινησιακές καταστάσεις 
που σχετίζονται με την ευτυχία, φυσιολογική και διαταραγμένη ευτυχία. 
13η εβδομάδα Αναστολή και διευκόλυνση. Ορθολογισμός, παραλογισμός και η λειτουργία 
των συγκινήσεων. Μετα-συγκινησιακές δεξιότητες και αναπαραστάσεις. Δυσπιστία, 
αποσύνδεση και σπονδυλωτή διάρθρωση. Ρόλοι, στόχοι και σχέδια. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Διαλέξεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. Υποστήριξη 
Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές/τριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class 
ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις  3 Χ 13 = 39 
ώρες 

1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες Ο,48 

Αυτοτελής Μελέτη 

Σύνολο Μαθήματος 

49 ώρες 
100 

 

1,96 
4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).   
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Β01 Π10 Μνήμη, λειτουργία και διαταραχές της 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β01 Π10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   5Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μνήμη, λειτουργία και διαταραχές της 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ              Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

         Β01 Π01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

            Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές/τριες του γνωστικού 
υποσυστήματος της ανθρώπινης μνήμης. Η παράδοση αυτή παρέχει επιστημονική μελέτη της 
ανθρώπινης μνήμης, εισάγει τους φοιτητές/τριες στο γενικό πλαίσιο σκέψης για το πως 
λειτουργεί η μνήμη, αναλύοντας δομικές έννοιες που σχετίζονται με αυτή, όπως τη 
βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη, τις έννοιες της κωδικοποίησης, της λήθης, της 
παρεμβολής, της ανάκλησης, της αναγνώρισης και των επιπέδων επεξεργασίας. Το 
συγκεκριμένο σεμινάριο θεωρείται απαραίτητο στα πλαίσια της επιστημονικής κατάρτισης 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η μελέτη και κατανόηση των βασικών μνημονικών 
διεργασιών θεωρείται προϋπόθεση για την επίτευξη των διδακτικών στόχων του αναλυτικού 
προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ένας ακόμη στόχος του συγκεκριμένου 
μαθήματος είναι η κατανόηση του πως λειτουργεί το μνημονικό σύστημα παιδιών και 
ενηλικών. Η προσπάθεια κατανόησης του ίδιου μας του νου είναι ίσως το πιο φιλόδοξο και 
πιο ενδιαφέρον ερευνητικό έργο σε όλες τις επιστήμες και αυτό το έργο χρειάζεται εργαλεία 
από πεδία όπως πειραματική ψυχολογία, Η/Υ, γλωσσολογία, φιλοσοφία, ανθρωπολογία και 
νευροεπιστήμες. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει 
εξειδικευμένες γνώσεις γνωστικής ψυχολογίας, περιλαμβάνοντας έρευνα και θεωρία καθώς 
και κατανόηση της πολυπλοκότητας των μνημονικών διεργασιών, την εφαρμογή τους σε 
διαφόρους κλάδους αλλά και στις δικές τους μνημονικές διεργασίες. Θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν στη διδασκαλία των γνωστικών 
αντικειμένων του δημοτικού σχολείου και θα διαθέτουν ικανότητες για την επίλυση 
προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες 
απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με 
μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 
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Γενικές Ικανότητες 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική  Εργασία 
• Προσαρμογή σε νέες  καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα Παρουσίαση μαθήματος; (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: ορολογία γνωστικής ψυχολογίας έννοιες σχετικές με τη λειτουργία της 
μνήμης  
2η εβδομάδα Δομή εγκεφαλικών περιοχών στις οποίες εδράζονται οι γνωστικές διεργασίες της 
μνήμης  
3η εβδομάδα Μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στη έρευνα για τη μνήμη 
4η εβδομάδα Δομή και λειτουργία του μνημονικού συστήματος  
5η εβδομάδα Εργαζομένη μνήμη, η ανάπτυξη της και μεταμνήμη 
6η εβδομάδα Εργαζομένη μνήμη και γλωσσική ανάπτυξη  
7η εβδομάδα Η ανάπτυξη της μνήμης στη σχολική ηλικία και στη προεφηβεία 
8η εβδομάδα Μνημονικές στρατηγικές στη σχολική ηλικία και στη προεφηβεία, Η σχέση τους με 
τη μάθηση και η διδασκαλία τους  
9η εβδομάδα Μνήμη στη καθημερινή ζωή – αυτοβιογραφική μνήμη και αυτοπτική μαρτυρία  
10η εβδομάδα Ενθύμηση συναισθηματικών γεγονότων – Διάθεση και μνήμη  
11η εβδομάδα Διαταραχές μνήμης – μελέτες περίπτωσης  
12η εβδομάδα Επιπτώσεις του άγχους στη λειτουργία της μνήμης. Προγράμματα παρέμβασης για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μνήμης και για τη μείωση του άγχους  
13η εβδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και 
εφαρμογών σχετικών με την διδακτέα ύλη. Υποστήριξη 
Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας  e-class. Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές/τριες: Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e 
class ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 

ΣΥΝΟΛΟ 

36 

           100 

1,44 

     4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
α. Ελληνική  
Banyard, Ph., Hayes, N. (2000). Σκέψη και λύση προβλημάτων. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.  
Βασιλάκη Ε., Τριλίβα, Σ., Μπεζεβέγκης, Η. (2001). Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπιση 
τους (επιλεγμένα κεφάλαια). Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Βοσνιάδου, Στ. (επιμ.) (1991). Η σκέψη των παιδιών. εκδ. Gutenberg. 
Βοσνιάδου, Στ. (1998). Γνωσιακή Ψυχολογία: Ψυχολογικές μελέτες και δοκίμια. εκδ. 
Gutenberg. 
Βοσνιάδου, Στ. (επιμ.) (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Δυσκολίες στην 
εκμάθηση των μαθηματικών. εκδ. Gutenberg. 
Βοσνιάδου, Στ. (επιμ.) (2001). Εισαγωγή στη Ψυχολογία.  εκδ. Gutenberg. 
Cassells, A. (Επιμ. Ευκλείδη). (1995). Μνήμη και Λήθη. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Eysenck, M. (2010) (Επιστ. Επιμ. Βασιλάκη). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Εκδ. 
Gutenberg. 
Ευκλείδη, Α. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Art of Text. 
Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της Σκέψης. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Από την αναπαράσταση της γνώσης στο θυμικό 
και τη δράση. Εκδ. ΠΕΔΙΟ 
Hartland, J. (Επιμ. Ευκλείδη).(1994). Γλώσσα και Σκέψη. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Hayes, N. (Επιμ. Ευκλείδη). (1997). Εισαγωγή στις Γνωστικές Λειτουργίες. Εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα.  
Kandel, E., Schwartz, J. James, T. (1999). Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά. 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 
Kandel, E., Schwartz, J. James, T. (2004). Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών 1. Ιατρικές εκδ. 
Πασχαλίδης 
Λούρια, Α.Π. (επιμ. Ευκλείδη) (1995). Γνωστική Ανάπτυξη. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.  
Λυμπεράκης, Στ. (1997). Εγκέφαλος και Ψυχολογία. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα. 
Μαραγκουδάκης, Γ. (2000). Αναζητώντας τον Σκεπτόμενο Νου. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα 
Μαριδάκη – Κασσωτάκη Αικ. (1997). Σύγχρονες απόψεις για τη σκέψη του παιδιού. Εκδ. 
Γρηγόρης.  
Μπαμπλέκου Ζωή (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης. Γνωστική διαδρομή στη παιδική ηλικία. 
Εκδ. Δαρδανός 
Μπεζέ, Λ. (επιμέλεια)(1998). Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση. Εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα. 
Παναγής, Γ. (2002). Νευροεπιστήμη της συμπεριφοράς. Ιατρικές εκδ. Πασχαλίδης. 
Παπανικολάου, Α. (2007). Οι Αμνησίες. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
β. Αγγλική 
Baddeley, A. (2007). Working Memory, thought and action. OXFORD UNIVERSITY PRESS 
Baker, P. (1990). Applied Cognitive Psychology. An Information processing framework. 
Routledge.  
Eichenbaum, H. (2002). The cognitive neuroscience of memory. An introduction. OXFORD 
UNIVERSITY PRESS 
Eysenck, M. (ed.) (1990). Cognitive Psychology. An International Review. Wiley. 
Eysenck, M. (ed.) (1997). Anxiety and Cognition. A unified theory. Psychology Press. 
Hampson, P. & Morris, P. (1996). Understanding Cognition. Blackwell. 
Johnson, M. & Morton, J. (1991). Biology and Cognitive Development. The case of Face 
Recognition. Blackwell. 
Gabbert, F., Memon, A. & Allan, K. (2003).Memory conformity: Can eyewitnesses influence 
each other memories for an event? Applied Cognitive Psychology, 17, 533-543 
Kimura, D. (1999). Sex and Cognition. The MIT Press 
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Matthews, G. (ed). (1997). Cognitive Science Perspectives on Personality and Emotion. North 
– Holland. 
Oakes, L., Bauer, P. (eds.) (2007). Short and long term memory in infancy and early 
childhood.  OXFORD UNIVERSITY PRESS 
Olton, D., Gamzu, E. & Corkin, S. (eds) (1995). Memory dysfunctions: An integration of 
Animal and Human Research from Preclinical & Clinical Perspectives. New York Academic 
Press. 
γ. Αγγλόφωνα περιοδικά γνωστικής ψυχολογίας  
1. Journal of Cognitive Psychology, Academic Press 
2. Journal of Memory & Language, Academic Press 
5. Journal of Experimental Psychology, American Psychological Association 
6. Learning, Memory and Cognition, American Psychological Association 
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Β02 Π02 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (εφηβική ηλικία και ωριμότητα) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β02 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (εφηβική ηλικία και 
ωριμότητα) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

   

Διαλέξεις 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιλεγόμενο 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του 
επιστημονικού πεδίου ολόκληρης της αναπτυξιακής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της 
εφηβικής περιόδου και της περιόδου της ωρημότητας. 
 Αναλυτικώτερα, οι φοιτητές πρέπει να κατανοούν τη βιολογική, νοητική, σεξουαλική 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη στη φάση της εφηβικής ηλικιας και στην περίοδο 
της ωρημότητας. 
Επίσης οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα θέματα που 
αφορούν τις ικανότητες, αλλά και τους περιορισμούς της εφηβικής ηλικίας. 
Επιπλέον οι φοιτητές πρέπει να εξοικοιωθούν με τους κινδύνους, με τα προβλήματα και με 
τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων που συχνά εμφανίζονται στην εφηβική περίοδο και 
να μπορούν να προτείνουν διάφορες μορφές παρέμβασης, όταν αυτές απαιτούνται. 
Τέλος είναι αναγκαίο οι φοιτητές να μπορούν να σκέπτονται με ευρύτητα και να 
επιχειρούν να δώσουν δημιουργικές λύσεις στα συνήθη προβλήματα των εφήβων, όπως 
είναι η σύναψη ερωτικών σχέσεων, το bulling, η επιλογή του επαγγέλματος και της 
καριέρας, η ανεξαρτητοποίηση από την οικογένεια προέλευσης, οι σχέσεις με την 
οικογένεια προέλευσης και άλλα. 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Δημιουργική και επιστημονική σκέψη 
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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- Προσαρμογή αλλά και ικανότητα παρέμβασης σε δύσκολες καταστάσεις 
- Ασκηση αυτοκριτικής 
- Σεβασμός, κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας 
- Ικανότητα συνεργασίας  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η σωματική ανάπτυξη και ωρίμανση στην εφηβεία για αγόρια και κορίτσια. 
Η εικόνα του σώματος. 
Οι διατροφικές διαταραχές. 
Η ανάπτυξη του εγκεφάλου, της σκέψης και η γνωστική ωρίμανση 
Η νοητική ανάπτυξη και η εκπαίδευση. 
Οι κίνδυνοι που απειλούν τους εφήβους. 
Η σεξουαλική ωρίμανση και η κοινωνική ανάπτυξη. 
Η ανάπτυξη της εικόνας του εαυτού, η αυτοεκτίμηση και η διαμόρφωση ταυτότητας. 
Η εφηβική κατάθληψη, η χρήση ουσιών, οι αυτοκτονικές τάσεις των εφήβων. 
Οι σεξουαλικές σχέσεις, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η εφηβική εγκυμοσύνη. 
Η σωματική, νοητική, κοινωνική και σεξουαλική κατάσταση της ενήλικης περιόδου και της 

ώριμης ηλικίας 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Παπαδάκη Μιχαηλίδη Ε. (2014). Από τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους. 
Αθήνα, Πεδίο. 
Lehalle, H. & Mellier D. (2010). Ψυχολογία της ανάπτυξης: παιδική ηλικία και εφηβεία. 
Αθήνα, Πεδίο 
Λοιπή βιβλιογραφία 
Feldman R. S. (2010). Εξελικτική Ψυχολογία. Δια βίου ανάπτυξη. Αθήνα, Gutenberg. 
Smith P.K. Cowie H. Blades M. (2018).Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών. Θεσσαλονίκη, 
Τζιόλα. 
Slater A. & Bremner G. (2019). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη, Τζιόλα 
Shaffer D. R. (2004). Εξελικτική Ψυχολογία¨Παιδική ηλικία και εφηβεία. Αθήνα, Ιων 

 
  



270 
 

B03 Π03 Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B03 Π03  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

   

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3  4  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής ή ΕΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Σκοπός του μαθήματος είναι  η αναγνώριση εκ μέρους των φοιτητών της παιδαγωγικής και 
ψυχολογικής σημασίας των ανθρώπινων σχέσεων στη σύγχρονη σχολική τάξη. Η ύλη του 
μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες που ορίζουν την 
σημασία της κοινωνικής και παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Επιπρόσθετα δίδεται έμφαση 
στην  ψυχοπαιδαγωγική σημασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών 
–μαθητών. Κύριο στόχο αποτελεί επίσης η εκμάθηση και εφαρμογή στρατηγικών 
διδασκαλίας που θα οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική και δίκαιη πρακτική δίνοντας 
πρόσβαση στην μάθηση και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές.   
Οι παραδόσεις είναι έτσι δομημένες ώστε με το πέρας αυτών οι φοιτητές/τριες να είναι σε 
θέση να:  

 Περιγράφουν και να αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των κοινωνικών και 
παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων μέσα σε μια σύγχρονη σχολική τάξη.  

 Αναγνωρίζουν  την ψυχοπαιδαγωγική  σημασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή . 

 Εξετάζουν τις προκλήσεις και τις συγκρούσεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν 
μέσα από τον τρόπο επικοινωνίας δασκάλων και μαθητών. 

 Να κατανοήσουν εννοιολογικούς ορισμούς σχετικούς με το πεδίο.   
 Να διακρίνουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού και την επίδραση που έχει στη 

δυναμική των σχέσεων με τους μαθητές. 
 Να διασαφηνίσουν όρους όπως ‘αυθεντία του δασκάλου’  δίνοντας παραδείγματα 

για την επίδραση μιας τέτοιας στάσης. 
 Να διακρίνουν τα διάφορα μοντέλα διδασκαλίας συζητώντας τα μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα. 
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 Να χρησιμοποιούν διδακτικές μεθοδολογίες που συμβάλλουν στην οργάνωση της 
σύγχρονης σχολικής τάξης με σκοπό την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.  

 Να διαχειρίζονται πολλαπλές μορφές προκλητικής συμπεριφοράς μέσα στην 
σύγχρονη σχολική τάξη.  

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Διάλογος  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Λήψη αποφάσεων 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα  
 Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα Σχολική τάξη, Ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα- ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
2η εβδομάδα Στρατηγικές δημιουργίας ενός θετικού ψυχολογικού-κοινωνικού 
περιβάλλοντος  της σχολικής τάξης  
3η εβδομάδα  Η σημασία της σχέσης του εκπαιδευτικού με τον μαθητή/ Η σημασία της 
σχέσης του μαθητή με τον εαυτό του 
4η εβδομάδα Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην σχολική τάξη 
5η εβδομάδα Άμεση διδασκαλία: Στρατηγικές εφαρμογής  
6η εβδομάδα Εξατομικευμένη διδασκαλία: Στρατηγικές εφαρμογής  
7η εβδομάδα  Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Στρατηγικές εφαρμογής 
8η εβδομάδα Εργαστηριακό μάθημα  για τον σχεδιασμό διαφοροποιημένου 
προγράμματος διδασκαλίας   
9η εβδομάδα  Συνδιδασκαλία : Στρατηγικές εφαρμογής μοντέλων συνδιδασκαλίας   
10η εβδομάδα Η σημασία των σχολικών αλληλεπιδράσεων στην δόμηση της ταυτότητας 
του μαθητή  
11η εβδομάδα Σχέσεις δασκάλων και γονέων και ο ρόλος τους στην ακαδημαϊκή και 
κοινωνική πρόοδο των μαθητών  
12η εβδομάδα  Διεπιστημονική συνεργασία: Η  αποτελεσματική  μάθηση  μέσα από την 
διεπιστημονική συνεργασία  
13η εβδομάδα  Αποτίμηση του μαθήματος, αναστοχασμός και επίλυση αποριών για τις 
εξετάσεις 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Άμεση διδασκαλία   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση και παρέμβαση) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο Μαθήματος   100 4 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ατομική ή 
ομαδική εργασία ή/και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
εξαμήνου.  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Αθανασίου, Λ. (2007). Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού σ’ ένα σχολείο που συνεχώς 
αλλάζει. Δυνατότητες-προβλήματα-προοπτικές. Στο Χ. Γκόβαρης, Ε. Θεοδωροπούλου, & Α. 
Κοντάκος. (Επιμ.), Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα θεωρίας 
και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Άτραπος. 
Barkley, R.A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder. Handbook for diagnosis and 
treatment.New York: Guilford Press. 
Bayer, J. K., Hiscock, H., Ukoumunne, O. C., Price, A., & Wake, M. (2008). Early childhood 
aetiology of mental health problems: A longitudinal population-based study. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 49(11), 1166-1174. doi: 10.1111/j.1469-
7610.2008.01943.x 
Bayer, J. K., Sanson, A. V., & Hemphill, S. A. (2006). Parent influences on early childhood 
internalizing difficulties. Journal 
Duke, D. L. (1990). Teaching: An introduction. New York, NY: McGraw-Hill Publishing Co. 
Emmer, E. T., Evertson, C. M., & Worsham, M. E. (2003). Classroom management for 
secondary teachers (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon. 
Eysenck, M.W. (2013). The impact of parental psychological difficulties on their children. In 
A.-S. 
Antoniou & B. D. Kirkcaldy (Eds.), Education, Family and Child and Adolescent Health 
(pp.21–35). Athens: Diadrassi. 
Farrington., D. P.(1993),Understanding and preventing bullying. In M. Torny (ed.), Crime and 
justice,17,381-458. Chicago: University of Chicago Press. 
Gal, E., Schreur, N. & Engel-Yeger, B., (2010). Inclusion in children with disabilities: teachers’ 
attitudes and requirements of environmental accommodations. International Journal of 
Special Education, 25 (2), 89-99. 
George, N.L., George, M.P., Gersten,R & Grosenick, J.K. (1995).To leave or stay: An 
exploratorystudy of teachers of students with emotional and behavioral disorders. 
Rrmedical and SpecialEducation, 16,227-236. 
Goodman, R.L. & Burton, D.M., (2010).The inclusion of students with BESD in mainstream 
schools:teachers’ experiences of and recommendations for creating a successful inclusive 
environment. Emotional and Behavioural Difficulties, 15 (3), 223-237. 
Gustafsson, H. C., Barnett, M. A., Towe-Goodman, N. R., Mills-Koonce, W. R., & Cox, M. J. 
(2014). Family Violence and Children's Behavior Problems: Independent Contributions of 
Intimate Partner and Child-Directed Physical Aggression. Journal of Family Violence. 
doi:10.1007/s10896-014-9628-z. 
Heacox, D. (2009). Making differentiation a habit: How to ensure success in academically 
diverse classrooms. Free Spirit Publishing. 
Heinrichs, N., Cronrath, A. L., Degen, M., & Snyder, D. K. (2010). The link between child 
emotional and behavioral problems and couple functioning. Family Science, 1(3-4), 152-172. 
doi:10.1080/19424620.2010.569366. 
Hopkins, D., & Stern, D. (1996). Quality teachers, quality schools: international perspectives 
and policy implications. Teacher & Teacher Education, 12(5), 501-517. 
Howes, C. (2000). Social-emotional classroom climate in child care, child-teacher 
relationships andchildren's second grade peer relations. Social Development, 9(2), 191-204. 
Hudson-Baker, P.(2005). Managing student behavior: how ready are teachers to meet the 
challenge?American Secondary Education, 33(3),51-64. 



273 
 

Hughes,J. N.& Cavell, T.A, Jackson, T. (1999). Influence of the teacher-Student Relationship 
on Childhood Cohduct Problems: A Prospective Study. Journal of Clinical Child Psychology, 
28(2),173-184. 
Καλαντζή-Αζίζη,Α.(1985). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Οικοσυστημική 
Προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2005). Μάθηση και διδασκαλία. Θεωρία, πράξη και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας.Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
Κολιάδης, Ε.Α. (Επιμ.), (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, 
αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Γρηγόρη.  
Κουρκούτας, Η.(2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: Παρεμβάσεις στο πλαίσιο 
της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα :Ελληνικά Γράμματα. 
Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2004). Predicting kindergarten peer social status from toddler 
and preschool problem behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(4), 409-423. 
doi:10.1023/B:JACP.0000030294.11443.41. 
Koundourou, C. (2012). Developing staff skills through emotional literacy to enable better 
practices with children with social emotional and behaviourial difficulties (SEBD). Strategies 
and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural  Difficulties 
International Perspectives on Inclusive Education, 2, 93–106. 
Κyriacou, C.(1996).Teacher stress: A review of some international comparisons. Education 
SectionRview,20,17-20 
Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (1998) Τα αναλυτικά προγράμματα σε μία μετανεοτερική εποχή. 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 28, 21-35. 
Νικολάου Ζ.Μ.(2007). Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης- Προβλήματα 
συμπεριφοράς, στο 
Μακρή-Μπότσαρη, Ε.(επιμ.) , Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, τ. Α΄, 203-
221. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Νόβα – Καλτσούνη Χ. (1995). Κοινωνικοποίηση, η γέννηση του κοινωνικού υποκειμένου. 
Αθήνα:Gutenberg. 
Ντολιοπούλου,Ε. (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα 
καιπιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Hellenic Journa l of 
Research in Education, 4, 97-125. 
Τomlinson, C. A. (2004) Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης 
Tomlinson, C.A. (2004). How to differentiate instruction in mixed ability classrooms. ASCD. 
Webster-Stratton, C. (1999). How to Promote Children΄s Social and Emotional Competence. 
London:P. Chapman. 
Yoleri, S. (2013a). The predictive effects of the behaviour problem variables on peer 
victimisation in preschool children. Early Child Development and Care. doi: 
10.1080/03004430.2013.804071.  

 
  



274 
 

Β03 Π08 Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β03 Π08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού 
λόγου 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις- Παρουσιάσεις εργασιών 3 3 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γενικότερος σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις 
μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, την αξιολόγησή τους  και τη 
διαμόρφωση υποστηρικτικών περιβαλλόντων, ώστε να αναπτύξουν, ως μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί, την προσωπική τους θεωρία σε σχέση με το θέμα αυτό.   
  Ειδικότερα, με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτήτριες/-τές αναμένεται να:  
 Έχουν κατανοήσει την πολυπλοκότητα της συγγραφής ως γνωσιακής δραστηριότητας και 

συνάμα πράξης κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένης.  
 Περιγράφουν προβλήματα μηχανιστικών δεξιοτήτων στην παραγωγή γραπτού λόγου 

(προβλήματα «γραμματέα») και προβλήματα γνωστικών, μεταγνωστικών και 
μεταγλωσσικών δεξιοτήτων (προβλήματα συγγραφέα-δημιουργού»). 

 Διακρίνουν πώς τα προβλήματα αυτά συνορχηστρώνονται μεταξύ τους και επηρεάζουν 
την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών-συγγραφέων.   

 Εξετάζουν τυπικές και άτυπες μορφές αξιολόγησης των συγγραφικών δεξιοτήτων και της 
συγγραφικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. 

 Συγκρίνουν και αξιολογούν τις μορφές και διαδικασίες αξιολόγησης ως προς το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τη λειτουργικότητά τους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 

 Αναγνωρίζουν και περιγράφουν διευκολυντικά μέσα για την υποστήριξη των 
μαθητών/τριών με προβλήματα στην παραγωγή λόγου.  

 Σχεδιάζουν και αξιολογούν διδακτικές παρεμβάσεις, στρατηγικές διδασκαλίας, και 
Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα προσαρμοσμένα στα προβλήματα των 
μαθητών/τριών με ή χωρίς τη χρήση ΤΠΕ.  
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Γενικές Ικανότητες 

- Σχεδιασμός διαφοροποιημένων διδακτικών προσεγγίσεων με κριτήριο τα εκάστοτε 
προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου 

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα  
- Άσκηση κριτικής διδακτικών προσεγγίσεων σχετικών με τα προβλήματα παραγωγής 

γραπτού λόγου 
- Ανάπτυξη φακέλου διδασκαλίας εξατομικευμένης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο εβδομάδα   Παρουσίαση μαθήματος. Στόχοι και θεματικές ενότητες – Μέθοδος 
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Προτεινόμενη βιβλιογραφία. 
1η θεματική ενότητα: Ρόλοι και δεξιότητες του μαθητή κατά τις φάσεις 
παραγωγής γραπτού λόγου (σχεδιασμού, καταγραφής, αναθεώρησης-
βελτίωσης) σε σχέση με το πλαίσιο συγγραφής 

 Δεξιότητες «γραμματέα» (δεξιότητες μηχανιστικές, γραφής με το χέρι, 
λεξιλογικές, ορθογραφίας, σύνταξης) 

2ο εβδομάδα   1η θεματική ενότητα: Ρόλοι και δεξιότητες του μαθητή κατά τις φάσεις 
παραγωγής γραπτού λόγου  

 Δεξιότητες «δημιουργού» (στοχοθέτης, παραγωγός ιδεών, οργανωτής, 
αξιολογητής)-γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες 

3ο εβδομάδα   2η θεματική ενότητα: Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου 

 Προβλήματα «γραμματέα»-Προβλήματα μηχανιστικών δεξιοτήτων:  
- Γραφής με το χέρι (Δυσγραφία) 
-  Ορθογραφίας (Δυσορθογραφία) 
-  Λεξιλογίου  
- Στίξης, σύνταξης, τονισμού, χρήσης πεζών-κεφαλαίων 

4ο εβδομάδα   2η θεματική ενότητα: Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου  

 Προβλήματα «συγγραφέα-δημιουργού» 
- Προβλήματα γνωσιακών -μεταγνωσιακών δεξιοτήτων 
- Προβλήματα σχεδιασμού, οργάνωσης και βελτίωσης ιδεών  

5ο εβδομάδα   3η θεματική ενότητα: Αξιολόγηση των προβλημάτων παραγωγής του 
γραπτού λόγου.  

 Μορφές τυπικής και άτυπης αξιολόγησης του συγγραφικού έργου και 
αντίστοιχα εργαλεία 

 Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης του τελικού προϊόντος/κειμένου και 
της επίδοσης 

6ο εβδομάδα   3η θεματική ενότητα: Αξιολόγηση των προβλημάτων παραγωγής του 
γραπτού λόγου.  

 Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης του «μεταγιγνώσκειν»  

7ο εβδομάδα   3η θεματική ενότητα: Αξιολόγηση των προβλημάτων παραγωγής του 
γραπτού λόγου.  

 Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης των μηχανιστικών δεξιοτήτων. 

8ο εβδομάδα   4η θεματική ενότητα: Υποστηρικτική διδασκαλία και προβλήματα 
παραγωγής γραπτού λόγου 

 Βασικές αρχές και διδακτικές ενέργειες για μια αποτελεσματική 
υποστηρικτική διδασκαλία – παραδείγματα σχεδιασμού 

 Μορφές υποστηρικτικής διδασκαλίας – Γνωστική μαθητεία.  

9ο εβδομάδα   4η θεματική ενότητα: Υποστηρικτική διδασκαλία και προβλήματα 
παραγωγής γραπτού λόγου 

 Γνωστικές στρατηγικές (γέννησης, οργάνωσης και βελτίωσης ιδεών) - 
Διευκολυντικά μέσα.  
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 Στρατηγικές ανάπτυξης των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων (Συνεργατική 
γραφή, μεταγνωσιακός έλεγχος) - Διευκολυντικά μέσα.  

 Τεχνικές/στρατηγικές για την υποστήριξη των μηχανιστικών δεξιοτήτων 
(τεχνικές γραφής, τεχνικές ορθογραφίας, τεχνικές λεξιλογίου).  

10ο εβδομάδα   4η θεματική ενότητα: Υποστηρικτική διδασκαλία και προβλήματα 
παραγωγής γραπτού λόγου 

 Η αξιοποίηση των πολυμέσων ως υποστηρικτικών εργαλείων για τη 
διαχείριση προβλημάτων παραγωγής γραπτού λόγου. 

11ο εβδομάδα   4η θεματική ενότητα: Υποστηρικτική διδασκαλία και προβλήματα 
παραγωγής γραπτού λόγου 

 Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση Εξατομικευμένων 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

12ο εβδομάδα   Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.  

13ο εβδομάδα   Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Απολογισμός – Συμπεράσματα. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 
 Προσέγγιση που επικεντρώνεται στη 
μάθηση/διερευνητική και συμμετοχική μέθοδο 
διδασκαλίας 
 Μελέτη και κριτική από τους φοιτητές:  
- μαθητικών κειμένων όπου αποτυπώνονται μαθησιακές 

δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου (ως 
περιπτώσεων μελέτης και ανάλυσης) 

- προτεινομένων από τη διεθνή βιβλιογραφία τρόπων και 
μέσων αξιολόγησης των δεξιοτήτων παραγωγής 
γραπτού λόγου 

 Προτάσεις και παρουσίαση από τους φοιτητές (ατομικά 
ή σε ομάδες εργασίας) καλών πρακτικών που 
αποσκοπούν στη σύνδεση της αξιολόγησης των 
δεξιοτήτων με τη μάθηση και τη διδασκαλία της 
παραγωγής γραπτού λόγου  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία -Χρήση λογισμικών διάγνωσης 
μαθησιακών δυσκολιών και λογισμικών παρέμβασης 
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΝΟΥ (2008) Intelearn 
ΓΡΑΦΩ ΑΠΛΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΥΚΟΛΑ (2010) ) Intelearn 
ΕΙΚΟΝΕΣ, ΛΕΞΕΙΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (2011) ) Intelearn 
ΣΧΗΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΧΡΩΜΑ, ΧΩΡΟΣ(2011) ) Intelearn 
ΑΚΤΙΝΕΣ 4.0 (2008) ΤΟ CD-ROM ΤΟΥ ΔΥΣΑΛΕΞΗ (2013) 
Intelearn 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και 
περιλαμβάνει την κατάθεση ομαδικού φακέλου εργασιών 
(20%  επιπρόσθετης βαθμολογίας) και γραπτές εξετάσεις. 
Ο φάκελος δεν είναι υποχρεωτικός. Όσοι καταθέσουν 
φάκελο μπορούν να απαντούν σε λιγότερα θέματα στις 
εξετάσεις.  
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βάμβουκας Μ. (2004). Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της ανάγνωσης. Αθήνα: Ατραπός. 
Βασαρμίδου, Δ. & Σπαντιδάκης Ι. (2015). Διδασκαλία και μάθηση του γραπτού λόγου. Αθήνα 

εκδόσεις Gutenberg. 
Βλασσοπούλου, Μ.,Γιαννετοπούλου,  Α.,Διαμαντή Μ.,Κιρπότιν Λ.,Λεβαντή Ε.,Λευθέρη Κ.,& 

Σακελλαρίου Γ. (2007). Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της 
σχολικής μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Ιορδανίδου Α. & Φτερνιάτη Α. (2010). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό 
μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα εκδόσεις Πατάκη. 

Κωσταρίδου - Ευκλείδη Α. (2005). Μεταγνωστικές Διαδικασίες και Αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

Κωστούλη Τ. (2009). Ο γραπτός λόγος σε κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια. Κειμενικές 
πρακτικές και διαδικασίες μάθησης. Αθήνα: Επίκεντρο. 

Ματσαγγούρας Η. Γ. (2004) Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού 
σκέφτονται, γιατί δε γράφουν; Αθήνα: Γρηγόρης. 

 Παντελιάδου Σ. (2001) Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Πεδίο. 
Παπαδοπούλου Σ. (2000). Η ολική Γλώσσα. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. 
Παπαϊωάννου Π.& Πατούνα Α. (2003). Η Περίληψη ως κείμενο και αντικείμενο διδασκαλίας. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Σπαντιδάκης, Ι. (2004). Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας.  

Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο. 
Bereiter C. & Scardamalia M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 
Flower L. (1994). The Construction of Negotiated Meaning: A social Cognitive Theory of 

Writing. Southern Illinois: University Press. 
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Β03 Π12 Μάθηση και Διδασκαλία της Γραπτής Έκφρασης με χρήση Πολυμέσων 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β03 Π12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 20 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μάθηση και Διδασκαλία της Γραπτής Έκφρασης με 
χρήση Πολυμέσων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις- Παρουσιάσεις εργασιών 3 3 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτήτριες/τές εξοικειώνονται με ποικίλα ψηφιακά 
περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης της γραπτής έκφρασης. Γενικότερη επιδίωξη του 
μαθήματος είναι η δόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και η ανάπτυξη στάσεων που θα 
μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότερη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μάθηση 
και τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και η ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης κατά τη 
διδακτική τους αξιοποίηση όσον αφορά στις δυνατότητες, τα όριά τους, την ουδετερότητά 
τους.  
Ειδικότερα με το πέρας των μαθημάτων αναμένεται οι φοιτήτριες/τές να: 
- Έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής του γραμματισμού/ 

πολυγραμματισμών.  
- Διακρίνουν την επίδραση των ιδιαιτεροτήτων των ψηφιακών μέσων (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, ρευστότητα, βαθμός καθοδήγησης, πολιτισμικός χρωματισμός) στη 
γραπτή έκφραση και τη διδασκαλία της.  

- Ερμηνεύουν πώς οι ΤΠΕ επιδρούν στον διδακτικό σχεδιασμό και τη  μαθησιακή 
αποτελεσματικότητα κατά τη διδασκαλία της γραπτής έκφρασης. 

- Αξιοποιούν τις αρχές της παιδαγωγικής του γραμματισμού/πολυγραμματισμών και τις 
ιδιαιτερότητες των ΤΠΕ, για να σχεδιάζουν αναπτυξιακά κατάλληλες διδακτικές 
προσεγγίσεις και ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

- Μεταφέρουν τις αρχές αυτές στη διδασκαλία ποικίλων κειμενικών ειδών/τύπων 
(γραμμικών, πολυτροπικών και μη γραμμικών). 

- Αναγνωρίζουν ποικίλα ψηφιακά μέσα (λογισμικά, εργαλεία Web2, πλατφόρμες) που 
διατίθενται για τη διδασκαλία της γραπτής έκφρασης.  
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- Αξιολογούν τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες των ΨΜ ως γνωσιακών και ως 
κοινωνικο-πολιτισμικών εργαλείων στο πλαίσιο υποστήριξης των 
γνωστικών/μεταγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών - 
συγγραφέων αντίστοιχα.  

- Προσαρμόζουν τα ψηφιακά εργαλεία σε συνθήκες εξατομίκευσης ή διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών.   

Γενικές Ικανότητες 

- Σχεδιασμός αποτελεσματικών διδακτικών περιβαλλόντων και σεναρίων διδασκαλίας 
- Σχεδιασμός διδακτικών περιβαλλόντων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σε σχέση με τις θεωρητικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις και την πρακτική τους εφαρμογή αντίστοιχα   
- Ανάπτυξη φακέλου υλικού ως εργαλείου ευέλικτης γλωσσικής διδασκαλίας  
- Διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα: Παρουσίαση μαθήματος. Στόχοι και θεματικές ενότητες – Μέθοδος διδασκαλίας 
και αξιολόγησης. Προτεινόμενη βιβλιογραφία. 

                     Ο ρόλος και η σημασία του γραπτού λόγου στην εποχή των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

2ο μάθημα:   Ο γραπτός λόγος,  η μεταγνώση, η μνήμη, τα πολυμέσα και το σχολείο. 
3ο μάθημα:   Τρόποι διδασκαλίας του γραπτού λόγου και ο ρόλος των πολυμέσων και των 

WEB 2 περιβαλλόντων . 
4ο μάθημα:   Τα πολυμέσα ως γνωσιακά εργαλεία παραγωγής γραπτού λόγου  
5ο μάθημα:   Σχεδιασμός πολυμεσικών περιβαλλόντων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

παραγωγής γραπτού λόγου  
6ο μάθημα:   Μηχανιστικές δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου και ο ρόλος των ΤΠΕ 
7ο μάθημα:   Μεταγνωσιακές δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου και ο ρόλος των ΤΠΕ   
8ο μάθημα:   Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση πολυμεσικών και διαδικτυακών 

μαθησιακών περιβαλλόντων γραπτού λόγου  
9ο μάθημα:   Διαφοροποιημένη διδασκαλία και πολυμεσικά εργαλεία μάθησης του γραπτού 

λόγου 
10ο μάθημα:   Πολυμεσικές εφαρμογές για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου στη μητρική, 

στη δεύτερη και στην ξένη γλώσσα  
11ο μάθημα:    Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών περιβαλλόντων για 

την ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων  
12ο μάθημα:   Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Συζήτηση -Αναστοχασμός 
13ο μάθημα:  Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Απολογισμός – Συμπεράσματα 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
Προσέγγιση που επικεντρώνεται στη μάθηση/διερευνητική 
και συμμετοχική μέθοδο διδασκαλίας. Οι φοιτητές 
χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν εργασίες 
θεωρητικές ή σενάρια παρέμβασης  με την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ. Για την ολοκλήρωση των εργασιών τους υποστηρίζονται 
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψηφίους 
διδάκτορες. Η παρουσίαση, ο σχολιασμός και η αξιολόγηση 
τους γίνεται στην τάξη. Τις εργασίες όλου του εξαμήνου τις 
καταθέτουν στο φάκελο αξιολόγησης τους στο τέλος του 
εξαμήνου.    
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία. και εκπαιδευτικών λογισμικών 
 
Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι για χρήση web 2.0 
εργαλείων 
www.toondoo.com   
https://storybird.com/     
https://bookcreator.com/ 
https://www.storyjumper.com/user/login 
https://www.powtoon.com/account/login/ 
https://web.creaza.com/en/ 
https://prezi.com/     
http://www.dwrean.net/2011/02/hotpotatoes.html  
http://edu.glogster.com/?ref=com   
http://www.tagxedo.com/app.html 
http://www.wordle.net/create 
https://www.mindomo.com/ 
https://bubbl.us/ 
https://en.linoit.com/  
https://el.padlet.com/ 
http://www.quivervision.com/ 
https://shotcut.org/ 
https://adobe-premiere.en.softonic.com/download 
https://www.voki.com/site/create 
https://www.thinglink.com/login 
https://www.makeuseof.com/tag/loogix-free-online-gif-
animator/ 
https://timeglider.com/ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Inte*learn: 
Ιδεοκατασκευές Σπαντιδάκης (2004) 
Λογισμικά ΕΔΙΑΜΜΕ 

Βήματα προς το κείμενο:  
 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης (γράφω επίπεδο 1,2,3,4,  
δημιουργώ και εκπαιδευτικά παιχνίδια):  
http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάθεση ομαδικού 
φακέλου εργασιών (20%  επιπρόσθετης βαθμολογίας). Ο 
φάκελος δεν είναι υποχρεωτικός.  
Οι Γραπτές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές.  Όσοι έχουν 
καταθέσει φάκελο μπορούν να απαντούν στις εξετάσεις σε 
λιγότερα θέματα.  

 
 

http://www.toondoo.com/
https://storybird.com/
https://bookcreator.com/
https://www.storyjumper.com/user/login
https://www.powtoon.com/account/login/
https://web.creaza.com/en/
https://prezi.com/
http://www.dwrean.net/2011/02/hotpotatoes.html
http://edu.glogster.com/?ref=com
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.wordle.net/create
https://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
https://en.linoit.com/
https://el.padlet.com/
http://www.quivervision.com/
https://shotcut.org/
https://adobe-premiere.en.softonic.com/download
https://www.voki.com/site/create
https://www.thinglink.com/login
https://www.makeuseof.com/tag/loogix-free-online-gif-animator/
https://www.makeuseof.com/tag/loogix-free-online-gif-animator/
https://timeglider.com/
ftp://ediamme.edc.uoc.gr/ekp_yliko/bhmata_mprosta1/BIMATA_KEIMENO.iso
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Σπαντιδάκης, Ι. (2010).  Κοινωνιογνωσιακά πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης για την 
παραγωγή γραπτού λόγου: Από τη Θεωρία στην Πράξη» εκδόσεις. Αθήνα: Gutenberg.  
Κωστούλη, Τ. (2009) Ο γραπτός λόγος σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. Αθήνα: 
Επίκεντρο.  
Μικροπουλος Τ., & Μπέλλου Ι. (2010) Σενάρια Διδασκαλίας με υπολογιστή Αθήνα: 
Επίκεντρο.  
Φεσάκης, Γ. (2019). Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση: Από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ψηφιακή 
ικανότητα και την υπολογιστική σκέψη. Αθήνα: Gutenberg.   
DeVoss, D.N., Eidman-Aadahl, E. & Hicks T. (2010). Because digital writing matters: 
improving student writing in online and multimedia environments/ National Writing 
Project (1st ed.). USA: Jossey-Bass. 
Thomas, M, Reinders, H. & Warschauer, M. (2013). Contemporary computer-assisted 
language learning. London: BLOOMSBURY. 
Selber, S. A. (2004). Multiliteracies for a digital age. USA: Studies in writing & rhetoric. 

 
  

https://service.eudoxus.gr/search/
https://service.eudoxus.gr/search/
https://service.eudoxus.gr/search/
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Β03 Π14 Γραμματισμός και νέες τεχνολογίες στο πεδίο της Ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας και ξένης γλώσσας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β03 Π14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γραμματισμός και νέες τεχνολογίες στο πεδίο της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ξένης γλώσσας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις- Παρουσιάσεις εργασιών 3 3 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αυτό αναδεικνύει πώς επηρεάζουν οι Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας τη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης: πώς οδήγησαν στη 
διατύπωση νέων παιδαγωγικών και γλωσσολογικών θεωριών και πώς συνέβαλαν στην 
αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας. Ευρύτερος στόχος είναι η εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών με τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στο πεδίο του γραμματισμού της 
ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας, η δόμηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
δημιουργία θετικής στάσης εκ μέρους τους, ώστε να είναι ικανοί να τις εντάξουν στην 
μετέπειτα καθημερινή διδακτική τους πρακτική. 
 Ειδικότερα, με το πέρας των μαθημάτων αναμένεται οι φοιτητές/τριες:   

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες περί γραμματισμού στο πεδίο της δεύτερης και 
ξένης γλώσσας. 

 Να έχουν κατανοήσει πώς οι ΤΠΕ επιδρούν στον διδακτικό σχεδιασμό και τη  
μαθησιακή αποτελεσματικότητα στο πεδίο αυτό με κριτήριο το σημείο εστίασης 
κατά τη διδασκαλία  (φροντιστηριακά, κοινωνικογνωστικά, κοινωνικοπολιτισμικά 
εργαλεία)  

 Να αξιολογούν και να συγκρίνουν ψηφιακά περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί από 
το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) για τη 
διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και ως ξένης και άλλα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Web2.  

 Να σχεδιάζουν περιβάλλοντα γνωσιακής μαθητείας και σενάρια διδασκαλίας στο 
πεδίο της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
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 Να επιλέγουν το καταλληλότερο για τη διδασκαλία τους ψηφιακό περιβάλλον, 
αιτιολογώντας την επιλογή τους.  

 Να προσαρμόζουν τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για τη διδασκαλία 
και μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης στους εκάστοτε στόχους της 
διδασκαλίας τους.  

 Να εφαρμόζουν τα ψηφιακά εργαλεία για την εξατομίκευση ή διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας τους σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών.   

 Να εντοπίζουν στα ψηφιακά εργαλεία στοιχεία, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις των 
αρχών σχεδιασμού των περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης του γραπτού 
λόγου που απορρέουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις του γραμματισμού στο 
πεδίο της ξένης/δεύτερης γλώσσας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

- Σχεδιασμός αποτελεσματικών διδακτικών περιβαλλόντων και σεναρίων διδασκαλίας 
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυ-πολιτισμικότητα 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σε σχέση με τις θεωρητικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις και την πρακτική τους εφαρμογή αντίστοιχα   
- Ανάπτυξη φακέλου υλικού ως εργαλείου ευέλικτης γλωσσικής διδασκαλίας 
- Διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1ο μάθημα  Παρουσίαση μαθήματος. Στόχοι και θεματικές ενότητες – Μέθοδος 
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Προτεινόμενη βιβλιογραφία. 
 
Γραμματισμός ως κοινωνικο-πολιτισμικο-ψυχολογικό φαινόμενο. 
Ψυχογλωσσικές, Κοινωνιο-γλωσσικές και Ανθρωπιστικές θεωρίες 
Γραμματισμού στη δεύτερη γλώσσα (Γ2). 

2ο μάθημα  Ομοιότητες και διαφορές στη συγγραφή μεταξύ μητρικής και Γ2. 

3ο μάθημα  Γλωσσική Μάθηση Υποστηριζόμενη από τον Υπολογιστή. Ιστορική 
αναδρομή  και Σύγχρονες Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Γραμματισμού 
στο πεδίο της Γ2. 

4ο μάθημα  Οι Τεχνολογίες της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και  
γραμματισμός στη Γ2. 

5ο μάθημα  Ο ρόλος των ΤΠΕ ως επικοινωνιακών εργαλείων. Σύγχρονη και 
ασύγχρονη επικοινωνία. 

6ο μάθημα  Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως φροντιστηριακών εργαλείων στο πεδίο της 
ελληνικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας. 

7ο μάθημα  Υπερκείμενα, Υπερμέσα και γραπτός λόγος.  Ο ρόλος των ΤΠΕ ως 
κοινωνιογνωσιακών εργαλείων.  

8ο μάθημα  Αρχές Παιδαγωγικού σχεδιασμού μαθησιακών διαδικτυακών 
περιβαλλόντων γραμματισμού.   

9ο μάθημα  Στρατηγικές γραμματισμού και ΤΠΕ. Σύγχρονα  Διαδικτυακά 
περιβάλλοντα  γραμματισμού. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακών 
περιβαλλόντων γραμματισμού στη  Γ2. 

10ο μάθημα  Αξιολόγηση  μαθησιακών περιβαλλόντων γραμματισμού Γ2. 

11ο μάθημα  Σενάρια Διδασκαλίας γραμματισμού - Παρουσιάσεις εργασιών 
φοιτητών. 

12ο μάθημα  Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών – Συζήτηση – Στοχασμός. 

13ο μάθημα  Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών- Απολογισμός – Συμπεράσματα 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 
Προσέγγιση που επικεντρώνεται στη μάθηση/διερευνητική 
και συμμετοχική μέθοδος διδασκαλίας. 
Προτάσεις και παρουσίαση από τους φοιτητές καλών 
πρακτικών από την ελληνική διασπορά.   
Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν 
εργασίες θεωρητικές ή σενάρια παρέμβασης  με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για την ολοκλήρωση των εργασιών τους 
υποστηρίζονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους 
υποψηφίους διδάκτορες. Η παρουσίαση, ο σχολιασμός και η 
αξιολόγηση τους γίνεται στην τάξη. Τις εργασίες όλου του 
εξαμήνου τις καταθέτουν στο φάκελο αξιολόγησης τους στο 
τέλος του εξαμήνου.    
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  και των εκπαιδευτικών 
λογισμικών και διαδικτυακών περιβαλλόντων του ΕΔΙΑΜΜΕ 
(http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/) 
Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης: 
  http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/ 
Μαργαρίτα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Καθώς μεγαλώνουμε… στο κόσμο των ελληνικών: 
 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Αλφαβητοχώρα: 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Διαβάζω γράφω τραγουδώ: 
 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Μιλώ και γράφω ελληνικά: 
 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Βήματα προς το κείμενο:  
 
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia 
Εργαλεία Web2 για τη διδασκαλία της παραγωγής και 
κατανόησης γραπτού λόγου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Περιλαμβάνει 
την κατάθεση ομαδικού φακέλου εργασιών (20%  
επιπρόσθετης βαθμολογίας) και γραπτές εξετάσεις. Ο 
φάκελος δεν είναι υποχρεωτικός. Όσοι έχουν καταθέσει 
φάκελο μπορούν να απαντούν στις εξετάσεις σε λιγότερα 
θέματα.  

 

http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/
http://elearning.edc.uoc.gr/moodle/
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
ftp://ediamme.edc.uoc.gr/ekp_yliko/bhmata_mprosta1/BIMATA_KEIMENO.iso
http://ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?multimedia
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Β04 Π02 Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστήμες Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β04 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 30 και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υποχρεωτικό επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές 
επιστημονικές γνώσεις για το συγκεκριμένο επίστημονικό πεδίο. 
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα όλων των τύπων 
των σημαντικών σχέσεων που αναπτύσουν οι άνθρωποι (διαπροσωπικές – 
επαγγελματικές).  
Να εξοικοιωθούν με τα συναισθήματα και με την ένταση των συναισθημάτων που 
ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μέσα στις σχέσεις τους. 
Να κατανοήσουν τους τρόπους της υγιούς συννενόησης και αλληλουποστήρηξης ανάμεσα 
στους ανθρώπους, όπως και τη φύση των προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν 
μέσα στις σχέσεις 
Επιπλέον στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίαςτης καλής λεκτικής και 
της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι σημαντικό οι φοιτητές να 
αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους κανόνες που διέπουν την καλή επικοινωνία και τους 
κινδύνους που δημιουργούνται στις περιπτώσεις που οι κανόνες παραβιάζονται. 
Τέλος οι φοιτητές πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία και τη δράση της μη 
λεκτικής επικοινωνίας,  για τα κανάλια της μετάδοσής της και για τους τρόπους βελτίωσής 
της. 

Γενικές Ικανότητες 

Επιστημονική και δημιουργική σκέψη 
Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
Ευελιξία και προσαρμογή σε καινούριες ή σε δύσκολες καταστάσεις 
Ικανότητα αυτοκριτικής 
Σεβασμός, αποδοχή  και κατανόηση της διαφορετικότητας 
Ικανότητα συνεργασίας 

 



287 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η θεωρία των σχέσεων αντικειμένου 
Οι πρωτόγωνες σχέσεις των παιδιών με τα μέρη του αντικειμένου και με τα μεταβατικά 
αντικείμενα 
Η δημιουργία της βάσης του εαυτού και η διαδικασία της σχάσης 
Η προβολική ταυτιση και η ενεργοποίησή της στις ερωτικές σχέσεις 
Ο δεσμός προσκόλλησης και οι τύποι της προσκόλλησης 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των σχέσεων προσκόλλησης 
Η συναισθηματική στέρηση 
Η επίδραση των σχέσεων της παιδικής ηλικίας στις σχέσεις της ώριμης ζωής 
Η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία 
Οι κοινωνικές δεξιότητες 
Οι επαγγελματικές και οι διαπροσωπικές σχέσεις 
Η μη λεκτική επικοινωνία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
εξαμήνου 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για τον Ευδοξο: 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2011) Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων Αθήνα: Πεδίο 
Καφέτσιος Κ. (Δεσμός, Συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις Αθήνα: Τυπωθήτω 
Πολεμικός Ν, Κοντάκος Α. (επιμ) 2002). Μη λεκτική επικοινωνία Συγχρονες θεωρητικές και 
ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα Πεδίο 
Λοιπή βιβλιογραφία 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2012) Ο δεσμός της αγάπης Αθήνα: Πεδίο 
Παπαδάκη – Μιχαηλίδη Ε. (2014) Από τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους Αθήνα Πεδίο 
Κοντάκος Α. Πολεμικός Ν. (2000) Η μη λεκτική επικοινωνία στο νηπιαγωγίο Αθήνα¨Ελληνικά 
γράμματα 
Burggoon M, Hunsaker GF, Dawson JE (1994) Human communication London: Sage. 
Livingston Smith D (1991) Hidden conversations. London: Tavistock/Routledge 
SternbergJR & Hojjat M (1997) Satisfaction in close relationships New York, London: The 
Guilford Press 
Feldman RS (1992) Applications of nonverbal behavioral theories and research USA: Lawrence 
Erlbaum Associates Inc. 
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Β05 Π03 Αναπτυξιακές Διαταραχές 

 
   ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β05 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακές Διαταραχές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕ)-  Επιστημονικού Πεδίου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Αναπτυξιακή 
Ψυχοπαθολογία.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες 
θα είναι σε θέση να: 

 Περιγράφουν και συγκρίνουν βασικές έννοιες του επιστημονικού πεδίου και τις 
αρχές των βασικών αναπτυξιακών θεωριών, την εξέλιξη των μοντέλων 
ψυχοπαθολογίας και των μοντέλων προσέγγισης της παιδικής ψυχοπαθολογίας 

 Δίνουν παραδείγματα εφαρμογής των θεωρητικών αρχών σε υποθετικά 
περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης και σε συνάρτηση με την ηλικία και το 
αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών/τριών. 

 Κατανοούν τη διάκριση μεταξύ  Ταξινομητικών Μοντέλων (Κατηγοριοποιητικά- 
Φάσματος /Διαστάσεων) και των σύγχρονων Συνδιαλλακτικών Μοντέλων/ 
Μοντέλων Σχέσεων 

 Κατανοούν τη διάκριση της «ενδο- και διαπροσωπικής ψυχικής  δυναμικής» στην 
παιδική και εφηβική ηλικία, ως ξεχωριστές και συνδεόμενες μεταξύ τους 
αναπτυξιακές φάσεις  

 Κατανοούν βασικές μορφές ψυχοπαθολογικών φαινομένων και παραγόντων 
κινδύνου 

 Αναζητούν στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών τις αιτίες των κινήτρων. 

 Αναζητούν ερευνητικά δεδομένα για τη διερεύνηση ψυχοπαθολογικών 
φαινομένων και παραγόντων κινδύνου 

 Περιγράφουν και να συγκρίνουν την εσωτερική δυναμική-σύνδεση των διαφόρων 
ψυχοπαθολογικών φαινομένων ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση-ηλικία  

 Προτείνουν πρακτικές και μεθόδους που αποβλέπουν στην αποτελεσματική 
πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.  
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 Αξιολογούν κριτικά την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των 
προτεινόμενων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

Γενικές Ικανότητες 

  Ικανότητα αναγνώρισης των βασικών και καινοτόμων ταξινομητικών μοντέλων 
Ψυχοπαθολογίας (ορθολογική επιστημονική σκέψη) 

  Ικανότητα αναγνώρισης των υφιστάμενων διαταραχών με βάση  τις σύγχρονες  
προσεγγίσεις της Ψυχοπαθολογίας  

 Ικανότητα αναγνώρισης της διαφορετικής δυναμικής  των διαταραχών 
ανάλογα την αναπτυξιακή φάση (διαφοροποιημένη σκέψη) 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ψυχοπαθολογικές Μορφές Ανάπτυξης, Ψυχική Ανθεκτικότητα και Ψυχική Υγεία 
στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία 

2. Πρώιμοι και ύστεροι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη των διαταραχών στην 
παιδική και εφηβική ηλικία 

3. Μοντέλα Ψυχοπαθολογίας και Ταξινόμησης: Ατομικών Χαρακτηριστικών, 
Συστημικά, Συνδιαλλακτικά Διαπροσωπικά Μοντέλα, Ταξινομητικά Μοντέλα:  
Σχέσεων-Κατηγοριοποιητικά-Φάσματος/Διαστάσεων 

4. Οικογένεια και Ψυχοπαθολογία: Στρεσσογόνοι παράγοντες 
5. Ψυχοπαθολογία και Σχολείο: Μορφές και Είδη Διαταραχών 
6. Αγχώδεις Διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία: χαρακτηριστικά, μορφές, 

είδη παρέμβασης σε σχολικό και ατομικό επίπεδο 
7. Κατάθλιψη και δυσθυμικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία:  

χαρακτηριστικά, μορφές, είδη παρέμβασης σε σχολικό και ατομικό επίπεδο 
8. Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού και Επικοινωνίας στην παιδική και εφηβική 

ηλικία: μορφές και ψυχοκοινωνική λειτουργία των παιδιών του ΑΦ  
9. Διασπαστικές Συμπεριφορές/ Υπερκινητικότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία: 

χαρακτηριστικά, μορφές, είδη παρέμβασης σε σχολικό και ατομικό επίπεδο 
10. Εφηβεία και Ψυχοπαθολογία: Διαταραχές Διατροφής, Αυτοκτονικές τάσεις και 

«Αντικοινωνικές» συμπεριφορές 
11. Μοντέλα Πρόληψης και Παρέμβασης σε σχολικό, ατομικό, ομαδικό και 

οικογενειακό πλαίσιο 
12. Μελέτες περίπτωσης 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Διά ζώσης, ΠΠΤ, προβολή  video 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 elearing, classweb 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις - 
Διαδραστικές 
συζητήσεις με βάση 
μελέτες περίπτωσης 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Αξιολόγηση στην Ελληνική Γλώσσα 
Τελικές Εξετάσεις με βάση Ερωτηματολόγια Διπλής+ 
Πολλαπλής επιλογής (100% της βαθμολογίας) 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1.Wenar C. & Kerig, P. (2010). Εξελικτική ψυχοπαθολογία.  Αθήνα: Gutenberg. 
2.Wilmshurst, L. (2009). Εξελικτική ψυχοπαθολογία: Μία αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: 
Gutenberg.  
3. Κουrκούτας Η. & Chartier, J.-P. (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και 
μαθησιακές διαταραχές: Αθήνα: Τόπος 
4. Κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη,  Κ. (2006). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: 
Gutenberg.  
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Β05 Π04 Διαταραχές λόγου στη σχολική ηλικία 

  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β05 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαταραχές λόγου στη σχολική ηλικία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β01 Π01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 
 Β03 Π01 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=247 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη της τυπικής ανάπτυξης του 
προφορικού λόγου αλλά κυρίως των γλωσσικών διαταραχών όπως εμφανίζονται στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και στους μαθητές του δημοτικού σχολείου και στην αντιμετώπισή τους.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 
 Γνωρίζει και να περιγράφει το ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών γλωσσικών 
διαταραχών καθώς και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στη μάθηση του γραπτού 
λόγου 
 Γνωρίζει τις κατηγορίες, τα αίτια και τα κλινικά χαρακτηριστικά των 
προβλημάτων/ διαταραχών του προφορικού λόγου  
 Έχει κατανοήσει τα  κλινικά  χαρακτηριστικά  των μαθητών με  
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 
 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών εκτίμησης της γλωσσσικής 
ανάπυξης σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
 Έχει κατανοήσει βασικά στοιχεία σύγχρονων θεωριών για τη γλωσσική 
ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές  

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα παρουσιάζονται κι αναλύονται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 
αναφορικά με θέματα διάγνωσης κι οριοθέτησης αναπτυξιακών γλωσσικών 
διαταραχών, γίνεται εκτενής αναφορά σε προγράμματα παρέμβασης που 
εφαρμόζονται διεθνώς για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των 
παιδιών καθώς και θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής. 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). 
Διασαφήνιση βασικών όρων (γλώσσα, ομιλία, επικοινωνία) και τα συστατικά του 
γλωσσικού συστήματος  
2η εβδομάδα Τυπική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών: Χαρακτηριστικά. 
3η εβδομάδα  Σύγχρονες ερμηνείες και ταξινόμηση των αναπτυξιακών γλωσσικών 
δυσκολιών και διαταραχών. 
4η εβδομάδα Μέθοδοι αξιολόγησης του προφορικού λόγου στην παιδική ηλικία   
Γλωσσική αξιολόγηση παιδιών: εφαρμογή και θέματα δεοντολογίας  
5η εβδομάδα  Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού και του 
λογοθεραπευτή στην αξιολόγηση και παρέμβαση διαταραχών του προφορικού λόγου 
6η εβδομάδα  Άτυπες και σταθμισμένες δοκιμασίες για την εκτίμηση της ανάπτυξης της 
φωνολογικής επίγνωσης  - ΜΕΤΑΦΩΝ τεστ 
7η εβδομάδα  Αξιολόγηση του λεξιλογίου με το Crighton Vocabulary Scales (ελληνική 
έκδοση). Το Τεστ Λόγου και Ομιλίας. Ε.Κ.Π.Α., ΕΠΕΑΕΚ 
8η εβδομάδα  Αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή: Γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά, 
ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση, παρέμβαση 
9η εβδομάδα  Γλωσσική ανάπτυξη στο φάσμα του αυτισμού και σε παιδιά με γενετικά 
σύνδρομα 
10η εβδομάδα Γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά με με κώφωση ή ακουστικά ελλείμματα 
11η εβδομάδα Τραυλισμός και επιλεκτική αλαλία σε μαθητές του δημοτικού σχολείου 
12η βδομάδα  Ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών με γλωσσικές διαταραχές 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(γλωσσική αξιολόγηση και λογοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 

   
 



293 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 

 Βλασσοπούλου, Μ. & Μύρκος, Α. (επιμ.). (2013). Λογοθεραπεία - Διεπιστημονική 
Θεώρηση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα. 

 Γλύκας, Μ. – Καλομοίρης, Γ. (Επιμ.) (2003) Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου: 
Πρόληψη, Έρευνα, Παρέμβαση και Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία. Αθήνα: Πανελλήνιος 
Σύλλογος Λογοπεδικών. 

 Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2006). Τραυλισμός: Η φύση και η αντιμετώπισή του 
στα παιδιά και τους εφήβους. Αθήνα: Τυποθήτω 

 Κουρμπέτης, Β. & Χατζοπούλου, Μ. (2010). Μπορώ και με τα μάτια μου: 
Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές. Αθήνα: Καστανιώτης. 

 Moores, D. F. (2007). Εκπαίδευση και κώφωση: Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και 
πρακτικές. Επιμ. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα. 

 Οκαλίδου, Α. (2002). Βαρηκοϊα- Κώφωση. Μελέτη της παραγωγής του λόγου και 
θεραπευτική παρέμβαση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 Παπαηλιού, Χ.Φ. (2005) Η ανάπτυξη της γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά. 
Αθήνα: Παπαζήση 

 Ράλλη, Α. & Παληκαρά, Ο. (επιμ.) (2017). Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα 
παιδιά και τους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Αθήνα: 
Gutenberg. 

 Frazier Norbury, C., Bruce Tomblin J., & Dorothy Bishop  (2013). Κατανοώντας τις 
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Επιμ. Α. Ράλλη & Ο. Παλλικαρά.  Αθήνα: 
Gutenberg. 

β. Αγγλική 

 Lue, M.S. (2001). Survey of communication disorders for the classroom teacher. 
Boston, MA: Allyn & Bacon 

 Reed, V.A. (2005). An introduction to children with language disorders, 3rd edition. 
Boston, MA: Pearson. 

 Owens, R.E. (2004). Language Disorders: Α functional approach to assessment and 
intervention, 4th edition. Boston, MA: Pearson. 

 Leonard, L. B. (2000). Children with Specific Language Impairment. London: The MIT 
Press.  

 Archibald, L. (2015). Theory motivated therapy studies of SLI. In Stavrakaki, S. (Ed.) 
Specific Language Impairment: Current trends in research. John Benjamin’s publishing 
Co. 

 Botting, N. (2007). Comprehension difficulties in children with Specific Language 
Impairment and Pragmatic Language Impairment. In Cain, K. & Oakhill, J. (Eds.), 
Children's comprehension problems in oral and written language. New York, NY: The 
Guilford Press. 

 Leekam, S. (2007). Language comprehension difficulties in children with Autism 
Spectrum Disorders. In Cain, K. & Oakhill, J. (Eds.), Children's comprehension problems 
in oral and written language. New York, NY: The Guilford Press. 
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Β05 Π06 Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη σχολική ηλικία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Β ΕΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β05 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 20 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη 
σχολική ηλικία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΟΧΙ 3 4 ETCS 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΕ) -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση με τις μορφές προβληματικών συμπεριφορών/ 
συναισθηματικών διαταραχών στα σχολεία και τους συνολικούς παράγοντες κινδύνου/ 
έκλυσης 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση τη λειτουργία των προβληματικών συμπεριφορών, της 
ατομικής, οικογενειακής και σχολικής πορείας, καθώς και της εξέλιξης αυτών των 
διαταραχών  στην εφηβική περίοδο. 

 Κατανόηση της δυναμικής των συναισθηματικών διαταραχών ως συμπτωματικές 
αντιδράσεις 

 Κατανόηση των «δυναμικών» που αναπτύσσονται στα σχολικά πλαίσια σε σχέση με 
τους δασκάλους και τους συμμαθητές  αυτών των παιδιών  

 Βασικές γνώσεις σε σχέση με τις «Ψυχοπαιδαγωγικές, Ψυχοκοινωνικές και 
Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις» στο πλαίσιο του σχολείου για Παιδαγωγούς, Ειδικούς 
Παιδαγωγούς και Ψυχολόγους 

 Κατανόηση μιας κριτικής μη ψυχιατρικής προσέγγισης των προβλημάτων 
συμπεριφοράς/ συναισθηματικών διαταραχών 

 Ερμηνεία των προβληματικών συμπεριφορών με βάση ατομικά και οικογενειακά 
στοιχεία, καθώς και στοιχεία που αφορούν τη θέση του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Ενίσχυση της ορθολογικής σκέψης/ επιστημονικής θεώρησης των 
αναπτυξιακών φάσεων και προβληματικών καταστάσεων στην παιδική-
εφηβική ηλικία 

  Ικανότητα αναγνώρισης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των παιδιών 
με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη σχολική ηλικία 
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 Ικανότητα εφαρμογής βασικών τεχνικών  στο πλαίσιο της Σχολικής Τάξης σε 
σχέση με τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις συναισθηματικές δυσκολίες 

 Ικανότητα κριτικής σκέψης/ προσέγγισης ζητημάτων ψυχικής υγείας στα 
παιδιά   

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Συμπεριφορικά, συναισθηματικά προβλήματα και ψυχοκοινωνικές διαταραχές 
στην πρώτη σχολική ηλικία: επιδημιολογικά στοιχεία και γενικά χαρακτηριστικά. 

2. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη συμπεριφορικών και συναισθηματικών 
δυσκολιών 

3. Μορφές και είδη συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών στο σχολικό 
πλαίσιο 

4. Δυναμικές σχέσεων, γονικές πρακτικές και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά 
οικογενειών παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς 

5. Συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις/πρακτικές των δασκάλων 
απέναντι στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς: βασικά δεδομένα 

6. Ψυχοπαιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της τάξης και 
συνολικές σχολικές πρακτικές (whole school approach) 

7. Εστιασμένες ψυχοκοινωνικές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στο ευρύτερο 
πλαίσιο του σχολείου για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς 

8. Μελέτες περίπτωσης 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Διά ζώσης, ΠΠΤ, video προβολές 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 elearing, classweb 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις - 
Διαδραστικές 
συζητήσεις με βάση 
μελέτες περίπτωσης 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Αξιολόγηση στην Ελληνική Γλώσσα 
Τελικές Εξετάσεις με βάση Ερωτηματολόγια Διπλής+ 
Πολλαπλής επιλογής (100% της βαθμολογίας) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1. Κουρκούτας, Η. (2017). Παιδιά με Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Διαταραχές: 
Κλινικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις στο Σχολείο και την Οικογένεια. Αθήνα: Τόπος 
2. Κολιάδης, Ε. (2017). Συμπεριφορά στο Σχολείο. Αξιοποιούμε Δυνατότητες. 
Αντιμετωπίζουμε Δυσκολίες 
3. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2010). Θυμός, επιθετικότητα, εκφοβισμό. Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: Παπαζήσης 
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Β05 Π08 Μαθησιακές δυσκολίες  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β05 Π08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθησιακές δυσκολίες  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β01 Π01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 
 Β03 Π01 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές του 
αντικειμένου των δυσκολιών μάθησης όπως εμφανίζονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στη ζωή του  ατόμου γενικότερα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού 
πεδίου 
 Έχει κατανοήσει τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των μαθητών με  
γενικές μαθησιακές δυσκολίες. 
 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης 
μαθησιακών δυσκολιών καθώς και άτυπες προσεγγίσεις διδακτικής 
αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό στο σχολείο 
 Είναι σε θέση διακρίνει τύπους παρεμβατικών προγραμμάτων για την 
υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση 
 Χρησιμοποιεί  διδακτικές μεθοδολογίες  για την οργάνωση 
παρεμβατικών προγραμμάτων υποστήριξης μαθητών με δυσκολίες στη 
μάθηση 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 
 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα είναι εισαγωγικό μάθημα για τη μελέτη βασικών θεματικών του πεδίου των 
μαθησιακών δυσκολιών. Παρουσιάζει εισαγωγικές έννοιες κι αποσαφηνίζει κύρια 
ζητήματα του πεδίου έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των όρων, των 
φαινομένων και των κύριων μεθοδολογιών διερεύνησής τους.  Με αυτή την έννοια το 
μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες προσεγγίσεις και διαστάσεις 
αξιολόγησης και παρέμβασης αναπτύσσονται στα επί μέρους ειδικά μαθήματα της 
κατεύθυνσης. 
 
1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: μάθηση και δυσκολίες μάθησης. Ιστορική επισκόπηση του 
συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. 
2η εβδομάδα – Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (ΓΜΔ): ορισμός, συχνότητα, γνωστικά 
χαρακτηριστικά. 
3η εβδομάδα  ΓΜΔ Αιτιολογία. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Γενετικοί και νευρολογικοί 
παράγοντες.   
4η εβδομάδα ΓΜΔ & Νοημοσύνη: Μαθητές με οριακή/ήπια νοητική στέρηση.  
5η εβδομάδα ΓΜΔ, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές & μάθηση του γραπτού λόγου 
6η εβδομάδα ΓΜΔ & μάθηση της αριθμητικής/μαθηματικών εννοιών 
7η εβδομάδα  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα και ΓΜΔ 
8η εβδομάδα Ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μαθητών με ΓΜΔ 
9η εβδομάδα  Έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στις ΓΜΔ 
10η εβδομάδα   Διδακτική αξιολόγηση για τον σχεδιασμό παρεμβατικής διδασκαλίας. 
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη γενική τάξη. 
11η εβδομάδα  ΓΜΔ στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 
12η βδομάδα  ΓΜΔ στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη: Ο ρόλος της οικογένειας. 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση και παρέμβαση) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
ECTS 

μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

   

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
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Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας).  

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 

 Αγαλιώτης, Ι., (2006) Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: 
Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος 1ος: Οικοπροσαρμοστική αξιολόγηση - Το Αξιολογικό 
Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 

 Αναγνωστόπουλος Δ.Κ.  & Σίνη,  Α.Θ. (2005)  Διαταραχές Σχολικής Μάθησης και 
Ψυχοπαθολογία. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 

 Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2012). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – 
Υπερκινητικότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις & θεραπευτική αντιμετώπιση.  Αθήνα: 
Gutenberg. 

 Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2004). Προσαρμογή στο σχολείο: Πρόληψη και 
αντιμετώπιση δυσκολιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

 Κουρκούτας, Η. & Chartier, J.P.  (Επιμ.) (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και 
μαθησιακές διαταραχές: Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος. 

 Κοσμίδη, Μ. & Κωνσταντίνου, Μ. (2010). Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών. 
Αθήνα: Παρισιάνος. 

 Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (Επιμ.) (2007). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για 
μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο 
http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_c.pdf 

 Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (Επιμ.) (2007). Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και 
Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο 
http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_b.pdf 

 Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (Επιμ.) (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες & 
Χαρακτηριστικά. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο 
http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_a.pdf 

 Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Νέα διευρυμένη 
έκδοση. Αθήνα: Πεδίο 

 Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική 
πράξη. Πεδίο. 

 Σπαντιδάκης, Ι. (2004). Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας: 
διάγνωση, αξιολόγηση, αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

 Τάνταρος, Σ. (2011). Δυσκολίες Μάθησης: Αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο 

β. Αγγλική 

 Jack M. Fletcher, G. Reid Lyon, Lynn S. Fuchs, and Marcia A. Barnes (2006). Learning 
Disabilities: From Identification to Intervention. The Guilford Press 

 Robert Reid and Torri Ortiz Lienemann (2006). Strategy Instruction for Students with Learning 
Disabilities. New York: Guilford Publications, Inc 

 David L. Wodrich and Ara J. Schmitt. (2006). Patterns of Learning Disorders Working 
Systematically from Assessment to Intervention. New York: Guilford Publications, Inc 

 Steve Graham, Karen Harris (2005). Writing Better Effective Strategies for Teaching Students 
with Learning Difficulties. Brookes Publishing. 

 Handbook of Learning Disabilities (2005) Edited by H. Lee Swanson, Karen R. Harris, and Steve 
Graham New York: Guilford Publications, Inc 

 Mather, N. & Goldstein, S. (2001). Learning disabilities and challenging behaviors: A guide to 
intervention and classroom management. Baltimore, MD: Brookes Publishing 
 

http://www.guilford.com/cgi-bin/search.cgi?type=author&pattern=Robert%20Reid&authlinks=1&cart_id=493997.15446
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γ. Διαδικτυακοί σύνδεσμοι για την ειδική αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες 
 Ελληνικοί Σύνδεσμοι   Διεθνείς Σύνδεσμοι 

 www.disabled.gr   www.dotolearn.com 

 www.specialeducation.gr  www.senteacher.org 

 www.e-accessibility.gr   www.dyslexic.com 

 www.dyslexia-goneis.gr   www.ldaamerica.org 

 www.okiriakos.org   www.ncld.org 

 www.focusonchild.gr   www.ldresources.com 

 http://www.eduportal.gr   www.inclusive.co.uk 

 http://dipe-a-athin.att.sch.gr  www.european-agency.org 

 www.dyslexia-parents.gr  www.edf-feph.org 

 www.e-enter.gr    www.ncte.ie 

 www.dyslexia.gr   www.ldonline.org 

 www.daskalos.edu.gr   www.audiblox2000.com 
      www.interdys.org 
      www.dyslexia-parent.com 
      www.bdadyslexia.org.uk 
      www.dyslexia-teacher.com 
      www.dyslexiaaction.org.uk 
 

 

  

http://www.disabled.gr/
http://www.dotolearn.com/
http://www.specialeducation.gr/
http://www.senteacher.org/
http://www.e-accessibility.gr/
http://www.dyslexic.com/
http://www.dyslexia-goneis.gr/
http://www.ldaamerica.org/
http://www.okiriakos.org/
http://www.ncld.org/
http://www.focusonchild.gr/
http://www.ldresources.com/
http://www.eduportal.gr/
http://www.inclusive.co.uk/
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/symboulos_eidikis.html
http://www.european-agency.org/
http://www.dyslexia-parents.gr/
http://www.edf-feph.org/
http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT
http://www.ldonline.org/
http://www.audiblox2000.com/
http://www.interdys.org/
http://www.dyslexia-parent.com/
http://www.bdadyslexia.org.uk/
http://www.dyslexia-teacher.com/
http://www.dyslexiaaction.org.uk/


300 
 

Β05 Π10 Σχολική Συμβουλευτική για παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Β ΕΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β05 Π10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχολική Συμβουλευτική για παιδιά με ιδιαίτερες 
δυσκολίες/διαταραχές  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΟΧΙ 3 4 ETCS 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικού Πεδίου / Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση με τη Σχολική Συμβουλευτική, Σχολική Ψυχολογία και  
Ψυχοπαιδαγωγική για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση τη ψυχοκοινωνική λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ομάδων 
μαθητών με δυσκολίες/ΕΕΑ 

 Κατανόηση (γνώσεις) και δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων στρατηγικών υποστήριξης 
στο σχολικό πλαίσιο (δεξιότητες) των ευάλωτων ομάδων μαθητών  

 Κατανόηση (Γνώσεις) και Εκμάθηση (Δεξιότητες) εφαρμόσιμων καινοτόμων στρατηγικών 
ψυχοπαιδαγωγικής και συμβουλευτικής παρέμβασης στα σχολικά πλαίσια  

Γενικές Ικανότητες 

  Ικανότητα αναγνώρισης (σύνθετης σκέψης) συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών 
χαρακτηριστικών των ατομικών διαταραχών και οικογενειακών προβληματικών 
καταστάσεων με βάση ατομικά και οικογενειακά  δεδομένα 

 Ικανότητα σχεδιασμού/εφαρμογής βασικών κανόνων  και  επιμέρους τεχνικών 
παρέμβασης εντός και εκτός τάξης ανάλογα με την προβληματική του παιδιού (π.χ. 
συζητήσεις με το παιδί, χρήση επιπλέον υλικού για την κατανόηση της ψυχολογίας και 
την υποστήριξη της ένταξης μέσα στην τάξη) 

 Ικανότητα σχεδιασμού Καινοτόμων Παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Σχολικής και 
Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Σχολείο και Ψυχική Υγεία: Βασικά δεδομένα/ Δομές στήριξης μαθητών με 
δυσκολίες / Μοντέλα και Θεωρίες Σχολικής Συμβουλευτικής 

2. Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου, Σχολικού Συμβούλου, Ειδικού Παιδαγωγού στις 
καταστάσεις κρίσης: Μοντέλα διεπιστημονικής συνεργασίας 
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3. Δεξιότητες Σχολικού Ψυχολόγου, Σχολικού Συμβούλου και Ειδικού Παιδαγωγού 
(π.χ. ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης, κοκ.) για την ενίσχυση της 
Ψυχικής Ανθεκτικότητας των μαθητών με δυσκολίες 

4. Οικογένειες παιδιών με ΕΕΑ: δυναμική/ χαρακτηριστικά, συμβουλευτικές 
παρεμβάσεις και υποστήριξη από το σχολείο  

5. Μαθητές με Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχοκοινωνικές ανεπάρκειες: 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και συμβουλευτικές/ ψυχοπαιδαγωγικές 
παρεμβάσεις 

6.  Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Χαρισματικά παιδιά: ψυχοκοινωνικά 
χαρακτηριστικά και στρατηγικές συμβουλευτικής/ ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης 

7. Μαθητές με χρόνια νοσήματα: ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και στρατηγικές 
συμβουλευτικής/ ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης  

8. Μαθητές με  Δ.Ε.Π.Υ. (υπερκινητικότητα): ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και 
συμβουλευτικές/ ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις 

9. Μαθητές με και χωρίς Ε.Ε.Α. θύματα κακοποίησης και αποκλεισμού στο σχολείο 
και στην οικογένεια: ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και συμβουλευτικές/ 
ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις 

10. Καταστάσεις πένθους για μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ: βασικά δεδομένα και 
στρατηγικές συμβουλευτικής/ ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης 

11. Διαζύγιο και παιδιά με ΕΕΑ:  βασικά δεδομένα και στρατηγικές υποστήριξης 
12. Εναλλακτικές πρακτικές ατομικής/ομαδικής δράσης: παρεμβάσεις με βάση την 

τέχνη (art based intervention, play therapy, drawing, drama play, role playing,  
music / dance therapy, κοκ) 

  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Διά ζώσης, ΠΠΤ, προβολές video 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 elearing, classweb,  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις - 
Διαδραστικές 
συζητήσεις με βάση 
μελέτες περίπτωσης 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Αξιολόγηση στην Ελληνική Γλώσσα 
Τελικές Εξετάσεις με βάση Ερωτηματολόγια Διπλής+ 
Πολλαπλής επιλογής (100% της βαθμολογίας) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1.Κουρκούτας, Η. (2017). Σχολική Συμβουλευτική και παρεμβάσεις για παιδιά με 
διαταραχές Αθήνα: Πεδίο 
2. Κοντοπούλου, Μ. (2008). Παιδί και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αθήνα: Gutenberg 
3. Μπρούζος, Α. (2009). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής. Αθήνα: 
Gutenberg 
5. Χατζηχρήστου Γ. Χ . (2014). Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg 
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Β05 Π11 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β05 Π11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην 
ορθογραφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β01 Π01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 
 Β03 Π01 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές του 
αντικειμένου των δυσκολιών μάθησης στην ανάγνωση και στην ορθογραφία 
όπως εμφανίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη ζωή του  ατόμου 
γενικότερα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια 
θα είναι σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού 
πεδίου 
 Έχει κατανοήσει τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των μαθητών με  
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία . 
 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης 
αναγνωστικών και ορθογραφικών δυσκολιών καθώς και άτυπες 
προσεγγίσεις διδακτικής αξιολόγησης για την εκτίμηση των σχετικών 
δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό στο σχολείο 
 Είναι σε θέση διακρίνει τύπους παρεμβατικών προγραμμάτων για την 
υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση της ανάγνωσης και της 
ορθογραφίας 
 Χρησιμοποιεί  διδακτικές μεθοδολογίες  για την οργάνωση 
παρεμβατικών προγραμμάτων υποστήριξης μαθητών με δυσκολίες στη 
μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105


303 
 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα παρουσιάζει εισαγωγικές έννοιες κι αποσαφηνίζει κύρια ζητήματα 
του πεδίου έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των όρων, των 
φαινομένων και των κύριων μεθοδολογιών διερεύνησής τους.  

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: μάθηση και δυσκολίες μάθησης. 
2η εβδομάδα – Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία: 
ορισμός, συχνότητα, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά. 
3η εβδομάδα  Αιτιολογία: α) Γενετικοί και νευρολογικοί παράγοντες.  Το νευροβιολογικό 
υπόστρωμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση και στην ορθογραφία και 
η χρήση σύγχρονων νευροαπεικονιστικών τεχνικών.  
β) Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. 
4η εβδομάδα Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Σύγχρονα ερευνητικά 
δεδομένα. Νοημοσύνη και αναγνωστικές διαταραχές. Το κριτήριο της διαφοράς και διεθνή 
πρότυπα εντοπισμού ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση και στην 
ορθογραφία. Από τη διάγνωση στην έγκαιρη ανίχνευση. 
5η εβδομάδα Ανιχνευτικές διαδικασίες μέσω σταθμισμένης αξιολόγησης 
 6η εβδομάδα  Το μοντέλο της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (Response to Intervention-
RTI) 
7η εβδομάδα  H διδακτική αξιολόγηση για το σχεδιασμό παρεμβατικής διδασκαλίας. Η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη γενική τάξη. 
8η εβδομάδα  Διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης στην ανάγνωση 
και στην ορθογραφία: Ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και της μάθησης των 
γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. 
9η εβδομάδα Μελέτη λέξεων για τη λεξιλογική ανάπτυξη και βελτίωση της ορθογραφίας 
10η εβδομάδα  Βελτίωση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας. 
11η εβδομάδα  Βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης και χρήσης μεταγνωστικών 
στρατηγικών μελέτης 
12η βδομάδα   Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη μαθητών με ειδικές δυσκολίες μάθησης 
στην ανάγνωση και στην ορθογραφία 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(δια ζώσης διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση και παρέμβαση) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 

 Κουρκούτας, Η. & Chartier, J.P.  (Επιμ.) (2008). Παιδιά και έφηβοι με 
ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές: Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: 
Τόπος. 

 Μουζάκη, Α. & Πρωτόπαπας, Αθ. (2010). Ορθογραφία: Μάθηση και Διαταραχές. 
Αθήνα: Gutenberg. 

 Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Νέα 
διευρυμένη έκδοση. Αθήνα: Πεδίο 

 Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (Επιμ.) (2007). Διδακτικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα 

 Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (Επιμ.) (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές 
Έννοιες & Χαρακτηριστικά. Θεσ/νικη: Γράφημα.  

 Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (Επιμ.) (2007). Εφαρμογές Διδακτικής 
Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα.  

 Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο. 
β. Αγγλική 

 Cain, K. (2010). Reading development and difficulties. British Psychological Society: 
BPS Blackwell.  

 Haager, D., Klingner, J. & Vaughn, S. (2007). Evidence-based reading practices for 
Response to Intervention. Baltimore, MD: Paul Brookes Publishing.  

 Snowling, M. & Stackhouse, J. (Eds). (2006). Dyslexia, Speech and Language: A 
Practitioner's Handbook. Oxford: Wiley- Blackwell.  

 Denton, C. A., & Vaughn, S. (2010). Preventing and remediating reading difficulties: 
Perspectives from research. In T. A. Glover & S. Vaughn (Eds.), The promise of 
response to intervention: Evaluating current science and practice (pp. 78–112). New 
York, NY: Guilford Press.  

 Rachel Brown-Chidsey and Mark W. Steege. (2005) Response to Intervention 
Principles and Strategies for Effective Practice. New York: Guilford Publications, Inc 

 David L. Wodrich and Ara J. Schmitt. (2006). Patterns of Learning Disorders Working 
Systematically from Assessment to Intervention. New York: Guilford Publications, 
Inc 

γ. Διαδικτυακοί σύνδεσμοι για την ειδική αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες 
 Ελληνικοί Σύνδεσμοι   Διεθνείς Σύνδεσμοι 

 www.disabled.gr   www.dotolearn.com 

 www.specialeducation.gr  www.senteacher.org 

 www.e-accessibility.gr   www.dyslexic.com 

 www.dyslexia-goneis.gr   www.ldaamerica.org 

 www.okiriakos.org   www.ncld.org 

http://www.disabled.gr/
http://www.dotolearn.com/
http://www.specialeducation.gr/
http://www.senteacher.org/
http://www.e-accessibility.gr/
http://www.dyslexic.com/
http://www.dyslexia-goneis.gr/
http://www.ldaamerica.org/
http://www.okiriakos.org/
http://www.ncld.org/
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 www.focusonchild.gr   www.ldresources.com 

 http://www.eduportal.gr   www.inclusive.co.uk 

 http://dipe-a-athin.att.sch.gr  www.european-agency.org 

 www.dyslexia-parents.gr  www.edf-feph.org 

 www.e-enter.gr    www.ncte.ie 

 www.dyslexia.gr   www.ldonline.org 

 www.daskalos.edu.gr   www.audiblox2000.com 
      www.interdys.org 
      www.dyslexia-parent.com 
      www.bdadyslexia.org.uk 
      www.dyslexia-teacher.com 
      www.dyslexiaaction.org.uk 
 

 

http://www.focusonchild.gr/
http://www.ldresources.com/
http://www.eduportal.gr/
http://www.inclusive.co.uk/
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/symboulos_eidikis.html
http://www.european-agency.org/
http://www.dyslexia-parents.gr/
http://www.edf-feph.org/
http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT
http://www.ldonline.org/
http://www.audiblox2000.com/
http://www.interdys.org/
http://www.dyslexia-parent.com/
http://www.bdadyslexia.org.uk/
http://www.dyslexia-teacher.com/
http://www.dyslexiaaction.org.uk/
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Β05 Π12 Σχολική Συμβουλευτική για Εφήβους με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΤΔΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Β ΕΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Β05 Π12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχολική Συμβουλευτική για Εφήβους με ιδιαίτερες 
δυσκολίες/διαταραχές  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΟΧΙ 3 4 ETCS 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικού Πεδίου / Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση με τη Σχολική Συμβουλευτική, Σχολική Ψυχολογία και  
Ψυχοπαιδαγωγική για Εφήβους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση με τις προκλήσεις και διαταραχές στην εφηβεία, τους 
παράγοντες επικινδυνότητας και τις διάφορες μορφές διαταραχών στην συγκεκριμένη 
αναπτυξιακή περίοδο 

 Βασικές γνώσεις  για την κατανόηση και εμβάθυνση στην ψυχοκοινωνική λειτουργία 
και στις ιδιαιτερότητες των μαθητών με διάφορες μορφές δυσκολιών ή διαταραχών και 
ΕΕΑ στην εφηβεία 

 Βασικές γνώσεις  σε σχέση με διάφορες κλινικές/ψυχοκοινωνικές και ψυχοπαιδαγω-
γικές τεχνικές εντός και εκτός σχολικού πλαισίου  για τους συγκεκριμένους εφήβους 

 Κατανόηση (Γνώσεις) και Εκμάθηση (Δεξιότητες) εφαρμόσιμων καινοτόμων 
στρατηγικών ψυχοπαιδαγωγικής και κλινικής-συμβουλευτικής παρέμβασης στα 
σχολικά πλαίσια  

Γενικές Ικανότητες 

 Ικανότητα αναγνώρισης (σύνθετης σκέψης)  των εκπαιδευτικών και των ψυχολόγων  
των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών και ατομικών διαταραχών, καθώς και 
οικογενειακών προβληματικών καταστάσεων κατά την εφηβική περίοδο  

 Ικανότητα σχεδιασμού/εφαρμογής από εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους των   βασικών 
κανόνων  και  επιμέρους τεχνικών παρέμβασης εντός και εκτός τάξης ανάλογα με την 
προβληματική του εφήβου και τα οικογενειακά ή σχολικά ζητήματα (π.χ. συζητήσεις με 
τον έφηβο, χρήση επιπλέον υλικού για την κατανόηση της ψυχολογίας και την 
υποστήριξη της ένταξης μέσα στην τάξη) 

 Ικανότητα σχεδιασμού Καινοτόμων Ψυχοπαιδαγωγικών Παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 
σχολικής πραγματικότητας, αλλά και Κλινικής-Συμβουλευτικής υποστήριξης στο 
σχολικό πλαίσιο 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εφηβεία και Διαταραχές: Βασικά δεδομένα σε σχέση με την Εφηβική περίοδο και τους 
ατομικούς/ αναπτυξιακούς, οικογενειακούς και σχολικούς  παράγοντες  
επικινδυνότητας  

 Οικογένεια και Διαταραχές στην Εφηβεία: οικογενειακή δυναμική/ χαρακτηριστικά/ 
γονικές πρακτικές , παράγοντες κινδύνου, όλος των γονέων και συνεργασία με το 
σχολείο 

 Μοντέλα και Θεωρίες Σχολικής Συμβουλευτικής των εφήβων με δυσκολίες / 
διαταραχές, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους 

 Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου, Σχολικού Συμβούλου, Ειδικού Παιδαγωγού στην 
Εφηβεία: Δεξιότητες για την ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εφήβων με 
δυσκολίες 

 Έφηβοι με Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχοκοινωνικές ανεπάρκειες: 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και συμβουλευτικές/ ψυχοπαιδαγωγικές 
παρεμβάσεις 

  Έφηβοι με Προβλήματα Συμπεριφοράς/ Αντικοινωνικές Τάσεις/ Παραβατικότητα: 
ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και στρατηγικές συμβουλευτικής/ ψυχοπαιδαγωγικής 
υποστήριξης 

 Έφηβοι με Χρόνια Νοσήματα: ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και στρατηγικές 
συμβουλευτικής/ ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης  

 Έφηβοι με  Δ.Ε.Π.Υ. (υπερκινητικότητα): ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και 
συμβουλευτικές/ ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις 

 Έφηβοι με Διατροφικές Διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία) και Εικόνα Σώματος στην 
Εφηβεία: ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και συμβουλευτικές/ ψυχοπαιδαγωγικές 
παρεμβάσεις 

 Εφηβεία και Συναισθηματικές Δυσκολίες/Κατάθλιψη/:  βασικά δεδομένα και 
στρατηγικές κλινικής-συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης 

 Εφηβεία και Χρήση Ουσιών: βασικά δεδομένα, μοντέλα ερμηνείας, παράγοντες 
κινδύνου και στρατηγικές συμβουλευτικής/ ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης 

 Εναλλακτικές πρακτικές και ατομικές/ομαδικές παρεμβάσεις με βάση την τέχνη για 
Εφήβους με δυσκολίες (art based intervention, play therapy, drawing, drama play, role 
playing,  music / dance therapy, κοκ) εντός και εκτός σχολικού πλαισίου 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Διά ζώσης, ΠΠΤ, προβολές video 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 elearing, classweb,  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις - 
Διαδραστικές 
συζητήσεις με βάση 
μελέτες περίπτωσης 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Αξιολόγηση στην Ελληνική Γλώσσα 
Τελικές Εξετάσεις με βάση Ερωτηματολόγια Διπλής+ 
Πολλαπλής επιλογής (100% της βαθμολογίας) 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1.Κουρκούτας, Η. & Chartier, J.-P. (2008). Ψυχοκοινωνικές και Μαθησιακές Διαταραχές σε 
Παιδιά και Εφήβους. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος 
2. Πολυχρονοπούλου,Σ. (2017). Παιδιά και Έφηβοι με Ειδικές Ανάγκες και Δυνατότητες. 
Αθήνα: Θ. Μπάμπαλης 
3. K. Geldard, D. Geldard & R. Yin Foo (2014). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός 
συμβουλευτικής. Αθήνα: Gutenberg 
4. Παπαγεωργίου Α. Β. (2018). Παιδιά και έφηβοι. Προβλήματα ψυχικής υγείας. 
Θεσσαλονίκη: University Studio Press 
5. Βασιλόπουλος, Σ., Μπρούζος, Α. & Μπαούρδα, Β. (2016). Ψυχοεκπαιδευτικά Ομαδικά 
Προγράμματα για Παιδιά και Εφήβους. Αθήνα: Gutenberg 
6. Χατζηχρήστου Γ. Χ . (2014). Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg 
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Β05 Π13 Χαρισματικότητα & ταλέντο  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β05 Π13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χαρισματικότητα & ταλέντο  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Β03 Π01   Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
ή  Β06 10  Νοημοσύνη 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να: 

 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού 
πεδίου 

 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών εκτίμησης του νοητικού 
δυναμικού και πως αυτά χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας 

 Έχει κατανοήσει βασικά στοιχεία σύγχρονων θεωριών για τη 
νοημοσύνη (Spearman, Thurstone, Sternberg, Gardner, κτλ.)  

 Αναπτύξει μοντέλα κριτικής σκέψης που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν 
παιδαγωγικά σύγχρονες θεωρίες για τη νοημοσύνη στην εκπαιδευτική πράξη 

 Έχει κατανοήσει τα βασικά  χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική ελλείμματα 
αλλά και μαθητών με υψηλή νοημοσύνη 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, ευαισθησίας 
και σεβασμού στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να γνωρίσουν οι φοιτητές συνοπτικά σύγχρονες θεωρίες για 
τη νοημοσύνη (Spearman, Thurstone, Sternberg, Gardner, κτλ.) και τις γνωστικές λειτουργίες 
αλλά και εμπειρικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διερεύνηση της σχέσης της 
νοημοσύνης με το περιβάλλον του αναπτυσσόμενου παιδιού και τη σχολική μάθηση. Ένα 
σημαντικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στη μελέτη της νοητικής υστέρησης και των 
μαθησιακών δυσκολιών   (επιδημιολογία, βιολογικά/ περιβαλλοντικά αίτια, διαγνωστικά/ 
ταξινομικά κριτήρια) με έμφαση στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών με νοητική υστέρηση 
και κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στις 
διαθέσιμες τεχνικές αξιολόγησης της νοημοσύνης (κλίμακες Stanford-Binet, Wechsler και 
Raven) καθώς στους περιορισμούς και σφάλματα στην εκτίμηση της νοημοσύνης.  

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: νοημοσύνη και μέτρηση 
2η εβδομάδα Κλασσικές θεωρήσεις για τη νοημοσύνη στην ψυχολογία κι ο παράγοντας g. 
Τα θεωρητικά μοντέλα του Cattell/Horn για τη νοημοσύνη και το τριαδικό μοντέλο του 
Carroll.  
3η εβδομάδα  Η ανάπτυξη της νοημοσύνης κατά την παιδική ηλικία και η επίδραση του 
κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου. Κληρονομικότητα της νοημοσύνης και φύλο/προέλευση: 
επιστημονικά δεδομένα και προκατάληψη 
4η εβδομάδα Μέτρηση της νοημοσύνης: ανάπτυξη στάθμιση νοομετρικών κλιμάκων, 
εγκυρότητα κι αξιοπιστία, κλινικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 
5η εβδομάδα  Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών κι εφήβων: το 
τεστ Weschler III & IV και το τεστ Raven CPM 
6η εβδομάδα  Δημιουργικότητα, νοημοσύνη και σχολική φοίτηση 
7η εβδομάδα Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης H. Gardner. 
8η εβδομάδα H θεωρία του D. Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη 
9η εβδομάδα Η τριαρχική θεωρία της νοημοσύνης του R. Sternberg 
10η εβδομάδα Νοημοσύνη και μαθησιακές δυσκολίες. Παιδιά με ήπια νοητική υστέρηση 
και σχολική εκπαίδευση. 
11η εβδομάδα  Νοητική Υστέρηση: Ορισμός, διαγνωστικά κριτήρια και ταξινόμηση. 
Νοητική Υστέρηση: παρεμβατική αντιμετώπιση στο γενικό και στο ειδικό σχολείο. 
12η βδομάδα    Χαρισματικότητα και ταλέντο: Χαρακτηριστικά και ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή. Εκπαιδευτικά προγράμματα και φοίτηση στο γενικό σχολείο. 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση νοημοσύνης) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 
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Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  
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Β06 Π06 Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β06 Π06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι 
σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και την ορολογία  του 
επιστημονικού πεδίου ( φιλοσοφία, επιστημολογία και μεθοδολογία της 
ποιοτικής ερευνητικής μελέτης)  
 Έχει αποκτήσει γνώση των βασικών διαφορών μεταξύ ποιοτικής και 
ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης. 
 Έχει εξοικειωθεί με το εύρος των πηγών συλλογής δεδομένων σε μια 
ποιοτική ερευνητική μελέτη   
 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών που χρειάζονται για τον 
σχεδιασμό , την συλλογή/ ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων σε μια 
ποιοτική ερευνητική μελέτη 
 Έχει κατανοήσει τις διαδικασίες ανάλυσης και επεξεργασίας ποιοτικών 
δεδομένων μιας ποιοτικής έρευνας 

 Είναι σε θέση να διακρίνει την χρησιμότητα  μιας ερευνητικής 
μελέτης τόσο ως προς την μετέπειτα πρακτική σε πραγματικά πλαίσια 
όσο και ως προς την συμβολή στην ευρύτερη γνώση.  
 Έχει αφομοιώσει θέματα δεοντολογίας και ηθικής που  εγείρονται κατά 
την διεκπεραίωση μιας ποιοτικής ερευνητικής μελέτης 
 Να είναι σε θέση να μεταφέρει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει για την 
εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας  
 
 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=105
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Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με τις βασικές αρχές 
μεθοδολογίας της ποιοτικής έρευνας, ώστε να είναι ικανοί/νες να προβαίνουν στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών ερευνητικών μελετών. Κατά την διάρκεια του 
μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στο φιλοσοφικό, το επιστημολογικό και το μεθοδολογικό 
υπόβαθρο που διέπουν τις μελέτες ποιοτικής έρευνας και αποσαφηνίζονται οι διαφορές 
μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων της επιστημονικής έρευνας. Το μάθημα 
συνδυάζει διαλέξεις αλλά και εργασίες σε ομάδες φοιτητών όπου γίνεται  επεξεργασία και  
συζήτηση πάνω σε έννοιες που εισήχθησαν κατά την διάρκεια των διαλέξεων.  
ασκήσεων. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι:  
• Η εξοικείωση των φοιτητών με  τις βασικές προσεγγίσεις της επιστημολογίας που 
αφορούν στην δημιουργία επιστημονικής γνώσης 
• Η διάκριση μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων στην ερευνητική μεθοδολογία 
(ποσοτικά και ποιοτικά σχέδια ερευνητικής μελέτης) 
•  Η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην πορεία που ακολουθείται για την 
ολοκλήρωση μιας ερευνητικής διαδικασίας ( από την επιλογή ενός ερευνητικού 
ενδιαφέροντος, τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων εως την τελική συγγραφή μιας 
ερευνητικής μελέτης)  
• Η ενημέρωση των φοιτητών/τριων  ως προς τα θέματα  ερευνητικής δεοντολογίας   

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
 Επεξεργασία νέας ορολογίας  
 Παραγωγή ερευνητικών ιδεών 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην μεθοδολογία 
της ποιοτικής έρευνας και την εφαρμογή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες.  Πρωταρχικά  
οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με το φιλοσοφικό, επιστημολογικό και 
μεθοδολογικό υπόβαθρο της ποιοτικής μεθοδολογίας εντοπίζοντας τις διαφορές με αυτό 
της ποσοτικής ερευνητικής μελέτης.  Οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στις διαδικασίες και 
στις διαφορετικές προσεγγίσεις  σχεδιασμού της ποιοτικής έρευνας όπως η έρευνα 
δράσης, η  μελέτη περίπτωσης, οι μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας, η εθνογραφία. Θα 
γνωρίσουν τις διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων  όπως η συνέντευξη, η 
παρατήρηση, οι ομάδες εστίασης και τα τεκμήρια. Θα εισαχθούν στις μεθόδους ανάλυσης 
των ποιοτικών δεδομένων (θεματική ανάλυση  και  ανάλυση στην έρευνα δράσης)  καθώς 
και στον τρόπο  παρουσίασης αυτών. Έμφαση θα δοθεί στα δεοντολογικά και ηθικά 
θέματα που αφορούν στην πρόσβαση σε ένα ερευνητικό πεδίο.  Θα εξεταστούν θέματα 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας που ανακύπτουν σε μια ποιοτική ερευνητική μελέτη και πως 
αντιμετωπίζονται.  Οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένα παραδείγματα  
εκπαιδευτικών ποιοτικών ερευνών ώστε να επεξεργαστούν τον τρόπο διεκπεραίωσης μιας 
ποιοτικής ερευνητικής μελέτης. 
 
Τα παραπάνω θα κατανεμηθούν σε δεκατρείς (13) εβδομάδες στις παρακάτω θεματικές: 
  
1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της ποιοτικής ερευνητικής μελέτης/ διαφορές 
με την ποσοτική έρευνα.  
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2η εβδομάδα: Οι τύποι ποιοτικού ερευνητικού σχεδίου (μελέτη περίπτωσης. Εθνογραφικές 
μελέτες, μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας, έρευνες δράσης) 
3η εβδομάδα: Ο σχεδιασμός σε μια ποιοτική ερευνητική μελέτη  
4η εβδομάδα: Εργαστήριο εμπέδωσης για τον σχεδιασμό μιας ποιοτικής ερευνητικής 
μελέτης 
5η εβδομάδα: Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ( συνεντεύξεις)  
6η  εβδομάδα: Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ( είδη παρατήρησης)  
7η εβδομάδα: Μέθοδοι συλλογής ερευνητικών δεδομένων (ομάδες εστίασης/ τεκμήρια)  
8η εβδομάδα: Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων ( θεματική ανάλυση)  
9η εβδομάδα : Μέθοδοι ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων ( ανάλυση στην έρευνα 
δράσης) 
10η εβδομάδα: Ζητήματα δεοντολογίας και εγκυρότητας στην ποιοτική έρευνα 
11η εβδομάδα: Διαδικασίες ελέγχου των ποιοτικών δεδομένων ( τριγωνοποίηση)  
12η εβδομάδα: Παρουσίαση ποιοτικών μελετών στο χώρο της εκπαίδευσης 
13 εβδομάδα: Αναστοχασμός - Συμπεράσματα 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση και παρέμβαση) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας   
e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

   

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας).  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ  

Κασσέρη, Ζ. (2014). Η Συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων στην ανάλυση 
ποιοτικών 

δεδομένων: Το πρόγραμμα NVivo10. Επίμετρο. Στο: Γ. Τσιώλης, Μέθοδοι και 
τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα (σελ. 427-486). Αθήνα: Κριτική 
Τσιώλης, Γ. . (2014). Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην Ποιοτική Κοινωνική 
Έρευνα.Αθήνα: Κριτική 
Τσιώλης, Γ. (2016). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλλήματα, δυνατότητες, 
διαδικασίες. Στο Ι.Ε. Πυργιωτάκης & Χ. Θεοφιλίδης (Επιμ.) Ερευνητική μεθοδολογία 
στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση (σελ. 473-498). Αθήνα: Πεδίο. 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  
Babie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα (Κ. Ζαφειρόπουλος, επιμ. Μτφ. ). Αθήνα: 

Κριτική. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2008). 
Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση 

της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Χ. Τσορμπατζούδης, επιμ. Μτφ.). Αθήνα: 
Έλλην. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2008). 

Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία (Ε. 
Γιαννακοπούλου, επιμ. Μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2005). 

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς 
επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές (Κ. Μιχαλοπούλου, επιμ. Μτφ.) (2η έκδ). 
Αθήνα: Gutenberg. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2000). 
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Β06 Π08 Αξιολόγηση του προφορικού λόγου στα παιδιά 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β06 Π08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση του προφορικού λόγου στα παιδιά  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Β05 04 Διαταραχές λόγου στη σχολική ηλικία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι 
σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού 
πεδίου 
 Γνωρίζει το ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών 
καθώς και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στη μάθηση του 
γραπτού λόγου 
 Γνωρίζει τις κατηγορίες και τα κλινικά χαρακτηριστικά των 
προβλημάτων/ διαταραχών του προφορικού λόγου  
 Έχει κατανοήσει τα  κλινικά  χαρακτηριστικά  των μαθητών με  
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 
 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών εκτίμησης της γλωσσσικής 
ανάπυξης σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη της τυπικής 
ανάπτυξης του προφορικού λόγου αλλά κυρίως της μεθοδολογικής 
προσέγγισης και εργαλείων για την αξιολόγηση του προφορικού λόγου στα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και στους μαθητές του δημοτικού σχολείου.  

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). 
Διασαφήνιση βασικών όρων (γλώσσα, ομιλία, επικοινωνία) και τα συστατικά του 
γλωσσικού συστήματος  
2η εβδομάδα Τυπική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών: Χαρακτηριστικά. Σύγχρονες 
ερμηνείες και ταξινόμηση των αναπτυξιακών γλωσσικών δυσκολιών και διαταραχών. 
3η εβδομάδα  Η έννοια της αξιολόγησης: τυπικές κι άτυπες δοκιμασίες. Βασικές αρχές 
ψυχομετρίας. Οι έννοιες των νορμών, της εγκυρότητας και αξιοπιστίας  των ψυχομετρικών 
εργαλείων  
4η εβδομάδα Μέθοδοι αξιολόγησης του προφορικού λόγου στην παιδική ηλικία  Γλωσσική 
αξιολόγηση παιδιών: εφαρμογή και θέματα δεοντολογίας  
5η εβδομάδα  Έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών του προφορικού λόγου στο πλαίσιο του 
σχολείου: Θεσμοθετημένες πρακτικές 
6η εβδομάδα  Άτυπες και σταθμισμένες δοκιμασίες για την εκτίμηση της ανάπτυξης της 
φωνολογικής επίγνωσης  
7η εβδομάδα  Αξιολόγηση του προσληπτικού λεξιλογίου  
8η εβδομάδα  Αξιολόγηση του εκφραστικού λεξιλογίου 
9η εβδομάδα  Αξιολόγηση της πραγματολογικής επάρκειας 
10η εβδομάδα Αξιολόγηση της μορφοσυντακτικής επίγνωσης 
11η εβδομάδα Αξιολόγηση του αφηγηματικού λόγου 
12η βδομάδα  Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού και του 
λογοθεραπευτή στην αξιολόγηση του προφορικού λόγου 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(γλωσσική αξιολόγηση και λογοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 

 Ράλλη, Α. & Παληκαρά, Ο. (επιμ.) (2017). Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα 
παιδιά και τους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Αθήνα: 
Gutenberg. 

 Βλασσοπούλου, Μ. & Μύρκος, Α. (επιμ.). (2013). Λογοθεραπεία - Διεπιστημονική 
Θεώρηση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα. 

 Γιαννοπούλου, Σ. & Γιαννοπούλου, Ι. (2013). Η συμβολή της διεπιστημονικής ομάδας 
στη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου στα παιδιά. Στο Μ. 
Βλασσοπούλου & Α. Μύρκος (επιμ.), Λογοθεραπεία - Διεπιστημονική Θεώρηση 
(σελ.40-47). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα. 

 Ράλλη, Α. (2011). Ειδικές Δυσκολίες στην ομιλία και τη γλώσσα: Οριοθέτηση, 
ταξινόμηση, αξιολόγηση και παρέμβαση. Στο Σ. Τάνταρος (Επιμ.), Δυσκολίες Μάθησης: 
Αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές προσεγγίσεις (σελ. 91-119). Αθήνα: Πεδίο.   

 Μανωλίτσης, Γ. (2000). Μέτρηση και αξιολόγηση μεταγλωσσικών ικανοτήτων παιδιών 
ηλικίας 5-6 ετών. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 Γλύκας, Μ. – Καλομοίρης, Γ. (Επιμ.) (2003) Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου: 
Πρόληψη, Έρευνα, Παρέμβαση και Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία. Αθήνα: Πανελλήνιος 
Σύλλογος Λογοπεδικών. 

 Frazier Norbury, C., Bruce Tomblin J., & Dorothy Bishop  (2013). Κατανοώντας τις 
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Επιμ. Α. Ράλλη & Ο. Παλλικαρά.  Αθήνα: 
Gutenberg. 

 Παπαηλιού, Χ.Φ. (2005) Η ανάπτυξη της γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά. 
Αθήνα: Παπαζήση 

 
β. Αγγλική 

 Lue, M.S. (2001). Survey of communication disorders for the classroom teacher. 
Boston, MA: Allyn & Bacon 

 Reed, V.A. (2005). An introduction to children with language disorders, 3rd edition. 
Boston, MA: Pearson. 

 Owens, R.E. (2004). Language Disorders: Α functional approach to assessment and 
intervention, 4th edition. Boston, MA: Pearson. 

 Leonard, L. B. (2000). Children with Specific Language Impairment. London: The MIT 
Press.  

 David L. Wodrich and Ara J. Schmitt. (2006). Patterns of Learning Disorders Working 
Systematically from Assessment to Intervention. New York: Guilford Publications, Inc 

 ΜcCauley, R.J.(2001). Assessment of Language Disorders in Children. Mahwah, 
NJ:Lawrence Erlbaum 
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B06 Π10 Νοημοσύνη 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B06 Π10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νοημοσύνη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Β01 Π01 Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 
 Β03 Π01 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=106 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι 
σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού 
πεδίου 

 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών εκτίμησης του νοητικού 
δυναμικού και πως αυτά χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας 

 Έχει κατανοήσει βασικά στοιχεία σύγχρονων θεωριών για τη 
νοημοσύνη (Spearman, Thurstone, Sternberg, Gardner, κτλ.)  

 Αναπτύξει μοντέλα κριτικής σκέψης που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν 
παιδαγωγικά σύγχρονες θεωρίες για τη νοημοσύνη στην εκπαιδευτική πράξη 

 Έχει κατανοήσει τα βασικά  χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική ελλείμματα 
αλλά και μαθητών με υψηλή νοημοσύνη 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, ευαισθησίας και 
σεβασμού στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να γνωρίσουν οι φοιτητές συνοπτικά σύγχρονες 
θεωρίες για τη νοημοσύνη (Spearman, Thurstone, Sternberg, Gardner, κτλ.) και 
τις γνωστικές λειτουργίες αλλά και εμπειρικά δεδομένα που έχουν προκύψει 
από τη διερεύνηση της σχέσης της νοημοσύνης με το περιβάλλον του 
αναπτυσσόμενου παιδιού και τη σχολική μάθηση. Ένα σημαντικό μέρος του 
μαθήματος αφιερώνεται στη μελέτη της νοητικής υστέρησης και των 
μαθησιακών δυσκολιών   (επιδημιολογία, βιολογικά/ περιβαλλοντικά αίτια, 
διαγνωστικά/ ταξινομικά κριτήρια) με έμφαση στην αναπτυξιακή πορεία των 
παιδιών με νοητική υστέρηση και κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές 
παρεμβάσεις. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στις διαθέσιμες τεχνικές 
αξιολόγησης της νοημοσύνης (κλίμακες Stanford-Binet, Wechsler και Raven) 
καθώς στους περιορισμούς και σφάλματα στην εκτίμηση της νοημοσύνης.  

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: νοημοσύνη και μέτρηση 
2η εβδομάδα Κλασσικές θεωρήσεις για τη νοημοσύνη στην ψυχολογία κι ο παράγοντας g. 
Τα θεωρητικά μοντέλα του Cattell/Horn για τη νοημοσύνη και το τριαδικό μοντέλο του 
Carroll.  
3η εβδομάδα  Η ανάπτυξη της νοημοσύνης κατά την παιδική ηλικία και η επίδραση του 
κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου. Κληρονομικότητα της νοημοσύνης και φύλο/προέλευση: 
επιστημονικά δεδομένα και προκατάληψη 
4η εβδομάδα Μέτρηση της νοημοσύνης: ανάπτυξη στάθμιση νοομετρικών κλιμάκων, 
εγκυρότητα κι αξιοπιστία, κλινικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 
5η εβδομάδα  Νοομετρικά τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών κι εφήβων: το 
τεστ Weschler III & IV και το τεστ Raven CPM 
6η εβδομάδα  Δημιουργικότητα, νοημοσύνη και σχολική φοίτηση 
7η εβδομάδα Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης H. Gardner. 
8η εβδομάδα H θεωρία του D. Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη 
9η εβδομάδα Η τριαρχική θεωρία της νοημοσύνης του R. Sternberg 
10η εβδομάδα Νοημοσύνη και μαθησιακές δυσκολίες. Παιδιά με ήπια νοητική υστέρηση 
και σχολική εκπαίδευση. 
11η εβδομάδα  Νοητική Υστέρηση: Ορισμός, διαγνωστικά κριτήρια και ταξινόμηση. 
Νοητική Υστέρηση: παρεμβατική αντιμετώπιση στο γενικό και στο ειδικό σχολείο. 
12η βδομάδα    Χαρισματικότητα και ταλέντο: Χαρακτηριστικά και ψυχοκοινωνική 
προσαρμογή. Εκπαιδευτικά προγράμματα και φοίτηση στο γενικό σχολείο. 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση νοημοσύνης) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας   
e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Β06 Π11 Ανίχνευση & διάγνωση αναγνωστικών διαταραχών 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β06 Π11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανίχνευση & διάγνωση αναγνωστικών διαταραχών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Β05 11 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην  ανάγνωση 
και στην ορθογραφία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=107 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος  είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στα θέματα  
δυσκολιών της ανάγνωσης και των βασικών προσεγγίσεων για την ανίχνευση και διάγνωση 
των αναγνωστικών δυσκολιών.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου 
 Αναγνωρίζει τη συχνότητα αλλά και σταθερότητα της ελλειμματικής 
αναγνωστικής συμπεριφοράς και την παρουσία χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου στα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας 
 Έχει κατανοήσει τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των μαθητών με  
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία  και κατανοεί την 
αναγκαιότητα της αξιοποίησης αρχικών ενδείξεων ρίσκου για την ανίχνευση δυσκολιών 
στη μάθηση του γραπτού λόγου 
 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης 
αναγνωστικών και ορθογραφικών δυσκολιών καθώς και άτυπες προσεγγίσεις 
διδακτικής αξιολόγησης για την εκτίμηση των σχετικών δεξιοτήτων από τον 
εκπαιδευτικό στο σχολείο 

 Κατανοοεί, συνοψίζει και να αντιπαραβάλλει τις σύγχρονες προσεγγίσεις (πχ. 
Ανταπόκριση στην Παρέμβαση) με παραδοσιακές προσεγγίσεις εντοπισμού των 
αναγνωστικών δυσκολιών 

 Εξηγεί και αναλύει τους επιμέρους στόχους μιας γενικότερης πολιτικής 
πρόληψης/έγκαιρης παρέμβασης 
 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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 Λήψη αποφάσεων 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Βασικές 
εισαγωγικές έννοιες: μάθηση και δυσκολίες μάθησης. 
2η εβδομάδα – Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία: 
ορισμός, συχνότητα, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά. 
3η εβδομάδα Βασικές αρχές ψυχομετρίας. Βασικές δεοντολογικές αρχές της διαγνωστικής 
αξιολόγησης. Οι έννοιες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας.  
4η εβδομάδα Οι έννοιες της ανίχνευσης (προκαταρκτικής αξιολόγησης) και της διάγνωσης: 
περιγραφή, σκοπός, πλεονεκτήματα και περιορισμοί. 
5η εβδομάδα Το κριτήριο της διαφοράς και διεθνή πρότυπα εντοπισμού ειδικών 
μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Ανίχνευση και διάγνωση 
αναγνωστικών διαταραχών. 
6η εβδομάδα  Η χρήση και ο τρόπος αναφοράς των ψυχοδιαγνωστικών τεστ στη διάγνωση 
αναγνωστικών διαταραχών. Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου και του ειδικού 
παιδαγωγού. 
7η εβδομάδα   Το μοντέλο της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (Response to Intervention-
RTI). Ανιχνευτικές διαδικασίες μέσω σταθμισμένης αξιολόγησης και διδακτικής 
αξιολόγησης 
8η εβδομάδα  Έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών στο πλαίσιο του σχολείου. 
Θεσμοθετημένες πρακτικές ανίχνευσης και διάγνωσης αναγνωστικών δυσκολιών στο 
ελληνικό δημοτικό σχολείο. Μέσα και τεχνικές (άτυπες δοκιμασίες καταγραφής της 
αναγνωστικής συμπεριφοράς). 
9η εβδομάδα Άτυπες δοκιμασίες για την εκτίμηση της ανάπτυξης της φωνολογικής 
επίγνωσης. 
10η εβδομάδα Σταθμισμένες δοκιμασίες για την αξιολόγηση των αναγνωστικών 
δεξιοτήτων. Το Τεστ Ανάγνωσης (ΤΕΣΤ-Α -Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). 
11η εβδομάδα  Το Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυνατοτήτων 
και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ). 
12η βδομάδα   Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής αξιολόγησης και ο 
σχεδιασμός κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων. 
13η βδομάδα  Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(δια ζώσης διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βιντεοσκοπημένων  περιστατικών 
(αξιολόγηση και παρέμβαση) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 ώρες 1,56 
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Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

12 ώρες 0,48 

Αυτοτελής Μελέτη 49 ώρες 1,96 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές τελικές εξετάσεις 
(100% της τελικής βαθμολογίας).  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 

 Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (Επιμ.) (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές 
Έννοιες & Χαρακτηριστικά. Θεσ/νικη: Γράφημα.  

 Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (Επιμ.) (2007). Εφαρμογές Διδακτικής 
Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα.  

 Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο. 

 Αναστασίου, Δ. (2007-08). Διαγνωστική προσέγγιση της δυσλεξίας: Προβλήματα 
με τα κριτήρια και τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Εκπαίδευση και Επιστήμη, 4, 
Σελίδες 387-410. 

 Αναστασίου, Δ. (2008). «Η Ανταπόκριση στην Παρέμβαση» ως μια νέα 
προσέγγιση για την πρόληψη και τη διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών 
Δυσκολιών. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 1, Σελίδες 139-154. 

 Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαγνωστική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των 
Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, 
Δυσλεξία, Μαθηματικά). Πάτρα: ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ. 

β. Αγγλική 

 Anastasiou, D. & Poychronopoulou, S. (2009). Identification and overidentification 
of specific learning disabilities (Dyslexia) in Greece. Learning Disability Quarterly, 32, 
55-69. 

 Haager, D., Klingner, J. & Vaughn, S. (2007). Evidence-based reading practices for 
Response to Intervention. Baltimore, MD: Paul Brookes Publishing.  

 Snowling, M. & Stackhouse, J. (Eds). (2006). Dyslexia, Speech and Language: A 
Practitioner's Handbook. Oxford: Wiley- Blackwell.  

 Rachel Brown-Chidsey and Mark W. Steege. (2005) Response to Intervention 
Principles and Strategies for Effective Practice. New York: Guilford Publications, Inc 

 David L. Wodrich and Ara J. Schmitt. (2006). Patterns of Learning Disorders Working 
Systematically from Assessment to Intervention. New York: Guilford Publications, 
Inc 

 Mouzaki, A., Foorman, B., & Santi. K. (2005). Preventing reading problems: The 
application of an assessment-driven, classroom-based intervention in Texas schools. 
In G. D. Sideridis & T. A. Citrο (Eds.), Research to practice: Effective interventions in 
learning disabilities (pp. 22-52). Boston, MA: Learning Disabilities Worldwide. 

 Deno, S. L. (2005). Problem-solving assessment. Στο R. Brown-Chidsey (Επιμ.), 
Assessment for Intervention: Fuchs, D. & Fuchs, L.S. (2006). Introduction to 
Response to Intervention: What, Why, and How Valid Is It? Reading Research 
Quarterly, 41, 1, pp. 93-99. 
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3.3. Γ’ Τομέας 

Γ01 Π02 Αναλυτικό πρόγραμμα και Νέα Ευρώπη  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γ01 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς περιορισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναλυτικό πρόγραμμα και Νέα Ευρώπη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με τη 
χρήση power-point 

3 4 

με διαλεκτική συζήτηση και τεκμηρίωση 
θέσεων από τη διδάσκουσα και τους/τις  
φοιτητές/τριες 

  

με από κοινού διερεύνηση και εξέταση 
των διαφόρων θεμάτων 

  

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με προβολή βίντεο   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονική Περιοχής (Υποχρεωτική επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU129/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

 κατανοούν τις διάφορες έννοιες του Α.Π. στο συγκείμενο της Ευρώπης των 27.  

 αναγνωρίζουν  τις σχέσεις που διέπουν την επιλογή, διανομή και αξιολόγηση της 
σχολικής γνώσης. 

 προσδιορίζουν και θα αναλύουν τα αποτελέσματα της εθνοκεντρικής εκπαίδευσης. 

 γνωρίζουν  τους διάφορους εκπαιδευτικούς σκοπούς των χωρών μελών της Ε.Ε., τη 
διατύπωσή τους και τις επιπτώσεις που έχουν στα Α.Π. και τη διδασκαλία. 

 κατακτήσουν τους τρόπους και τις πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη της 
Ε.Ε ως προς την επιλογή της ύλης που εμπεριέχεται στα Α.Π και τα σχολικά εγχειρίδια. 

 αναλύουν και θα συγκρίνουν διάφορους επιμέρους τομείς πληροφοριών και γνώσεων 
που απορρέουν από την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών μελών της Ε.Ε. 

 προσδιορίζουν και να αναλύουν τη σχέση των αναλυτικών προγραμμάτων και των 
σχολικών εγχειριδίων των χωρών μελών με την έννοια του πολίτη, καθώς και τις 
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επιπτώσεις που η φύση τους δημιουργεί στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και στη διαχείριση της ετερότητας. 

 Συνειδητοποιήσουν θα εμπόδια που δρουν ανασταλτικά στη διαδικασία εκπόνησης 
ενός κοινού Α.Π. στην Ευρώπη των 27, καθώς επίσης και για το περιεχόμενο, τους 
σκοπούς και τους στόχους του. 

 αναγνωρίζουν το ρόλο που τα σχολικά εγχειρίδια επιτελούν μέσα στο συγκείμενο της 
σχολικής πραγματικότητας κάθε μιας από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. 

 κατέχουν τις σύγχρονες τάσεις που διέπουν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται 
στο δημοτικό σχολείο στις χώρες της Ε.Ε. 

 προσδιορίζουν και θα αναλύουν τους προβληματισμούς και τις δυνητικές προοπτικές 
της ελληνικής εκπαίδευσης στη μετά ΟΝΕ εποχή. 

 προβλέπουν τις μελλοντικές όψεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας 
εκπαίδευσης. 

 αναγνωρίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και 
τις σύγχρονες μεθόδους και αρχές διδασκαλίας και μάθησης με τα σχολικά εγχειρίδια. 

 αναλύουν τα ισχύοντα Α.Π. και σχολικά εγχειρίδια των 27 κρατών και θα προτείνουν 
δικές τους μεθόδους, μέσα και άλλα στοιχεία για τη βελτίωσή τους. 

 αναπτύσσουν διδακτικό υλικό, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση ασαφειών ή 
ατελειών που εντοπίζονται στην ύλη που εμπεριέχεται στα σχολικά εγχειρίδια του 
δημοτικού σχολείου και οι οποίες σχετίζονται με τις έννοιες της ευρωπαϊκής διάστασης, 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαίου πολίτη. 

 έχουν  αναπτύξει τη δική τους φιλοσοφία για την εκπαίδευση, τα Α.Π. τα σχολικά 
εγχειρίδια και τις άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Εξελιχθούν σε προσεκτικούς παρατηρητές και κριτές των εκπαιδευτικών συστημάτων 
των χωρών μελών της Ε.Ε. και να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής 
γνώσης και διαδικασίας. 

 κατέχουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων. 

 Αναλάβουν  ηγετικό ρόλο για την αξιοποίηση και τη βελτίωση του Α.Π. και των σχολικών 
εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου. 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής 
- Σεβασμός της ετερότητας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Εννοιολογική 
προσέγγιση του Α.Π. και η Ευρώπη των 27. Επισκόπηση των ορισμών για το αναλυτικό πρόγραμμα 
(Α.Π.) και το curriculum. Προβλήματα σύλληψης και εννοιολόγησης του. Τομείς και περιοχές του 
curriculum. Θεωρίες του curriculum. 
2η εβδομάδα – Εθνικά συστήματα, Α.Π. σχολική γνώση και Ευρώπη κατά τη νεωτερική περίοδο. Η 
Ευρώπη της νεωτερικότητας(18ος-19ος αιώνας). Ο λόγος της νεωτερικότητας:βιομηχανική 
επανάσταση, έθνος-κράτος, Διαφωτισμός. Η γένεση, η εγκαθίδρυση και η εξάπλωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Δημογραφικά στοιχεία. Εκπαιδευτικές βαθμίδες. Φοίτηση και διάρκεια. Δομές και Θεσμοί. Η 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδεολογικό-πολιτικές διατάσεις της σχολικής γνώσης. Επιλογή, 
ιεράρχηση και «νομιμοποίηση» της σχολικής/ εκπαιδευτικής γνώσης (πολιτειακή, θεσμική, τοπική, 
κλπ.) στην Ευρώπη κατά τη νεωτερική περίοδο. Σχέσεις γνώσης και εξουσίας. Η. Spencer: «Ποια 
γνώση έχει πιο μεγάλη αξία». 
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3η εβδομάδα  Αποτελέσματα της εθνοκεντρικής εκπαίδευσης. Ο Διαφωτισμός, ο Ρομαντισμός και 
ο Κοσμοπολιτισμός στη σκιά της αποικιοκρατίας και των εθνικών κρατών. Η «κατασκευή» της 
Ευρώπης. Ο ευρωκεντρισμός. Η αναζήτηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ   εκπαίδευσης και 
κοινωνίας. Ο εθνικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Έμφαση στους εκπαιδευτικούς 
παράγοντες και παραδόσεις. Η αποθέωση του εθνικού χαρακτήρα. Ο πολιτικός εθνικισμός, 
φυλετισμός και ρατσισμός. Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες και οι θεωρίες της 
αναπαραγωγής στην εκπαίδευση. Οι ιστορικές παραδόσεις της γνώσης και η οργάνωση των δομών 
της γνώσης. Η εξέλιξη της σχολικής γνώσης και οι θεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών κατά 
τον 20ο αιώνα. Προϋποθέσεις, πρακτικές οργάνωσης και ανάπτυξης της σχολικής γνώσης. 
4η εβδομάδα Εκπαιδευτική πολιτική, σκοποί και προγράμματα των χωρών της Ε.Ε. Τα Α.Π. των 
χωρών μελών της Ε.Ε. και οι ιδιαιτερότητές τους. Νομικά κείμενα, εκπαιδευτικοί σκοποί, σκοπός 
Α.Π., γνωστικών αντικειμένων, κλπ. Η σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας (προθεσιακό πλαίσιο, οργανικό περιεχόμενο γνωστικών αντικειμένων, εκπαιδευτικά 
μέσα, διδακτικές στρατηγικές, αξιολόγηση, κλπ.). Επιπτώσεις στις επάλληλες εκπαιδευτικές 
λειτουργίες και τρόποι αντιμετώπισής τους. Η φύση των γνωστικών αντικειμένων και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα ανά χώρα διαχρονικά: γλώσσα, θετικές επιστήμες, κοινωνικές σπουδές, αισθητική 
αγωγή, φυσική αγωγή. Κριτική ερμηνεία, ανάλυση κειμένων, αποδόμηση. 
5η εβδομάδα Α.Π., νέα Ευρώπη και πολίτης. Η «Ευρώπη της γνώσης»: Λόγος και πολιτικές της ΕΕ 
στη δεκαετία του ΄90. Η «νέα αφήγηση» στην  εποχή του τέλους των μυθολογιών. Οι έννοιες της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και του Ευρωπαίου πολίτη ως κεντρικά σημαίνοντα το λόγου της Ε.Ε. 
6η εβδομάδα  Η ευρωπαϊκή ταυτότητα ως διαχείριση της ετερότητας. Η ανάδυση του «εθνικού 
εαυτού» μέσα από τις σχέσεις του με τον «εθνικό άλλο»: Ρατσισμός ή λογικές προκαταλήψεις; 
«Δικαιολογώντας το μίσος μου». Η προβολή του «κακού» και το πρόσωπο του εχθρού. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα ως νομιμοποιητικός μηχανισμός. Κατανοώντας πολλαπλές προοπτικές: Η 
αποδοχή του «άλλου». Το πλαίσιο του λόγου και των πολιτικών στη δεκαετία του 2000. Οι 
μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι πολιτικές της περιόδου 2005-2008. H 
περίοδος 2008-2010. Οι πολιτικές της περιόδου 2010-2013.  
7η εβδομάδα  Προς ένα κοινό Α.Π. στην Ευρώπη των 27. Το Α.Π. και η ιδεολογία του Ευρωπαϊσμού. 
Η Ευρώπη της γνώσης και το Α.Π. Προοπτικές για ένα κοινό- όχι ενιαίο- Α.Π. στην Ενωμένη Ευρώπη. 
Προσπάθεια εξισορρόπησης των γνωστικών αντικειμένων ως γνώσεις, ως δεξιότητες, ως 
ιδεολογήματα και ως αξίες (ισότητα, δικαιοσύνη, κλπ.).  
8η εβδομάδα  Η ευρωπαϊκή διάσταση στο Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια. Από την εθνικιστική 
ιδεολογία στα υπερεθνικά μορφώματα. Ο εθνικός χαρακτήρας της σχολικής γνώσης και η 
παρουσία των εθνικών «άλλων» (ετερότητα) στο Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια. Σχολική 
κουλτούρα και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Σχολική κουλτούρα και 
πολυπολιτισμικότητα. Η ευρωπαϊκή διάσταση στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι 20 
στόχοι του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διδασκαλία της Ευρώπης. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής 
διάστασης της εκπαίδευσης, οι οικουμενικές αξίες και οι στάσεις των μαθητών. Η διδασκαλία για 
την Ευρώπη. Η Ευρώπη ως χώρος, χρόνος και πολιτισμός στα προγράμματα σπουδών. Μελέτες 
γύρω από το Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια στην Ευρώπη των 27 (κοινωνικός έλεγχος, ανθρώπινα 
δικαιώματα, εθνικές και υπερεθνικές διαστάσεις, οικουμενικά θέματα, η παρουσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προβολή του «κόσμου», κλπ.). 
9η εβδομάδα Σύγχρονες τάσεις και έρευνες των γνωστικών αντικειμένων του Α.Π. στις χώρες μέλη 
της Ε.Ε. Σύγχρονες τάσεις των γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος κατά κλάδο 
στις χώρες μέλη της Ε.Ε. (π.χ. η τάση της ολιστικής προσέγγισης στη γλώσσα, η τάση του 
κονστρουκτιβισμού στα φυσικο-μαθηματικά, κλπ.). Έρευνες του Α.Π. σχετικά με τις διάφορες 
γνωστικές περιοχές. 
10η εβδομάδα  Προβληματισμοί και δυνητικές προοπτικές της ελληνικής εκπαίδευσης στη μετά 
ΟΝΕ εποχή. Πολιτικές της γνώσης, προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα. 
Λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση και προσαρμογή του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων. Η 
εφαρμογή του Α.Π. σε μορφή curriculum και η «μετάλλαξη» του εκπαιδευτικού από απλό 
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«εκτελεστή/υλοποιητή» του προγράμματος σε «παιδαγωγική αυθεντία». Η εφαρμογή των ΔΕΠΠΣ 
και ΑΠΣ. Η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών καινοτομιών στο Α.Π. (τοπική ιστορία, Ευρωπαϊκή 
Διάσταση, αγωγή ειρήνης, αγωγή καταναλωτή, κλπ.) και η υλοποίηση της ευέλικτης ζώνης. 
Δυνατότητες, προβλήματα, περιορισμοί και δυσκολίες. 
11η εβδομάδα  Μελλοντικές όψεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Από τον H. 
Spencer στην κοινωνία της γνώσης. Η αποδόμηση του εκπαιδευτικού τόπου της νεωτερικότητας 
στο δρόμο προς την Ευρώπη της γνώσης και της πληροφορίας. Αναζητώντας τις ικανότητες/ 
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η σύνδεση των ικανοτήτων με τις σύγχρονες θεωρίες της νοημοσύνης 
και τη «νέα μάθηση». Οι ικανότητες στην Ευρώπη της γνώσης. Διαδικασίες και σχέσεις της 
επιστήμης, της γνώσης και της μάθησης. Μορφές στρατευμένης γνώσης. Μορφές απόκτησης 
γνώσης σύμφωνα με τον επιστημολογικό και πολιτισμικό   σχετικισμό και το μεταμοντερνισμό. 
Νέα μάθηση και οι αντίστοιχοι τρόποι αναζήτησης της γνώσης. Η έννοια της «ποιότητας» στην 
Ευρώπη των δεικτών. Σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική βελτίωση.  Η έννοια του σχολείου 
ως οργανισμού και ως κοινότητας μάθησης. Προσαρμογή και εξατομίκευση του Α.Π. στα 
χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι νέες προτεραιότητες του 
προγράμματος «Ε & Κ 2020». 
12η βδομάδα  Μελλοντικές όψεις και προοπτικές της παγκόσμιας εκπαίδευσης. Ο πολιτισμικός 
ιμπεριαλισμός και η ιδεολογική ουδετερότητα της οικουμενικής κουλτούρας. Οι όψεις του 
μεταμοντέρνου. Οι θεωρίες του «παγκόσμιου συστήματος», της «εξάρτησης» και της 
«παγκόσμιας κουλτούρας». Προκλήσεις και μετασχηματισμοί. Νέοι «λόγοι», κοινωνίες και 
οικονομίες της γνώσης. Οι επιδράσεις της Κοινωνίας της Γνώσης και της Παγκοσμιοποίησης στον 
εκπαιδευτικό θεσμό. Η αλλαγή του εκπαιδευτικού παραδείγματος. Η πρόκληση του 21ου αιώνα και 
το Α.Π: Τάσεις και προοπτικές. Αμφισημίες της σύγχρονης κουλτούρας. Ανάμεσα στο οικουμενικό 
και το εθνο-τοπικό. Από την πιο «αξιόλογη» γνώση στην πιο «αξιόλογη» κοινωνία. Πολιτισμική 
αναπαραγωγή ή «ανατροπή»; Αναζήτηση εκπαιδευτικών προεκτάσεων/ εφαρμογών σύμφωνα με 
τα νέα   ευρήματα για τον εγκέφαλο, τη μάθηση, την ανάπτυξη, τη νοημοσύνη  και τα 
νοητικά/παιδαγωγικά μοντέλα. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, πολλαπλές ταυτότητες, δημιουργία 
του παγκόσμιου πολίτη. Σκοποί, περιεχόμενα και αναζητήσεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
εκπαιδευτικό τοπίο. Νέες τάσεις και μοντέλα του Α.Π. 
13η βδομάδα Αξιολόγηση των Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων των χωρών μελών της Ε.Ε. 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Μορφές αξιολόγησης του Α.Π. των σχολικών εγχειριδίων. Κριτική 
θεώρηση των ισχυόντων Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων των χωρών μελών της Ε.Ε. Ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού για το δημοτικό σχολείο ως προς την έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης. 
Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βίντεο 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3χ 13=39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

25 1 

Αυτοτελής μελέτη 36 1,44 
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Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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(2000-2006), τομ. Β΄, Αθήνα, Gutenberg.   
UNESCO (1999). Εκπαίδευση. Ο  θησαυρός που κρύβει μέσα της, Αθήνα, Gutenberg. 

 



332 
 

Γ01 Π03 Αφανές ή Λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γ01 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς περιορισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αφανές ή Λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με τη 
χρήση power-point 
 

3 4 

με διαλεκτική συζήτηση και τεκμηρίωση 
θέσεων από τη διδάσκουσα και τους/τις  
φοιτητές/τριες 

  

με από κοινού διερεύνηση και εξέταση 
των διαφόρων θεμάτων 

  

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με προβολή βίντεο   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονική Περιοχής (Υποχρεωτική Επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU115/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

 γνωρίζουν τις διάφορες έννοιες του αφανούς ή λανθάνοντος Α.Π.  

 αντιλαμβάνονται τις σταθερές και τις μεταβλητές που το επηρεάζουν. 

 προσδιορίζουν και θα αναλύουν τη σημασία του ως ρυθμιστικό παράγοντα, ως 
διαδικασία και ως αποτέλεσμα στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης. 

 αναγνωρίζουν τους τομείς του σχολικού περιβάλλοντος που αποτελούν τα κατ’ 
εξοχήν πεδία διαμόρφωσής του. 

 προσδιορίζουν και να αναλύουν τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ επίσημου και 
αφανούς Α.Π. 

 αναγνωρίζουν τους τρόπους εμφάνισης του αφανούς Α.Π. στο πλαίσιο της 
κουλτούρας του σχολείου και της σχολικής τάξης. 

 αναλύουν και θα συγκρίνουν διάφορες επιμέρους εκφάνσεις του αφανούς Α.Π. που 
απορρέουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων που διαβιούν μέσα στο 
χώρο του σχολείου. 
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 συνειδητοποιούν την επίδρασή του στη διεύθυνση και τη διευθέτηση της σχολικής 
τάξης. 

 συνειδητοποιήσουν το ρόλο που το αφανές Α.Π. διαδραματίζει στη νομιμοποίηση ή 
την απόρριψη της σχολικής γνώσης. 

 γνωρίζουν την επίδραση τόσο των παλαιότερων όσο και των νεότερων μαθησιακών-
διδακτικών παραδειγμάτων στη διαμόρφωση του αφανούς Α.Π. 

 προσδιορίζουν και θα αναλύουν το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί όσο και των 
μαθητών/τριών ως «δημιουργών» του αφανούς Α.Π. 

 εντοπίζουν  τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκονται στο σχολείο και τον καθοριστικό ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στην 
πολιτισμική αναπαραγωγή ή «ανατροπή» μέσω της επίδρασης του αφανούς Α.Π. 

 κατανοούν την επίδραση των διαφόρων μορφών αξιολόγησης των μαθητών/τριών 
στη δημιουργία συγκεκριμένων παρενεργειών του αφανούς Α.Π. 

 μελετούν και θα αναλύουν τα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το τι 
«μαθαίνουν» οι μαθητές/τριες μέσω του αφανούς Α.Π. και θα προτείνουν δικές τους 
μεθόδους και μέσα για τη βελτίωση των αρνητικών πτυχών του. 

 έχουν αναπτύξει τη δική τους φιλοσοφία για την εκπαίδευση γενικότερα, όσο και 
για τις επιμέρους πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 εξελιχθούν σε προσεκτικούς παρατηρητές και κριτές του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής γνώσης και 
διαδικασίας. 

 κατέχουν τις στρατηγικές εξάλειψης των «παρενεργειών του αφανούς Α.Π.  

 αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την αξιοποίηση και τη βελτίωση τόσος της διδακτικής-
μαθησιακής διαδικασίας όσο και της καθημερινής διαβίωσης των μαθητών/τριών 
στο συγκείμενο του ελληνικού δημοτικού σχολείου. 

 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής 
- Σεβασμός της ετερότητας 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Επισκόπηση 
των ορισμών για το αναλυτικό πρόγραμμα (Α.Π.). Προβλήματα σύλληψης και εννοιολόγησής 
του. Σχέση «επιδιωκόμενου», «εφαρμοσμένου» και «κατακτηθέντος» προγράμματος. 
2η εβδομάδα –Εννοιολόγηση του αφανούς Α.Π. Ορισμοί αφανούς Α.Π. Χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες του. Σταθερές και μεταβλητές που επηρεάζουν το αφανές Α.Π. Το αφανές Α.Π. 
ως ρυθμιστικός παράγοντας, ως διαδικασία και ως αποτέλεσμα. Τομείς του σχολικού 
περιβάλλοντος που αποτελούν τα κατ’ εξοχήν πεδία διαμόρφωσης του αφανούς Α.Π. 
Επίσημο ≠ αφανές Α.Π.   
3η εβδομάδα  Σχολικός χώρος και αφανές Α.Π. (Μέγεθος σχολείου και τάξης. Διαρρύθμιση 
και διακόσμηση της σχολικής τάξης. Διάταξη των θρανίων, θέση της έδρας, κλπ. Σύνθεση της 
σχολικής τάξης και αριθμός μαθητών ανά τάξη). 
4η εβδομάδα Κουλτούρα σχολείου και τάξης: Ο ρόλος του αφανούς  Α.Π. Οικολογία και 
κουλτούρα του σχολείου: Μορφές και χαρακτηριστικά. Ψυχολογικό κλίμα της τάξης: έννοια, 
σπουδαιότητα, μεταβλητές, συστατικά. Δημιουργία προϋποθέσεων θετικής ατμόσφαιρας 
και περιβάλλοντος. Η γλώσσα της σχολικής τάξης. Σχέσεις αλληλόδρασης μέσα στη σχολική 
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τάξη. Ενίσχυση θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης, κίνητρα, προσδοκίες. Η μη 
γλωσσική επικοινωνία στα πλαίσια της σχολικής τάξης.   
5η εβδομάδα Η επίδραση του αφανούς Α.Π. στη διεύθυνση και διευθέτηση της τάξης. 
Διεύθυνση και διευθέτηση- έλεγχος της τάξης- κανόνες πειθαρχίας, αμοιβές-ποινές. Σχολική 
διάκριση και ιεραρχία. Διαχείριση του σχολικού χρόνου: χρόνος ωρολογίου προγράμματος, 
διδακτικός χρόνος, χρόνος εμπλοκής σε έργα. 
6η εβδομάδα  Επιλογή, ιεράρχηση και νομιμοποίηση της σχολικής γνώσης: Η «συμβολή» 
του αφανούς Α.Π. Το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στην επιστημονική, τη 
σχολική/εκπαιδευτική και την καθημερινή-βιωματική ή «σιωπηλή» γνώση.  
7η εβδομάδα  Αφανές Α.Π. και μέθοδοι διδασκαλίας. Παλιά και νέα μαθησιακά-διδακτικά 
παραδείγματα και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του αφανούς Α.Π. Μοντέλα-μέθοδοι 
διδασκαλίας και η συμβολή τους στη «στήριξη» ή την «καταπολέμηση» του αφανούς Α.Π. 
Διδασκαλία και ατομικές διαφορές των μαθητών. Διδασκαλία και οι πολλαπλοί τύποι 
νοημοσύνης. 
8η εβδομάδα  Ο εκπαιδευτικός ως «δημιουργός» του αφανούς Α.Π. Χαρακτηριστικά και 
ρόλοι του σύγχρονου εκπαιδευτικού: υλοποιητής, ηγέτης, στοχαστής. Προσωπική και 
επαγγελματική αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού. Αποδοχή του εαυτού του και των άλλων. 
Διδακτικό ύφος εκπαιδευτικού. Προκαταλήψεις, στάσεις, αξίες εκπαιδευτικού. Παιδαγωγική 
σχέση: σχέση εκπαιδευτικού με μαθητές, εκπαιδευτικού με διευθυντή, εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους και εκπαιδευτικών γονέων. Προσδοκίες εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός και οι 
λιγότερο «πετυχημένοι» μαθητές. Εκπαιδευτικός και οι προικισμένοι μαθητές. Ο 
εκπαιδευτικός και οι μαθητές με πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. Διάκριση του ρόλου των 
δύο φύλων. Στιγματισμός μαθητών. 
9η εβδομάδα Ο μαθητής ως παράγοντας διαμόρφωσης του αφανούς Α.Π. Ιδεολογία, 
ψυχοσύνθεση και κίνητρα για μάθηση. Μαθησιακός ρυθμός και κόπωση. Συναισθηματικοί 
παράγοντες και σχολική επίδοση. Σχολική επιτυχία και αποτυχία του μαθητή. Αυτοαντίληψη 
και σχολική επίδοση. Διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών: σχολικές συνελεύσεις και 
συγκεντρώσεις των μαθητών (διάδρομος, γυμναστήριο, διαλείμματα, κλπ.). Παιχνίδια των 
μαθητών. Αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών.      
10η εβδομάδα  Αφανές Α.Π. και γνωστικά αντικείμενα. Γνωστικά αντικείμενα του σχολικού 
προγράμματος κατά κλάδο (π.χ. γλώσσα, κοινωνικές σπουδές, θετικές επιστήμες, αισθητική 
αγωγή, κλπ.) και αφανές Α.Π. Πολιτισμική αναπαραγωγή ή «ανατροπή»; 
11η εβδομάδα  Αξιολόγηση και αφανές Α.Π. Τρόποι/μορφές αξιολόγησης. Είδη και τύποι 
ερωτήσεων. Γραπτές εργασίες για το σπίτι. Ο βαθμός ως μέσο διάκρισης των μαθητών.  
12η εβδομάδα  Αφανές Α.Π.: Παραδείγματα από τη σχολική ζωή. Παράθεση ερευνητικών 
δεδομένων αναφορικά με το τι «μαθαίνουν» οι μαθητές μέσω του αφανούς Α.Π. 
Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων από τη σχολική ζωή που καταδεικνύουν τη 
δύναμη του αφανούς Α.Π. (π.χ. φυσική ή συναισθηματική «κακοποίηση», βίωση της αδικίας, 
εναντίωση στο «σύστημα», κλπ.) και τρόποι αντιμετώπισής τους.      
13η εβδομάδα Στρατηγικές εξάλειψης των «παρενεργειών» του αφανούς Α.Π. Μορφές, 
τρόποι και τεχνικές ελαχιστοποίησης ή εξάλειψής του. Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βίντεο 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3χ 13=39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

25 1 

Αυτοτελής μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Αλτουσέρ, Λ. (1983). Ιδεολογία και Ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, στου ίδιου Θέσεις, 
Αθήνα, Θεμέλιο, σσ. 69-121. 
Apple, M. (1986). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.   
Κανταρτζή Ε. (1992). Το παραπρόγραμμα και η ισότητα των δύο φύλων, Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 62, 91-99. 
 
Μαρμαρινού Ι. (2000). Το σχολικό πρόγραμμα, Αθήνα, Ιδίου. 
 
Μαυρογιώργου Γ. (1983). Σχολικό πρόγραμμα και παραπρόγραμμα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
τ13, 74-81. 
 
Νούτσου Χ. (1988). Παραπρόγραμμα και κοινωνική επιλογή στο σχολείο, Απόψεις, 1, 32-44. 
 
Τσιπλητάρη Α. (1994). Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα στην κοινωνικοποιητική λειτουργία 
της σχολικής τάξης (ψυχοκοινωνιολογική θεώρηση), στα Πρακτικά του Συνεδρίου: 
Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικά Βιβλία στη Γενική Εκπαίδευση. Θεωρία και Πράξη, 
Αθήνα, 16-17 Απριλίου, σ.σ. 235-249. 
 
Ξενόγλωσση 
Kentli F. (2009), Comparison of hidden curriculum theories, European Journal of Educational 
Studies, 1(2), 83-88. 
Lynch K. (1989). The hidden curriculum: Reproduction in education, a reappraisal, 
Philadelphia, The Falmer Press. 
Smith Myles B. & Tratuman M. (2004). The hidden curriculum: Practical solutions for 
understanding unstated rules in social situations, Shawnee, Quality Books Inc. 
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Γ01 Π04 Ο εκπαιδευτικός ως διαμορφωτής του Αναλυτικού προγράμματος  

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γ01 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο εκπαιδευτικός ως διαμορφωτής του Αναλυτικού 
προγράμματος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

με εισηγήσεις από τη διδάσκουσα με τη 
χρήση power-point 
 

3 4 

με διαλεκτική συζήτηση και τεκμηρίωση 
θέσεων από τη διδάσκουσα και τους/τις  
φοιτητές/τριες 

  

με από κοινού διερεύνηση και εξέταση 
των διαφόρων θεμάτων 

  

με παρουσίαση εργασιών από τους/τις 
φοιτητές/τριες 

  

με προβολή βίντεο   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονική Περιοχής (Υποχρεωτική επιλογή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE161/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 

 γνωρίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του Α.Π. και των σχολικών 
εγχειριδίων. 

 έχουν συνειδητοποιήσει το ρόλο που το Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια επιτελούν 
μέσα στο συγκείμενο της σχολικής πραγματικότητας μιας χώρας. 

 κατέχουν τους τρόπους και τις πρακτικές επιλογής της ύλης που εμπεριέχεται στα 
σχολικά εγχειρίδια. 

 έχουν συνειδητοποιήσει τις σχέσεις που διέπουν την επιλογή, διανομή και 
αξιολόγηση της σχολικής γνώσης. 

 γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο. 

 έχουν μυηθεί στην προβληματική που απορρέει από τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις σύγχρονες μεθόδους και αρχές 
διδασκαλίας και μάθησης με τα σχολικά εγχειρίδια. 
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 αναλύουν τα ισχύοντα Α.Π. και σχολικά εγχειρίδια της χώρας μας και να προτείνουν 
δικές τους μεθόδους, μέσα και άλλα στοιχεία για τη βελτίωσή τους. 

 αναπτύσσουν διδακτικό υλικό, το οποίο θα συμβάλλει στη «βελτίωση» ασαφειών ή 
ατελειών που εντοπίζονται στην ύλη που εμπεριέχεται στα σχολικά εγχειρίδια του 
δημοτικού σχολείου. 

 αναπτύξουν τη δική τους φιλοσοφία για την εκπαίδευση, τα Α.Π. τα σχολικά 
εγχειρίδια και τις άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 εξελιχθούν σε προσεκτικούς παρατηρητές και κριτές του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος και θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής γνώσης και 
διαδικασίας. 

 αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την αξιοποίηση και τη βελτίωση του Α.Π. και των 
σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου. 
 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 
- Άσκηση κριτικής 
- Σεβασμός της ετερότητας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία). Ιστορία των 
Α.Π. των σχολικών εγχειριδίων του ελληνικού δημοτικού σχολείου.   
2η εβδομάδα – Σύγχρονη προβληματική αναφορικά με τα Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια. Ο 
ρόλος του/της εκπαιδευτικού. 
3η εβδομάδα  Κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με την πρακτικότητα και τη συμβατότητα των 
Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων με το μορφωτικό κεφάλαιο και της εμπειρίες των 
μαθητών/τριών.    
4η εβδομάδα Τεχνογνωσία σχεδιασμού και ανάπτυξης Α.Π. και σχολικών εγχειριδίων. Δομή, 
διάρθρωση και ανάπτυξη του γνωστικού περιεχομένου κατά περιοχές. Μορφές και τύποι 
σχεδιασμού. Προσαρμογή και εξατομίκευση τους στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών 
του δημοτικού σχολείου στη χώρα μας. 
5η εβδομάδα Το Α.Π. και τα σχολικά εγχειρίδια στην Ελλάδα  και οι ιδιαιτερότητές τους. Η 
φύση των γνωστικών αντικειμένων και το ωρολόγιο πρόγραμμα στην Ελλάδα διαχρονικά. 
Κριτική ερμηνεία, ανάλυση κειμένων, αποδόμηση. 
6η εβδομάδα Προβλήματα και αδυναμίες του ελληνικού Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων 
του δημοτικού σχολείου . Επιπτώσεις στις επάλληλες εκπαιδευτικές λειτουργίες και τρόποι 
αντιμετώπισης του φαινομένου. 
7η εβδομάδα  Συγκριτική αποτίμηση των κανονιστικών και δομολειτουργικών πλαισίων 
αναφορικά με τα περιθώρια αυτονομίας των εκπαιδευτικών σε διάφορες χρονικές 
περιόδους στη χώρα μας.  
8η εβδομάδα Συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση και 
προσαρμογή του Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων. Η «μετάλλαξη» του εκπαιδευτικού από 
απλό «εκτελεστή/υλοποιητή» του προγράμματος σε «παιδαγωγική αυθεντία». 
9η εβδομάδα Σχέση μάθησης, διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού στο μικροεπίπεδο της 
τάξης: διαδικασίες προσαρμογής και επανοργάνωσης των σχολικών εγχειριδίων από τον/την 
εκπαιδευτικό σύμφωνα με το «προφίλ» ικανοτήτων των μαθητών της τάξης του/της. 
10η εβδομάδα  Σύγχρονες τάσεις και έρευνες των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται 
στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και περιθώρια αυτονομίας του/της εκπαιδευτικού ως προς 
την υιοθέτησή τους. 
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11η εβδομάδα Η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών καινοτομιών από τον/την εκπαιδευτικό 
στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης. Δυνατότητες, προβλήματα, περιορισμοί και 
δυσκολίες. 
12η βδομάδα  Κριτήρια και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την υλοποίηση και 
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
εκπαιδευτικό τοπίο. Νέες τάσεις και μοντέλα 
13η βδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή βίντεο 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3χ 13=39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

25 1 

Αυτοτελής μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση 
Apple, M. (1986). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.   
Apple, M. (1993). Εκπαίδευση και Εξουσία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής. 
Βρεττός Ι.  & Καψάλης Α. (2014).  Αναλυτικά προγράμματα: Θεωρία και πράξη, Αθήνα, Κ. 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ      
Βρεττός Ι. (2018).  Αναλυτικό πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο, Αθήνα, Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ        
Μπαγάκης Γ. (2004). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Χατζηγεωργίου Γ. (2011). Γνώθι το curriculum, Αθήνα, Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ       
Ξενόγλωσση 
Apple, M. (1996). Cultural politics and education, New York, Columbia University Teachers 
College Press. 
Depaepe, M. (2012). Between Educationalization and Appropriation. Selected Writings on the 
History of Modern Educational Systems. Belguim: Leuven Press. 
OECD (2015). Education at Glance 2015. OECD Indicators, Paris, OECD. 
Young, Μ.F.D. (1998). The curriculum of the future. From the “new sociology of education” to 
a critical theory of learning, London, Falmer Press.  

 



339 
 

Γ02 Π03  Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η θεωρητική τους 

θεμελίωση  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ02 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς Περιορισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η 
θεωρητική τους θεμελίωση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις,  3 4 

Συζητήσεις   

Προβολές παρουσιάσεων    

Προβολές ταινιών   

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων 

  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU128/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι 
σε θέση: 

- να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν μια διδασκαλία εναλλακτική 
- να αναγνωρίσουν και να παρουσιάσουν παιδαγωγούς και διανοητές, οι οποίοι 

διαμόρφωσαν εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης. 
- να παρουσιάσουν με κριτικό τρόπο τις θεωρητικές παραδοχές που στήριξαν 

συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές. 
- να αναγνωρίσουν, από την περιγραφή μαθησιακών καταστάσεων, ποιες θεωρητικές 

βάσεις οδήγησαν στον σχεδιασμό τους 
- να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τις εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές σε δικά 

τους σχέδια διδασκαλίας. 
- να σχεδιάζουν διδασκαλίες με τη μέθοδο project 
- να αξιοποιούν τους χάρτες εννοιών στον σχεδιασμό της διδασκαλίας 
- να αξιοποιούν το διαδίκτυο στον σχεδιασμό της διδασκαλίας 

Γενικές Ικανότητες 

  Λήψη αποφάσεων 

  Αυτόνομη εργασία 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU128/
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  Ομαδική εργασία 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

 Διάκριση θεωρίας από την πράξη 

 Διάκριση, ανάδειξη, ορισμός και χρήση της καινοτομίας. 

 Εργασία σε καινοτόμο περιβάλλον 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Διάκριση παραδοσιακού από καινοτόμου 

 Κατασκευή σχεδίου διδασκαλίας  

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η Εβδομάδα: Γνωριμία, συζήτηση για τις προσδοκίες των φοιτητών/-τριών, διαπίστωση 
αναγκών, ενημέρωση για τις θεματικές και τους στόχους του μαθήματος  
Eισαγωγικές εννοιολογικές αποφασηνίσεις. 

2η Εβδομάδα: Χαρακτηριστικά εναλλακτικών παραδειγμάτων διδασκαλίας/μάθησης.  
3η Εβδομάδα: Κλασσικές επιρροές. Επίδραση αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων σε σύγχρονες 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η ερωτική διάσταση της 
διδασκαλίας. 

4η Εβδομάδα: John Dewey: Το κίνημα της νέας αγωγής. 
5η Εβδομάδα: Selesten Frene: Το σχολείο του λαού. 
4η Εβδομάδα: Paolo Freire: Η εκπαίδευση ως απελευθέρωση. 
6η Εβδομάδα: Alexander Sutherland Neill : το σχολείο  ως  δημοκρατικά διοικούμενη 

κοινότητα. 
7η Εβδομάδα: Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη 

μάθηση. 
8η Εβδομάδα:Το σημερινό ελληνικό σχολείο. Το Νέο Ενιαίο πλαίσιο σπουδών για τη 

λειτουργία του. Εναλλακτικά σχολεία. Το σχολείο της φύσης και των 
χρωμάτων.  

9η Εβδομάδα: Διδασκαλία και μάθηση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Παραδείγματα από 
την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 

10η Εβδομάδα: Η  μέθοδος project.   
11η Εβδομάδα: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

  12η Εβδομάδα: Το διαδίκτυο στην υπηρεσία της μάθησης. Οι χάρτες εννοιών ως 
μαθησιακά εργαλεία. 

13η  Εβδομάδα: Ανακεφαλαίωση. Δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
• Προβολή παρουσιάσεων 
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 
• Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/-
τριες 
• Εργαστήριο με σκοπό την εξοικείωση με εφαρμογές 
των ΤΠΕ οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν εναλλακτικές 
διδαικτικές/μαθησιακές πρακτικές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3Χ13=39 1,56 
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Τελική εργασία  20 0,80 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παράδοση εργασίας (100% της 
τελικής βαθμολογίας) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Dewey, J. (1938). Experience and Education. NY:Kappa Delta Pi. 
Freire, Π. (2009).  H αγωγή του καταπιεζόμενου, Αθήνα: Κέδρος  
Makrakis V. (2017). Unlocking the potentiality and actuality of ICTs in developing sustainable–
justice curricula and society. Knowledge Cultures, 5(2), 103-122. doi: 10.22381/KC5220177  
Κοσσυβάκη, Φ. (2006). Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για Μετάβαση από τη Διδακτική 
του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg.  
Κωστούλα Μακράκη, Ν., Μακράκης  Β.Γ. (2006). Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση για ένα 
βιώσιμο μέλλον. Ψηφιακό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μέσων Πανεπιστημίου Κρήτης 
Ματσαγγούρας, Η. (2010). Σημειώσεις μαθήματος "Διδακτική Μεθοδολογία" -  Μ.Δ.Δ.Ε. 
Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
Πουρκός, Μ. (2011).  Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την 
εκπαίδευση. Αθήνα:Διάδραση.  
Recalcati, M.  (2020). Η ώρα του μαθήματος. Για την ερωτική διάσταση της διδασκαλίας. 
Αθήνα: Κελευθος. 
Τριλιανός, Α. Θ. (2013). Μεθοδολογία της διδασκαλίας. Αθήνα. Διάδραση. 
Φρενέ, Σ. (1977 ). Το σχολείο του λαού. Αθήνα: Οδυσσέας. 
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Γ02 Π07 Διαθεματική προσέγγιση αξιών 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ02 Π07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς Περιορισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαθεματική προσέγγιση αξιών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προβολές παρουσιάσεων 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU119/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εννοιολογική προσέγγιση των αξιών και η 
διδακτική αξιοποίησή τους μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές στρατηγικές, στα πλαίσια 
α) μιας διαθεματικής-ολιστικής προσέγγισης της μάθησης και της διδασκαλίας και β) των 
τρεχουσών διεθνών πρωτοβουλιών. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση να: 

- Διακρίνει τις αξίες και τα είδη τους 
- Διακρίνει τις αξίες από τις στάσεις και τις πεποιθήσεις 
- Γνωρίζει τις βασικές αρχές, τους τρόπους οργάνωσης της διαθεματικότητας στην 

εκπαιδευτική πράξη, τα κριτήρια επιλογής μιας διαθεματικής προσέγγισης και τα 
βήματα σχεδιασμού της.  

- Ενσωματώνει σε μια διαθεματική προσέγγιση το ζήτημα των αξιών 
- Αναλύει με κριτικό τρόπο μια διαθεματική διδασκαλία 
- Συνδέει τις αξίες με τους εκπαιδευτικούς στόχους 
- Συνδυάζει τη διδασκαλία γνώσεων και αξιών. 
- Προσεγγίζει ολιστικά τις αξίες 
- Γνωρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των αξιών 
- Αναγνωρίζει τις αξίες σε διεθνή κείμενα όπως η Πρωτοβουλία του Καταστατικού 

Χάρτη της Γης και οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 
- Ενσωματώνει τις αξίες στην καθημερινή διδακτική του/της πρακτική, στο πλαίσιο 

μιας διαθεματικής προσέγγισης.  

Γενικές Ικανότητες 

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

- Λήψη αποφάσεων  
- Αυτόνομη εργασία 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU119/


343 
 

-  Ομαδική εργασία 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
-  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. H διαθεματική προσέγγιση των αξιών. Τάσεις και προοπτικές 
1η Εβδομάδα: Γνωριμία, προσδοκίες των φοιτητών/-τριών, ανάλυση σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας εξαμήνου και τρόπου αξιολόγησης (απαλλακτική εργασία). 
Eισαγωγικές εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. 

2η Εβδομάδα: Το εννοιολογικό πλαίσιο. Συζήτηση των παρακάτω ερωτημάτων: Τι είναι 
αξίες; Σε τι διαφέρουν από τις στάσεις και τις πεποιθήσεις; Τι είναι η 
διαθεματικότητα και πώς συνδέεται με τις αξίες; Η διαθεματικότητα μέσα στα 
νέα κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια. 

3η Εβδομάδα: Η διαθεματικότητα στην εκπαιδευτική πράξη. Η εφαρμογή της 
διαθεματικότητας στην εκπαιδευτική πράξη, οι αρχές και οι τρόποι 
οργάνωσής της, τα κριτήρια για την επιλογή μιας διαθεματικής προσέγγισης, 
η αναγκαιότητα της διαθεματικής διδασκαλίας και τα βήματα σχεδιασμού 
της. 

4η Εβδομάδα: Η διαθεματικότητα στην εκπαιδευτική πράξη. Διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής της διαθεματικότητας στην 
εκπαιδευτική πράξη και των πλεονεκτημάτων που έχει για τους/τις μαθητές/-
τριες αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς. Η κριτική απέναντι στη διαθεματική 
διδασκαλία. 

5η Εβδομάδα: Η διαθεματικότητα στην εκπαιδευτική πράξη. Οι προϋποθέσεις, οι 
συνθήκες και το πλαίσιο εφαρμογής της διαθεματικότητας στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Παραδείγματα εφαρμογής μέσα από το αναλυτικό 
πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, κυρίως με την ενδεικτική παράθεση 
σχετικών σχεδίων εργασίας (projects). 

6η Εβδομάδα: H διαθεματική προσέγγιση των αξιών. Τάσεις και προοπτικές. 
Ανακεφαλαίωση πρώτου θεματικού άξονα 

 
Β. Αξίες και αναλυτικό πρόγραμμα 
7η Εβδομάδα: Αξίες και εκπαιδευτική πράξη. Διερεύνηση της χρήση των αξιών στην 

εκπαιδευτική πράξη και της σύνδεση αξιών και εκπαιδευτικών στόχων. 
Προσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης αξιών. Διερεύνηση της 
διδασκαλίας των αξιών στο ισχύον ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών). Τα χαρακτηριστικά της διαθεματικής-ολιστικής 
προσέγγισης της γνώσης και ο τρόπος συνδυασμού της διδασκαλίας των 
γνώσεων και των αξιών με στόχο μια διαθεµατική-ολιστική προσέγγιση των 
αξιών.  

8η Εβδομάδα: Διεθνείς πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των αξιών. Αξίες της UNESCO 
στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η  Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη 
της Γης διεθνώς και στην Ελλάδα. 

9η Εβδομάδα: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Πλαίσιο Δράσης για την 
Εκπαίδευση έως το 2030. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι αρχές 
και αξίες που διέπουν τα παραπάνω κείμενα και η σύνδεσή τους με την 
εκπαίδευση: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Πλαίσιο Δράσης 
για την Εκπαίδευση ως το 2030 της UNESCO. Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. 
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10η Εβδομάδα: Η σύνδεση του Καταστατικού Χάρτη της Γης με τους 17 Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι διασυνδέσεις ανάμεσα στα δύο κείμενα με εστίαση 
στις αρχές και αξίες που τα διέπουν. Οι διαφορές τους. Ανακεφαλαίωση του 
δεύτερου θεματικού άξονα. 

 
Γ. Διδακτική εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης των αξιών 
11η Εβδομάδα: Ενσωμάτωση των αξιών στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Το 

παράδειγμα των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Παρουσιάζονται 
διαθεματικά σχέδια εργασίας που βασίζονται στη διδακτική αξιοποίηση του 
Καταστατικού Χάρτη της Γης και την ενσωμάτωσή του σε σχέδια εργασίας και 
στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

12η Εβδομάδα: Ανάθεση εργασίας. Η εργασία αφορά την επιλογή μιας διδακτικής 
ενότητας από το αναλυτικό πρόγραμμα ενός γνωστικού αντικειμένου του 
δημοτικού σχολείου, η οποία πρέπει να επανασχεδιαστεί με την ενσωμάτωση 
μιας διαθεματικής προσέγγισης των αξιών, με τη χρήση των αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη της Γης και των Στόχων της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών για τη μεθοδολογική προσέγγιση 
του επανασχεδιασμού της διδακτικής ενότητας. Ο επανασχεδιασμός  αφορά 
τόσο το βιβλίο του μαθητή, όσο και τις δραστηριότητες στο τετράδιο εργασιών 
καθώς και τις οδηγίες στο βιβλίο του δασκάλου. Παρουσιάζονται 
παραδείγματα. 

13η Εβδομάδα: Συζήτηση για την εργασία. Οι φοιτητές/-τριες παρουσιάζουν τις διδακτικές 
ενότητες που επέλεξαν για επανασχεδιασμό εστιάζοντας στην ενσωμάτωση 
μιας διαθεματικής προσέγγισης των αξιών. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή παρουσιάσεων 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/-τριες 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3Χ13=39 1,56 

Εργασία μαθήματος 30 1,20 

Αυτοτελής μελέτη 31 1,24 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει παράδοση εργασίας (100% 
της τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Αγγελάκος, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό σχολείο. 
Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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Earth Charter International (2009). A Guide for Using the Earth Charter in Education. 
Διαθέσιμο στο: 
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/EC_Education_Guide_2%20APRIL_2009.pd
f  
Κομνηνου, Ι. (2007). Η διδασκαλία των αξιών στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διαθέσιμο 
στο: http://users.sch.gr/ikomninou  
Kostoulas-Makrakis, N., (2015). The Earth Charter as a Pedagogical Framework to 
Transform Teaching and Learning towards Sustainability. Στο Κ.Γ. Μπίκος και Ε. Ταρατόρη 
(Επιμ.), Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Εκδόσεις Κυριακίδη, σ. 
337-346. 
Λιαράκου, Γ., Φλογαΐτη, Ε. (2011) Το ζήτημα των αξιών στην εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφορία. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καΐλα, C. Larrere, M. Bonnett 
(Επιμ.), Περιβαλλοντική ηθική. Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή, σ. 241-258. 
Διάδραση. 
Μανούσου, Ε., Τανιάνη, Σ., Γιαννούλα, Ε. (Επιμ.) (2010). Αξίες ζωής στην εκπαίδευση. 
Αθήνα: Ωρίων. 
UNESCO (2014). Global Citizenship Education Preparing learners for the challenges of the 
twenty-first century. Paris: UNESCO. Διαθέσιμο στο: http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0022/002277/227729E.pdf  
Χριστοδούλου, Α. (2012). Αξίες της UNESCO στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Στο Ν. 
Περράκη (Επιμ.), Το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Διαθέσιμο στο: 
http://nata.webpages.auth.gr/wp-content/uploads/2013/02/26.ΑΞΙΕΣ-ΤΗΣ-UNESCO-ΣΤΗΝ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΟΥ-21ΟΥ-ΑΙΩΝΑ.pdf   
 
Δικτυακοί τόποι: 
H Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα 
http://www.earthcharterhellas. edc.uoc.gr  
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http://nata.webpages.auth.gr/wp-content/uploads/2013/02/26.ΑΞΙΕΣ-ΤΗΣ-UNESCO-ΣΤΗΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΟΥ-21ΟΥ-ΑΙΩΝΑ.pdf
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Γ03 Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Π04  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς Περιορισμό- 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE120/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετώνται οι Θεωρίες Μάθησης σχετιζόμενες με την 
ενσωμάτωση τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. 
Πραγματοποιείτε μια σύντομη ανασκόπηση των παραδοσιακών θεωριών μάθησης και στη 
συνεισφορά τους στη διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ αλλά και πως μπορούν να 
αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη των Εκπαιδευτικού Λογισμικού.  
Μέσα από την θεωρητική προσέγγιση του μαθήματος θα καταγραφούν και θα μελετηθούν 
λειτουργικά κριτήρια, δηλαδή εργαλεία, μέσα από τα οποία θα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 
το Εκπαιδευτικό Λογισμικό με βάση τις εμπεριεχόμενες Θεωρίες Μάθησης και αφετέρου να 
διαπιστωθεί το ποιες από τις Θεωρίες Μάθησης εμπεριέχονται σε Εκπαιδευτικά Λογισμικά 
που θα δοθούν υπό εξέταση. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να: 

 Αναγνωρίζει τον ορισμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και τις βασικές 
κατηγορίες τους για να μπορεί να κατηγοριοποιεί συγκεκριμένα 
παραδείγματα εφαρμογών. 

 Κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης 
και πως αυτά χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά λογισμικά για να 
μπορέσει να συμμετέχει στο σχεδιασμό παραδειγμάτων. 

 Αναλύει τα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης μέσα σε οποιοδήποτε 
εκπαιδευτικό λογισμικό ώστε να καθορίζει τη χρήση του. 

 Ταξινομεί ένα μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών με βάσεις τα 
κατηγορίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για να μπορέσει να τα 
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χρησιμοποιήσει σε μαθησιακές διαδικασίες. 

 Σχεδιάζει, σε συνεργασία με άλλους, εκπαιδευτικό λογισμικό με την 
χρήση των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν συγκεκριμένες θεωρίες 
μάθησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 

Γενικές Ικανότητες 

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

- Αυτόνομη εργασία  
- Ομαδική εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού  
a. Εκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία 
b. Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού  
c. Εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων 
d. Θεωρίες Μάθησης και εκπαιδευτικό Λογισμικό  

2. Θεωρία Συπεριφορισμού και Εκπαιδευτικό Λογισμικό  
3. Γνωστικισμός και Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
4. Πολυμεσική Μάθηση 
5. Θεωρία Εποικοδομισμού  
6. Θεωρία Περιβάλλοντα Προσομοίωσης 
7. Θεωρία Ανακαλυπτικής Μάθησης 
8. Κοινωνικές Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
9. Είδη κοινωνικού Εποικοδομησμού και Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
10. Θεωρία της Δραστηριότητας 
11. Θεωρία Συνεργατικής Μάθησης 
12. Θεωρία της Αυθεντικής Μάθησης – Εκπαιδευτικά Wikis Θεωρία της Δραστηριότητας 
13. Πλαισιοθετημένη Μάθηση και συστήματα Επαυξημένης Πραγματικότητας  
14. Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner 
15. Θεωρία Κονεκτιβισμού @ Συμμετοχικός Ιστός 
16. Αναστοχαστική Μάθηση & Ιστολόγια 
17. Παιχνιδοκεντρική Μάθηση (Game-based Learning) 
18. Ειδικά Θέματα  

a. Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση 
b. Εκπαίδευση Από Απόσταση  
c. Εκπαιδευτικά Apps 
d. Ηλεκτρονική Μάθηση  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 Χρήση Εκπαιδευτικών Apps για φορητές 
συσκευές 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις (2x13) = 26 1,04 

Ασκήσεις 
Εξάσκησης 

(1x13) = 13 0,52 

Ομαδική Εργασία 
σε μελέτη 
περίπτωσης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
- Αναζήτηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών 

θεωριών μάθησης που παρουσιάζονται σε 
συγκεκριμένες οθόνες εκπαιδευτικού λογισμικού 
(σύντομη μελέτη περίπτωσης). 

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και πως 
παρουσιάζονται μέσα σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Θέματα Σχεδίασης και Αξιολόγησης Λογισμικού Υπερμέσων 
Τ.Α. Μικρόπουλος Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Παντελής Πρέζας Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

 Ευέλικτη Μάθηση με χρήση τεχνολογίων πληροφορίας & επικοινωνιών, 
Δημητριάδης – Καραγιαννίδης – Πομπορτσής – Τσιάτσος Εκδόσεις Τζιόλα 

 Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Χριστίνα Σολομωνίδου, Εκδόσεις 
Μεταίχμιο 

 Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Σταύρος Ν. Δημητριάδης, Εκδόσεις 
Τζιόλα 

 Ηλεκτρονική Μάθηση, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, 
Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Εκδόσεις Κριτική 
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Γ03 Π06 Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Π06  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε 
διαδικτυακό περιβάλλον 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής – Μάθημα ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE106/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Υπερμέσα και δίκτυα. Το περιβάλλον του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστοχώρου 
(WWW), με ιδιαίτερη αναφορά στις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες. εργαλεία συγγραφής 
διδακτικού υλικού, στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστοχώρου. Αρχές σχεδιασμού 
διδακτικού υλικού για διαδικτυακές εφαρμογές. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διδακτικής 
ενότητας σε υπερμεσική διαδικτυακή μορφή. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να: 

1. Αναγνωρίζει τις εφαρμογές Web2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 
μαθησιακές διαδικασίες για να μπορέσει να επεκτείνει την χρήση τους από τους 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Να κατηγοριοποιεί τις εκπαιδευτικές εφαρμογές με βάση τις διαφορετικές 
θεωρίες μάθησης για να μπορέσει να τις χρησιμοποιεί με κατάλληλες 
εκπαιδευτικές μεθόδους. 

3. Να καθορίζει το πλαίσιο του σχεδιασμού ενός διδακτικού υλικού με τη χρήση 
του διαδικτύου ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην υλοποίηση σε μορφή 
εφαρμογής Web.. 

4. Να εστιάζει σε συγκεκριμένη μεθοδολογία (WikiQuESD) και τεχνολογία (Wiki) 
για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε θέματα εκπαίδευσης για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 

5. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί διδακτικό υλικό στο διαδίκτυο σε θέματα 
εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
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6. Να αξιολογεί διδακτικό υλικό στο διαδίκτυο σε θέματα εκπαίδευσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές Ενότητες 
• Τεχνολογίες διαδικτύου στην εκπαίδευση 
• Web 2 Εφαρμογές 

▫ Εννοιολογικοί Χάρτες 
▫ Χάρτες Google 
▫ Βίντεο - Animoto 
▫ Blog - ιστολόγιο 
▫ Παρουσίαση με τη χρήση του Prezi 
▫ Ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων – el.padlet.com 
▫ Δημιουργία Ερωτηματολογίου Google Form 
▫ Ασκήσεις Hot potatoes 
▫ Voice Recorder 

• Θεωρίες μάθησης & ΤΠΕ 
• Τεχνολογία Wiki 
• Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
• Σχεδιασμός διδακτικού υλικού στο διαδίκτυο (WebQuest, Διαδικτυακά Σενάρια, 

Μαθησιακά Αντικείμενα, Διαδικτυακά εκπαιδευτικά λογισμικά) 
• Υλοποίηση διδακτικού διαδικτυακού υλικού χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 

WikiQuESD 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών Web2 

 Χρήση Τεχνολογίας Wiki 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις (2x13) = 26 1,04 

Ασκήσεις 
Εξάσκησης 

(1x13) = 13 0,52 

Ομαδική Εργασία 
σε μελέτη 
περίπτωσης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 
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Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
- Αναζήτηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των 

κατηγοριών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 
μέσα από συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης  

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και πως 
παρουσιάζονται μέσα σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα μέσων αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
▫ Υπερμέσα στην εκπαίδευση Βασίλης Γ. Μακράκης 
▫ Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης Αναστασιάδης, 

Παναγιώτης Αβούρης, Νικόλαος Ρετάλης, Συμεών 
▫ Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εφαρμογές Διαδικτόυ – Τζένη Παγγέ, Εκδόσεις Δισίγμα 

 

http://www.biblionet.gr/author/18503/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%93._%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/18503/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%93._%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-h-32738.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-h-32738.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-h-34720.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-h-34720.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-h-46258.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-h-46258.html
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Γ03 Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Π08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE119/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ορισμός και αιτιολόγηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Τύποι και διαδικασίες 
αξιολόγησης και η επιστημολογική τους θεμελίωση. Η ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης 
Καθορισμός του αντικειμένου αξιολόγησης, σχεδιασμός της αξιολόγησης, εκτέλεση της 
αξιολόγησης και διάχυση του αποτελέσματος. Η εφαρμογή του μοντέλου στην τάξη. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να: 

 Ορίζει τι είναι μια αξιολόγηση για εκπαιδευτικά λογισμικά 

 Διακρίνει τις διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών λογισμικών 

 Να αναπτύσσει ένα μοντέλο αξιολόγησης για συγκεκριμένη κατηγορία 
εκπαιδευτικού λογισμικού 

 Να αποσυνθέτει συγκεκριμένα μέσα αξιολόγησης και να διαχωρίζει τα κριτήρια 
αξιολόγησης που περιέχονται σε υπάρχουσες αξιολογήσεις 

 Να σχεδιάζει μια αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

 Να συγκρίνει διαφορετικές αξιολογήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικού 
λογισμικού. 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής: 

 Λογισμικό & Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

 Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Θεωρίες μάθησης & βασικές θεωρητικές 
αρχές 

 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Λογισμικού – Γενιές Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Είδη) Μικρόκοσμος, Εκπαιδευτικά εικονικά 
περιβάλλοντα, Εκπαιδευτικά Σενάρια – Εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - Ορισμοί & Τι αξιολογούμε - Συσχέτιση 
Αξιολόγησης και Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Αποτελεί ή όχι η αξιολόγηση 
μέρος του σχεδιασμού; 

 Είδη Αξιολόγησης & Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 Παράγοντες Αξιολόγησης  

 Γενική Αξιολόγηση Λογισμικού για τη χρήση στην τάξη & Γενικά Κριτήρια 
Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Σεναρίων 

 Ερωτήματα για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

 Μέθοδοι Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 
Θεματικές Ενότητες μαθήματος ανά εβδομάδα διδασκαλίας 
1η & 2η Εβδομάδα  

 Το εκπαιδευτικό Λογισμικό 

 Οι Κατηγορίες του εκπαιδευτικού λογισμικού 
o Τοπικές πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές 
o Διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό 
o Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σενάριο  
o πλατφόρμες elearning 
o Εκπαιδευτικά Apps 

 
3η & 4η Εβδομάδα 

 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
o Μοντέλα Σχεδίασης 
o Φάσεις Σχεδίασης 

 
5η & 6η Εβδομάδα 

 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
o Γενικές Αρχές Αξιολόγηση  
o Αξιολόγηση στη φάση του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού λογισμικού 
o Κριτήρια Αξιολόγησης 
o Κυριότερα μέσα Συλλογής Δεδομένων 
o Η χρήση των Rubrics στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού Λογισμικού 
o Εργαλεία δημιουργίας διαδικτυακών μέσων αξιολόγησης. 

 Ερωτηματολόγια 
 Checklist 
 Συνεντεύξεις 
 Μελέτης Περίπτωσης 

7η & 8η Εβδομάδα 

 Επιλογή συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού και δημιουργία σεναρίου και 
μέσων αξιολόγησης για:  

o Ειδικό Σύμβουλο  - Παιδαγωγό 
o Δάσκαλο 
o Μαθητή 
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9η Εβδομάδα 

 Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων αξιολόγησης 
o Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων αξιολόγησης 

 PSPP (open source statistical analysis program) 
10η Εβδομάδα 

 Επιλογή λογισμικού επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων αξιολόγησης 
 The Ethnograph (http://www.qualisresearch.com/) 
 HyperResearch 

(http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html) 
 TAMS Analyzer (http://tamsys.sourceforge.net) 
 Weft QDA (http://www.pressure.to/qda) 

 
11η & 12η Εβδομάδα 

 Δημιουργία σεναρίου αξιολόγησης συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

 
13η Εβδομάδα 

 Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
για αξιολόγηση 

 Χρήση Εκπαιδευτικών Apps για φορητές 
συσκευές για αξιολόγηση 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις (2x13) = 26 1,04 

Ασκήσεις 
Εξάσκησης 

(1x13) = 13 0,52 

Ομαδική Εργασία 
σε μελέτη 
περίπτωσης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
- Αναζήτηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των 

κατηγοριών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 
μέσα από συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης  

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και πως 
παρουσιάζονται μέσα σε συγκεκριμένα 

http://www.qualisresearch.com/
http://www.qualisresearch.com/
http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html
http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html
http://tamsys.sourceforge.net/
http://tamsys.sourceforge.net/
http://www.pressure.to/qda/
http://www.pressure.to/qda
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παραδείγματα μέσων αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Αβούρης  Ν. –  Τσέλιος  Ν. (2005).  «Αξιολόγηση  ευχρηστίας  διδακτικών 
συστημάτων».  Κεφ. 5 «Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της 
μάθησης» επιμέλεια Δρ. Συμεών Ρετάλης.  Αθήνα   εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  

 Κόμης Βασίλης (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 

 Μακράκης Βασίλης Γ (2000). Υπερμέσα στην εκπαίδευση, μια κοινωνικο – 
εποικοδομιστική προσέγγιση, Εκδόσεις Μεταίχμιο  

 Μικρόπουλος Τάσος, (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Θέματα σχεδίασης και 
αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Θ.,Πιερρακέας Χρήστος,Πιντέλας Παναγιώτης (2003). 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του, Εκδόσεις Μεταίχμιο 
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Γ03 Π09 Ψηφιακά Μέσα, συμμετοχικό Βίντεο και Μετασχηματιστική Μάθηση  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Π09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο Εξάμηνο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ψηφιακά Μέσα, συμμετοχικό Βίντεο και 
Μετασχηματιστική Μάθηση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής -  – Μάθημα ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE121/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εννοιολόγηση των ψηφιακών μέσων και η σχέση τους με την κινούμενη εικόνα, την 
καθημερινή μας ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία. Οπτικός γραμματισμός, 
πολυτροπικότητα και  ψηφιακή τεχνολογία. Η κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky 
και η θεωρία της οπτικής αντίληψης του Gibson από τη σκοπιά των ψηφιακών μέσων και της 
διδακτικής τους. Η χρήση της ψηφιακής κάμερας ως διδακτικού και κριτικο-αναστοχαστικού 
εργαλείου. Παραγωγή και επεξεργασία κινούμενης εικόνας για διδακτικούς σκοπούς και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης που αναφέρονται σε 
συνδυασμό με τα ψηφιακά μέσα. 

 Διακρίνει το εκπαιδευτικό βίντεο και ιδιαίτερα το συμμετοχικό βίντεο από τις άλλες 
μορφές βίντεο που υπάρχουν. 

 Υλοποιεί τον σχεδιασμό ενός συμμετοχικού εκπαιδευτικού βίντεο με τη χρήση 
συγκεκριμένων βημάτων που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. 

 Εστιάζει στην ανάδειξη συγκεκριμένου προβλήματος της τοπικής του κοινωνίας 

 Δημιουργεί ένα συμμετοχικού εκπαιδευτικού βίντεο με τη χρήση τεχνολογιών Web2 

 Αξιολογεί ένα συμμετοχικό εκπαιδευτικό βίντεο ως προς την χρήση του στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Εφαρμόζει της αρχές της Μετασχηματιστικής Μάθησης στη δημιουργία ψηφιακού  
συμμετοχικού βίντεο 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
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 Αυτόνομη εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Ομαδική εργασία 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Οι Θεματικές Ενότητες του Μαθήματος είναι: 

 Τα Ψηφιακά μέσα 

 Εκπαιδευτική Χρήση των Ψηφιακών Μέσων 

 Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που 
επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους  

o Εκπαιδευτικά Videos 
o Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία 
o Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification 
o Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps) 
o 3D Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση 

 Η Μετασχηματιστική Μάθηση (Κατασκευαστική (κονστρουκτιβιστική) – 
μετασχηματιστική μάθηση) 

o Η ανάπτυξη της θεωρίας της μετασχηματιστικής μάθησης 
o Βασικά σημεία της θεωρίας της μετασχηματιστικής μάθησης 
o Ο ρόλος του εκπαιδευτή στη μετασχηματιστική μάθηση 
o Το βίντεο στη μετασχηματιστική μάθηση: Μια εναλλακτική πρόταση 

 Το συμμετοχικό βίντεο 
o Το συμμετοχικό βίντεο στη χρήση της εκπαίδευσης  
o Δημιουργώντας ένα βίντεο με τους μαθητές σας  
o Αξιοποιώντας το βίντεο στην εκπαίδευση  
o Δημιουργώντας βίντεο με Web 2.0 Εργαλεία στο διαδίκτυο 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Χρήση Web2 εφαρμογών για την δημιουργία 
ψηφιακών βίντεο 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο Web 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις (2x13) = 26 1,04 

Ασκήσεις 
Εξάσκησης 

(1x13) = 13 0,52 

Ομαδική Εργασία 
σε μελέτη 
περίπτωσης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Αξιοποιώντας το βίντεο στην εκπαίδευση (Φύκαρης Ιωάννης) 

 Η θεωρία της μετασχηματιστικής μάθησης (Παρθένη Μαρία) 

 Σοφός Α. & Kron F.W. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με την Χρήση Μέσων: από τα 
πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά μέσα, Εκδόσεις  

 Γρηγόρης.Μικρόπουλος, A. & Μπέλλου, I. (2010). Σενάρια Διδασκαλίας με 
Υπολογιστή, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
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Γ03 Π11 Ψηφιακό Παιχνίδι και Μαθησιακές Διαδικασίες  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ03 Π11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακό Παιχνίδι και Μαθησιακές Διαδικασίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Πρακτικές Ασκήσεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής – Μάθημα ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 ---------------------------------------------- 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει έντονο ενδιαφέρον από την ακαδημαϊκή και 
εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Παιχνίδια Μάθηση 
(Digital Games – Based Learning). Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών έχει επηρεάσει την 
ζωή μας, με τα ψηφιακά παιχνίδια να αποτελούν μια εξαιρετικά δημοφιλή τεχνολογία για 
τα παιδιά του 21ου αιώνα. 
Τα ψηφιακά παιχνίδια που χρησιμοποιούνται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες συνιστούν μια 
νέα εκπαιδευτική πρακτική η οποία προέκυψε από την παρουσία των ψηφιακών παιχνιδιών 
στην καθημερινότητα των παιδιών, την παγκόσμια εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και 
των εφαρμογών για φορητές συσκευές (mobile application) και την ανάγκη ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών πρακτικών που να κινητοποιούν και να δεσμεύουν τους μαθητές.  
Σύμφωνα με ερευνητές τα Ψηφιακά Παιχνίδια χωρίζονται σε οκτώ βασικές κατηγορίες: 
δράσης, περιπέτειας, μάχης, γρίφων (puzzle), ρόλων, προσομοίωσης, αθλημάτων και 
στρατηγικής. Το ψηφιακό παιχνίδι εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία «Ως εργαλείο 
διασκέδασης & κινήτρων» όπου το κίνητρο για μάθηση πολλαπλασιάζεται μέσα από τα 
ποικίλα χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών όπως η οπτικοποίηση, ο πειραματισμός, 
η δημιουργικότητα, και «ως δυναμικό εργαλείο μάθησης» όπου ένα προσεκτικά 
σχεδιασμένο παιχνίδι μπορεί να καταφέρει να παρουσιάσει πλαίσια πολύ οικεία με την 
πραγματική ζωή, ώστε οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ασυνείδητα και 
αυθόρμητα. 
Ένα δημοφιλές παράδειγμα παιχνιδιού που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το Minecraft της Microsoft. Το Minecraft είναι ένα 
βιντεοπαιχνίδι με αναρίθμητες δυνατότητες εξερεύνησης του κόσμου μέσω της κατασκευής 
αντικειμένων και της επίτευξης εργασιών. Αποτελεί ένα ανοιχτό πλαίσιο το οποίο δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές και στον εκπαιδευτικό να έρχονται κοντά και να δημιουργούν 
μαθησιακές ενότητες για όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
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1. Κατανοεί την έννοια του ψηφιακού παιχνιδιού τον 21ο αιώνα και τον ρόλο του στη 
ζωή των παιδιών για την ένταξη τους σε μαθησιακές διαδικασίες. 

2. Ανακαλύπτει το θεωρητικού πλαισίου της μάθησης μέσω των ψηφιακών 
παιχνιδιών για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει σε μαθησιακές διαδικασίες.  

3. Προσαρμόζει  τα ψηφιακά παιχνίδια με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς των 
αναλυτικών προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Σχεδιάζει και υλοποιεί ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 

5. Αναγνωρίσει την έννοια των ψηφιακών παιχνιδιών και την χρήση του στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, τόσο μέσα από το διαδίκτυο όσο και μέσα από φορητές 
συσκευές (mobile applications). 

6. Εμβαθύνει στην «μάθηση υποστηριζόμενη με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών» 
(Digital Games – Based Learning) με στόχο την καλύτερη κατανόηση της 
συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης. 

7. Αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών στις μαθησιακές 
διαδικασίες μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών ψηφιακών 
παιχνιδιών που βρίσκονται τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε βάσεις δεδομένων 
εφαρμογών για φορητές συσκευές (mobile applications) όπως το Google Play Store. 

8. Ανακαλύψει πλατφόρμες υλοποίησης εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών τόσο 
Online όσο και τοπικής χρήσης, τόσο Στατικές Πλατφόρμες (StoryMaker, Kodu Game 
Lab, Game Maker, Flixel, Unity, Gamesalad) όσο και online πλατφόρμες (GameStar 
Mechanic, Scratch, Sploder, Gamefloot) για να μεταφέρει την τεχνογνωσία στους 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

9. Αναπτύξει συνεργατικά με τους μαθητές, σε ομάδες, ένα παράδειγμα ψηφιακού 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τη χρήση του MineCraft Education για μαθησιακές 
ενότητες που προέρχονται από τα σχολικά εγχειρίδια. 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές Ενότητες 
• Το παιχνίδι και η μάθηση  
• Το ψηφιακό παιχνίδι, η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του 
• Το ψηφιακό παιχνίδι και οι διαδικασίες μάθησης. 
• Σχεδίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού – Αρχές και μοντέλα 
• Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών που δεν έχουν σχεδιαστεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς 
• Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού – Τεχνολογία και υλοποίηση 
• Παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού 
• Διδακτικές προσεγγίσεις, καλές πρακτικές στη χρήση ΨΕΠ 
• Αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών σε διάφορες θεματικές ενότητες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
• Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών για χρήση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες για 

μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση του Minecraft της Microsoft. 
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 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην Τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία. 

 Χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών Web2 

 Χρήση του Minecraft της Microsoft 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις (2x13) = 26 1,04 

Ασκήσεις 
Εξάσκησης 

(1x13) = 13 0,52 

Ομαδική Εργασία 
σε μελέτη 
περίπτωσης 

25 1 

Αυτοτελής Μελέτη 36 1,44 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
- Αναζήτηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των 

κατηγοριών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 
μέσα από συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης  

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και πως 
παρουσιάζονται μέσα σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα μέσων αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
▫ Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι Συγγραφέας: Marc Prensky 

Μεταφραστής: Κέλλυ Παπασταύρου, Νίκη Παπασταύρου, Επιστημονικός υπεύθυνος 
σειράς: Μ. Μεϊμάρης ISBN: 978-960-455-534-5 ,Ημερομηνία Έκδοσης: 29/03/2009Οι 
προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης Αναστασιάδης, 
Παναγιώτης Αβούρης, Νικόλαος Ρετάλης, Συμεών 

▫ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Επιμέλεια: Παναγιώτης Κάπος, Ελίνα Ροϊνιώτη, Ελεάνα Πανδιά, Γιάννης 
Σκαρπέλος ,ISBN13 9786188409538, Εκδότης OASIS, Σειρά ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, Ιούνιος 2019 

▫ MINECRAFT ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ISBN13 9789604617678, Εκδότη 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Nοέμβριος 2017, Μετάφραση ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

 

  

http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-h-32738.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-h-32738.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-h-34720.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-h-34720.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-h-46258.html
http://www.bibliopolio.gr/%CE%A1%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-h-46258.html
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Γ04 Π04 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα σχολείου  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ04 Π04  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς Περιορισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και  
αποτελεσματικότητα σχολείου    

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προβολές παρουσιάσεων 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

    Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να περιγράψουν τα 
χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου και του αποτελεσματικού διδακτικού έργου. 

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: 

 θα μπορούν να διατυπώσουν σαφείς ορισμούς για τις έννοιες αποτελεσματικό 
σχολείο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο 

 θα έχουν διαμορφώσει τεκμηριωμένη άποψη για το αν είναι απαραίτητη η 
αξιολόγηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου 

 θα γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου 

 θα έχουν μελετήσει έρευνες για την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

 θα γνωρίζουν στρατηγικές και μεθόδους αξιολόγησης του σχολείου 

 θα έχουν γνώση και άποψη για την επίσημη διαδικασία αξιολόγησης των σχολικών 
μονάδων στη χώρα μας 

 θα γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου 

 θα είναι ενήμεροι/ες για τη σχέση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα της σχολικής 
μονάδας και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου 

 θα μπορούν να αξιολογήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό έργο 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αυτόνομη εργασία 
-  Ομαδική εργασία 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η Εβδομάδα: Γνωριμία, προσδοκίες των φοιτητών/-τριών, ανάλυση σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας εξαμήνου και τρόπου αξιολόγησης (απαιτήσεις εργασίας). 
Εισαγωγικές εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. 

2η Εβδομάδα: Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση; Επιχειρήματα υπέρ και κατά της 
αξιολόγησης. 

3η Εβδομάδα: Είδη αξιολόγησης. Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε είδους. 
4η Εβδομάδα: Η αξιολόγηση σχολικών μονάδων. Έννοια, πλαίσιο, διαδικασία. Το παρελθόν 

και το παρόν της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στη χώρα μας.  Μοντέλα 
αξιολόγησης (πχ C.I.P.P., responsive evaluation model, goal-based evaluation 
model, empowerment evaluation model, theory-driven evaluation model). 

5η Εβδομάδα: Διαδικασίες αξιολόγησης σχολικών μονάδων σε άλλες χώρες. Πρακτικές 
αξιολόγησης στην Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. 

6η Εβδομάδα: Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων (όπως παρουσιάζεται από τους Lars 
Jacobsen κ.ά.  στο βιβλίο  Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο). 
Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές (πχ. ομάδες εργασίας, καταιγισμός 
ιδεών, προσομοίωση, μελέτη περίπτωση, παίξιμο ρόλων) 

7η Εβδομάδα: Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου. Αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Θεωρία, έρευνα, παραδείγματα.  

8η Εβδομάδα: Αξιολόγηση της διδασκαλίας. Θεωρία, έρευνα και παραδείγματα.  
9η Εβδομάδα: Το έργο του Thomas Gordon για τα μυστικά της/του αποτελεσματικής/ού 

δασκάλας/ου. Παρουσίαση των βασικών θέσεων  του Gordon και βιωματικό 
εργαστήριο. 

10η Εβδομάδα: Σχολεία που ξεχώρισαν για το περιεχόμενο των σπουδών, τη φιλοσοφία 
τους ή τις διδακτικές πρακτικές τους. Εκπαιδευτικοί που ξεχώρισαν σε όλο τον 
κόσμο στο παρελθόν και σήμερα για το έργο τους. 

11η Εβδομάδα: Σχέση ανάμεσα στη σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό έργο: αμοιβαία 
επίδραση. 

12η Εβδομάδα: Οργάνωση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 
Δημιουργία μιας κλίμακας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου από τις/τους 
φοιτήτριες/τες.  

13η Εβδομάδα: Γενική ανακεφαλαίωση. Oδηγίες για τις εργασίες. 

https://www.metaixmio.gr/el/author/lars-jacobsen
https://www.metaixmio.gr/el/author/lars-jacobsen
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή παρουσιάσεων 

 Προβολή αποσπασμάτων από ταινίες και 
διαλέξεις σχετικές με το περιεχόμενο του 
μαθήματος 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/-τριες 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3Χ13=39 1,56 

Εργασία  61 0,80 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εργασία και υποστήριξή 
της σε προφορική εξέταση. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Δημητρόπουλος, Ε. (2002). Εκπαιδευτική αξιολόγηση – μέρος πρώτο: Η αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα: Γρηγόρης. 
Μαγγόπουλος, Γ. (2014).    Μοντέλο ολιστικής αξιολόγησης προγραμμάτων. Θεσσαλονίκη: 
Φύλατος. 
Πασιαρδής, Π., Σαββίδης, Ι., Τσίακκιρος, Α. (2007). Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των 
εκπαιδευτικών: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Έλλην. 
Φώκιαλη, Π., Ανδρεαδάκης, Ν., Ξανθάκου, Γ. (2011). Διεργασίες Σκέψης στο Σχολείο και την 
Κοινωνία. Αθήνα: Πεδίο.  
Jacobsen, L., McBeath, J., Schratz, M., Meuret, D. (2006). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό 
σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο 
Gordon,Τ. (2011). Τα μυστικά του αποτελεσματικού δασκάλου. Αθήνα: Ερευνητές. 
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Γ04 Π05  Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ04 Π05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χωρίς Περιορισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις,  3 4 

Συζητήσεις   

Προβολές παρουσιάσεων    

Προβολές ταινιών   

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων 

  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU120/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/-τριες 
να ενημερωθούν και να προβληματιστούν γύρω από τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 
των μαθητών/-τριών και να αναδειχθούν καλές πρακτικές αξιολόγησης. Eπιδιώκεται ο 
προβληματισμός για τους σκοπούς και τους στόχους της αξιολόγησης στον 21ο αιώνα, η 
γνωριμία με το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης καθώς επίσης και η εξοικείωση 
αλλά και δημιουργία δραστηριοτήτων διαφορετικών μορφών αξιολόγησης. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών/-τριών 

 Αντιμετωπίζει κριτικά τους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών/-
τριών 

 Είναι ενήμερος/-η για τις σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, καθώς 
και για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις τους.  

 Γνωρίζει τις βασικές επιδιώξεις της αξιολόγησης, τις μορφές αξιολόγησης, τις 
βασικές αρχές που διέπουν την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών καθώς και τις 
τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται η διαδικασία της αξιολόγησής τους. 

 Είναι ενήμερος/-η για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τη σύνδεσή τους με τη 
διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση. 

 Έχει επίγνωση των βασικών ρόλων που επιτελούν οι ερωτήσεις και πώς αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αξιολόγησης.  

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU120/
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 Διακρίνει τις ταξινομίες και τα είδη των ερωτήσεων τις νοητικές λειτουργίες στις 
οποίες απευθύνονται αυτές και τον ρόλο που επιτελούν στην εκπαιδευτική πράξη. 

 Είναι εξοικειωμένος/-η με τις τεχνικές της αυθεντικής αξιολόγησης, τον τρόπο 
διεξαγωγής της και τις αρχές στις οποίες βασίζεται. 

 Αντιμετωπίζει κριτικά την περιγραφική αξιολόγηση. Μπορεί να διακρίνει τα 
πλεονεκτήματά της και τις ενδεχόμενες δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρμογή 
της.  

 Έχει συνθέσει ένα έντυπο περιγραφικής αξιολόγησης 

 Έχει επίγνωση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εφαρμογής της αξιολόγησης 
βάσει του φακέλου επιτευγμάτων.  

 Είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης . 

 Είναι ενήμερος/-η για τα είδη και τις τεχνικές παρατήρησης και το πλαίσιο 
εφαρμογής τους. 

 Αξιοποιεί τις συζητήσεις στο πλαίσιο της περιγραφικής αξιολόγησης 

 Συνθέτει δικές του/της δραστηριότητες περιγραφικής αξιολόγησης  των μαθητών/-
τριών  

Γενικές Ικανότητες 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
-  Λήψη αποφάσεων 
-  Αυτόνομη εργασία 
-  Ομαδική εργασία 
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. Ιστορική αναδρομή. Παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης των μαθητών/-τριών 
1η Εβδομάδα: Γνωριμία, προσδοκίες των φοιτητών/-τριών, ανάλυση σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας εξαμήνου και τρόπου αξιολόγησης (απαιτήσεις προσθετικής 
εργασίας και γραπτής εξέτασης). Eισαγωγικές εννοιολογικές αποφασηνίσεις. 

2η Εβδομάδα: Ιστορική αναδρομή. Iστορική αναδρομή της αξιολόγησης των μαθητών/-
τριών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Tο υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών/-τριών. 

3η Εβδομάδα: Παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης των μαθητών/-τριών. Εξετάζονται τα 
στάδια της αξιολόγησης της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας. Στη συνέχεια 
γίνεται αναφορά στις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης και στα 
παραδοσιακά μέσα αποτύπωσης του αποτελέσματος της επίδοσης του/της 
μαθητή/-τριας με εστίαση στα πλεονεκτήματα και τις ανεπάρκειές τους. 

Β. Η σύγχρονη αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. 
4η Εβδομάδα: α. Θεωρητική τεκµηρίωση και επιδιώξεις µιας σύγχρονης αξιολόγησης των 

µαθητών/-τριών. Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης των 
μαθητών/-τριών, καθώς και στα βασικά χαρακτηριστικά και στις επιδιώξεις 
τους.  
β. Σκοποί και περιεχόμενο της αξιολόγησης των μαθητών/-τριών στα πλαίσια 
της διδασκαλίας και της μάθησης. Διερεύνηση των βασικών επιδιώξεων της 
αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, των μορφών αξιολόγησης, των βασικών 
αρχών που διέπουν την αξιολόγηση καθώς και των τεχνικών με τις οποίες 
πραγματοποιείται η διαδικασία της αξιολόγησης. Γίνεται αναφορά στις 10 
δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

5η Εβδομάδα: Ο ρόλος των ερωτήσεων στην αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Εξετάζονται 
οι ερωτήσεις ως μέσο αξιολόγησης και οι βασικοί ρόλοι που επιτελούν. 

6η Εβδομάδα: Ταξινομίες και είδη ερωτήσεων. Εξετάζονται οι ταξινομίες και τα είδη των 
ερωτήσεων που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι νοητικές 



367 
 

λειτουργίες στις οποίες απευθύνονται οι ερωτήσεις και ο ρόλος που επιτελούν 
στην εκπαιδευτική πράξη. 

Γ. Εναλλακτικοί τρόποι και μέσα αξιολόγησης των μαθητών/-τριών 
7η Εβδομάδα: Οριοθέτηση, χαρακτηριστικά και τεχνικές της αυθεντικής αξιολόγησης. 

Ορίζεται η έννοια της αυθεντικής αξιολόγησης και διερευνώνται οι αρχές στις 
οποίες βασίζεται και ο τρόπος που διεξάγεται.. 

8η Εβδομάδα: Η περιγραφική αξιολόγηση. Αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά, τα 
πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα στην εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης. Επίσης οι επιδιώξεις και οι τομείς της περιγραφικής 
αξιολόγησης. Εξετάζονται τα στοιχεία ενός προτεινόμενου εντύπου 
περιγραφικής αξιολόγησης.  

9η Εβδομάδα: Η αξιολόγηση με βάση το φάκελο επιτευγμάτων. Συζητούνται η 
αναγκαιότητα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής 
του φακέλου επιτευγμάτων, τα περιεχόμενα του φακέλου, τα είδη των 
φακέλων και η σημαντικότητά τους, καθώς και οι τρόποι αξιοποίησής τους. 

10η Εβδομάδα: Η αξιολόγηση στην ομαδική διδασκαλία και στα σχέδια δράσης. Αρχικά 
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ομαδικής διδασκαλίας και των 
σχεδίων δράσης. Παρατίθενται τρόποι αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της 
ομάδας από τους/τις μαθητές/-τριες. Επίσης γίνεται αναφορά στην 
αξιολόγηση της ομάδας από τον/την εκπαιδευτικό: αξιολόγηση της 
λειτουργίας της ομάδας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
δραστηριοτήτων της ομάδας. Επίσης συζητούνται τα κριτήρια, τα μέσα και οι 
τρόποι αξιολόγησης των σχεδίων δράσης 

11η Εβδομάδα: H ετεροαξιολόγηση. Γίνεται αναφορά στην ετεροαξιολόγηση του/της 
μαθητή/-τριας ως έννοια και ως διαδικασία, στη διδασκαλία της 
ετεροαξιολόγησης στους/στις μαθητές/-τριες, στην επίδραση του ηλικιακού 
παράγοντα στην ετεροααξιολόγηση των μαθητών/-τριών, στα μαθησιακά 
εργαλεία για την ετεροαξιολόγηση των μαθητών/-τριών και τέλος στα 
πλεονεκτήματα και τα προβλήματα στην εφαρμογή της ετεροαξιολόγησης 

12η Εβδομάδα: Η παρατήρηση. Τα είδη και οι τεχνικές παρατήρησης. Είδη παρατήρησης: 
Στοχοθετημένη παρατήρηση, δείγματα γεγονότος, χρονικά δείγματα, 
ανεκδοτική παρατήρηση, μέθοδος της σκίασης. Τεχνικές παρατήρησης: 
Ανεκδοτικές καταγραφές, τρέχουσες καταγραφές, κλίμακες ελέγχου, κλίμακες 
διαβάθμισης (ρουμπρίκες). 

13η Εβδομάδα: Η συζήτηση. Αναφέρεται η σημασία και η συμβολή της συζήτησης στο 
πλαίσιο της περιγραφικής αξιολόγησης. Γενική ανακεφαλαίωση και οδηγίες 
για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 Προβολή παρουσιάσεων 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-
class 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους/τις 
φοιτητές/-τριες 

 Αναφορά σε εφαρμογές των ΤΠΕ για τη 
δημιουργία δραστηριοτήτων αξιολόγησης.  

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3Χ13=39 1,56 

Προσθετική 
εργασία  

20 0,80 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτή εξέταση (65% της 
τελικής βαθμολογίας) και προσθετική εργασία (35% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγγελίδη, Π.Α. & Μαυροειδή, Γ.Γ. (επιμ.) (2004). Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο 
του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός 
Γρίβα, Ε., Κωφού, Ι. (2019). Εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.  
Jacobsen, Λ., MacBeath, J., Meuret, D, Schratz, M. (2006). Η αυτοαξιολόγηση στο 
ευρωπαϊκό σχολείο. Aθήνα: Μεταίχμιο. 
Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την 
Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό.  
Τεύχος Α’. Περιγραφική Αξιολόγηση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία. Διαθέσιμο στο: 
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Evaluation
/2017/2a_Perigrafiki_DHMOTIKO.pdf  
Τεύχος B΄. Κριτήρια Περιγραφικής Αξιολόγησης. Διαθέσιμο στο: 
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi
/2019/Odigoi/2b_Perigrafiki_DHMOTIKO_B_NEW.pdf  
Τεύχος Γ΄. Σενάρια Ανάπτυξης Διαδικασιών Περιγραφικής Αξιολόγησης. Διαθέσιμο στο: 
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Evaluation
/2017/2c_Perigrafiki_DHMOTIKO.pdf  
Oosterhoof, A. (2010). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Έλλην 
Πετροπούλου, Ο., Κασιμάτη, Α., & Ρετάλης, Σ. (2015). Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/232 
Ταρατόρη Τσαλκατίδου Ε, (2015). Σχολική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη  

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Evaluation/2017/2a_Perigrafiki_DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Evaluation/2017/2a_Perigrafiki_DHMOTIKO.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2b_Perigrafiki_DHMOTIKO_B_NEW.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/2b_Perigrafiki_DHMOTIKO_B_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Evaluation/2017/2c_Perigrafiki_DHMOTIKO.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Evaluation/2017/2c_Perigrafiki_DHMOTIKO.pdf
http://hdl.handle.net/11419/232
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Φωτείνης, Α. (2017). Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή στο δημοτικό σχολείο: Θεωρητικά 
δεδομένα και πρακτικές εφαρμογές. CVP Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης Διαθέσιμο στο: 
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-
articles/fotinis-alexandros/student-self-assessment-primary-school-theoretical-data-
practical-applications-fotinis-alexandros.htm   
Xοντολίδου, Ε. (2007). ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Β’ ‘Εκδοση. 
Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέσιμο στο: http://repository.edulll.gr/ 
edulll/retrieve/3200/928.pdf 

 

  

http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/fotinis-alexandros/student-self-assessment-primary-school-theoretical-data-practical-applications-fotinis-alexandros.htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/fotinis-alexandros/student-self-assessment-primary-school-theoretical-data-practical-applications-fotinis-alexandros.htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/fotinis-alexandros/student-self-assessment-primary-school-theoretical-data-practical-applications-fotinis-alexandros.htm
http://repository.edulll.gr/%20edulll/retrieve/3200/928.pdf
http://repository.edulll.gr/%20edulll/retrieve/3200/928.pdf
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3.4. Δ’ Τομέας 

Δ01 Π05  Θεωρητική γλωσσολογία: Θέματα γραμματικής από τα σχολικά βιβλία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ  
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δ01 Π05 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητική γλωσσολογία: Θέματα γραμματικής από τα σχολικά 
βιβλία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής (Γενικών γνώσεων)  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  Νεοελληνική Γραμματική (Δ0117) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(UR
L) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜαθησιακάΑποτελέσματα 

 
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές αντιμετωπίζουν θέματα γραμματικής από αυτά που εμφανίζονται στα 
σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού. Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται με την 
αντίστοιχη γλωσσολογική θεωρία. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν ζητήματα της Νέας Ελληνικής 
γλώσσας, στα οποία παρατηρούνται λάθη στη χρήση. Μας απασχολούν ζητήματα ορθογραφίας, 
στίξης, κλίσης, ύφους, δύσκολες περιπτώσεις σύνταξης, αποκλίσεις από ορθούς λεκτικούς τύπους, 
κ.ά.. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
1. γνωρίζει αρκετά ζητήματα γραμματικής της νέας ελληνικής γλώσσας 
2. περιγράφει γλωσσικά φαινόμενα της νέας ελληνικής γλώσσας 
3. Εξηγεί και να διασαφηνίζει τα επιμέρους δομικά στοιχεία των φαινομένων 
4. Ενσωματώνει επιπλέον στοιχεία στην περιγραφή ανάλογα με το φαινόμενο  
5. Συνδέει και να συνδυάζει τη θεωρία με τη εφαρμογή, δηλαδή, τη διδασκαλία 
6. Συνθέτει στοιχεία από επιμέρους περιγραφές φαινομένων 
 
Βασική αρχή του μαθήματος αυτού αποτελεί η διαπίστωση ότι, για να διδάξει κανείς ένα 
γραμματικό φαινόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το γνωρίζει ο ίδιος σε βάθος.  

 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

https://student.cc.uoc.gr/
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Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ζητήματα φωνολογίας: τονισμός 

 Ζητήματα μορφολογίας: 
κλίση ουσιαστικού, επιθέτου, ρήματος,  
επίθετα με λόγια κλίση 
ρήματα με λόγια κλίση 
κλιτή μετοχή  

 Ζητήματα σύνταξης: 
πτώσεις 
ονοματική φράση 
ρηματική φράση 
κλιτικά 
αποθετικά ρήματα 
συμπληρωματικές προτάσεις 
επιρρηματικές προτάσεις 
κ.ά. 

 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Βιντεοπροβολέας 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Ατομικές εργασίες 20 0,8 

Αυτοτελής Μελέτη              41 1,64 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναγνωστοπούλου Ι. & Λ. Μπουσούνη-Γκέσουρα. 2005. Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; 
Αθήνα, Μεταίχμιο. 
Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 1999. Γραμματική της 
Ελληνικής Γλώσσας. Εκδ. Πατάκη. 
Ιορδανίδου, Άννα. 1992. Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής. Εκδ. Πατάκη.  
Ιορδανίδου, Άννα (επιμ.). 2000. Οδηγός της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόμος Α & Β. Αθήνα, 
Πατάκη. 
Ιορδανίδου, Άννα. 2009. Συνηθισμένες γλωσσικές απορίες. Αθήνα, Άσπρη Λέξη.  
Ιορδανίδου, Άννα. 2013. Είναι λάθος ή δεν είναι; Αθήνα, Μεταίχμιο.  
Κλαίρης, Χρήστος & Γεώργιος Μπαμπινιώτης. 2005. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. 
Δομολειτουργική –Επικοινωνιακή. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
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Δ01 Π08 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ01 Π08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Επιστημονικής περιοχής (Γενικών γνώσεων) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜαθησιακάΑποτελέσματα 

 
Η παράδοση Εισαγωγή στη Γλωσσολογία στοχεύει στο να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
σε  βασικές έννοιες της επιστήμης της γλώσσας. Το φαινόμενο γλώσσα προσεγγίζεται ολιστικά από τη 
σκοπιά της θεωρητικής γλωσσολογίας (περιγραφή του συστήματος), της ψυχολογίας της γλώσσας 
(ανθρώπινη κατάκτηση), της κοινωνιογλωσσολογίας (η γλώσσα ως επικοινωνία επικοινωνία).  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παράδοσης ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
--Έχει αντιληφθεί τι είναι γλώσσα 
--Έχει αντιληφθεί πώς κατακτά ο άνθρωπος τη γλώσσα  
--Έχει αντιληφθεί τη θέση της γλώσσας στην κοινωνία 
--Γνωρίζει τι είναι γλωσσική αλλαγή 
--Γνωρίζει τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου 
--Εφαρμόζει τη γνώση για τη γλώσσα όσον αφορά τη Νέα Ελληνική γλώσσα 
--Προσαρμόζει τα παραπάνω σε νέα γλωσσικά δεδομένα 
--Αξιολογεί τη σχέση του ανθρώπου με τη γλώσσα 
--Συγκρίνει γλώσσες του κόσμου ως προς τον γραπτό και προφορικό λόγο 
--Ερμηνεύει ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα ως φαινόμενο  

 

Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

https://student.cc.uoc.gr/


373 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Φύση και χαρακτηριστικά της γλώσσας 

 Τι είναι γραμματική μιας γλώσσας; 

 Καθολικές αρχές της γλώσσας 

 Ανθρώπινη γλώσσα-γλώσσα των ζώων 

 Γεωγραφικές και κοινωνικές διάλεκτοι 

 Διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας  

 «Πρότυπη» γλώσσα 

 Ύφος, αργκό 

 Γλώσσα, φύλο και γένος 

 Κατάκτηση της μητρικής γλώσσας 

 Κατάκτηση μια δεύτερης γλώσσας 

 Προφορική και γραπτή μορφή της γλώσσας 

 Συστήματα γραφής των γλωσσών 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση βιντεοπροβολέα 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας CLASSWEB 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη           61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη. 2002. Εισαγωγή σε ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος.  
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα: κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική 
Fromkin, V., Rodman, R. &Hyams, N. 2008.Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης  
Κατή, Δ. 2009. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Αθήνα: Οδυσσέας. 
Lyons, J.2012. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκη 
Μπαμπινιώτης, Γ. 1998. Θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: αυτοέκδοση. 
Παναγιωτίδης, Φ. 2013. Μίλα μου για γλώσσα. Ηράκλειο: ΠΕΚ.  
Πετρούνιας, Ε. 1993. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. Μέρος Α’. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press.  
Pinker, Steven 2000. Το γλωσσικό ένστικτο. Μτφ. Ε. Μούμα. Αθήνα : Κάτοπτρο 
Φιλιππάκη-Warburton, Ε. 1992. Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη 
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Δ01 Π29 Ανάπτυξη και διδασκαλία λεξιλογίου 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δ01 Π29 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη και διδασκαλία λεξιλογίου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(UR
L) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜαθησιακάΑποτελέσματα 

 
Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει βασικά ζητήματα που αφορούν το Νοητικό Λεξικό 
και την κατάκτηση, αναπαράσταση και ανάκληση των λεξικών μονάδων. Αποτελεί μια 
εισαγωγή στο πώς αναπτύσσεται το λεξιλόγιο της ελληνικής με επέκταση και εμβάθυνση 
στη λεξική γνώση. Επιπλέον εξετάζονται θέματα οργάνωσης της διδασκαλίας λεξιλογίου, οι 
στρατηγικές αντιμετώπισης άγνωστου λεξιλογίου, το λεξιλόγιο σε σχέση με τις γλωσσικές 
δεξιότητες.  Συνδέεται η γνώση λεξιλογίου με την κατανόηση και επεξεργασία του κειμένου.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παράδοσης ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
- Έχει κατανοήσει τι είναι το λεξιλόγιο μιας γλώσσας και τι το Νοητικό Λεξικό  
- Έχει κατανοήσει πώς μαθαίνεται το λεξιλόγιο μιας γλώσσας 
- Συνδέει τη μάθηση λεξιλογίου με την εκπαιδευτική διαδικασία 
- Αναλύει και να συσχετίζει ζητήματα διδασκαλίας λεξιλογίου σε γλωσσικές ενότητες 
- Να συνθέτει ο ίδιος διδασκαλίες λεξιλογίου σύμφωνα με τη θεωρία 
- Αξιολογεί γλωσσικές ενότητες όσον αφορά τις αρχές διδασκαλίας λεξιλογίου 

 
 
 
 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

https://student.cc.uoc.gr/
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Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Διάκριση Λεξικού (Lexicon)-λεξικού (dictionary)-Λεξιλογίου (vocabulary), τεστ λεξικών 
συνειρμών 

 Υποθέσεις μάθησης λεξιλογίου: συνειδητή-μη συνειδητή εκμάθηση λεξιλογίου  

 ρητή και εμπρόθετη διδασκαλία (explicit and intentional teaching)-ευκαιριακή, τυχαία 
διαχείριση λεξιλογίου (incidental) 

 επέκταση (breadth)-εμβάθυνση (depth) λεξιλογίου 

 πυραμίδα διδασκαλίας λεξιλογίου 

 συστατική λεξικής γνώσης 

 νοηματική επεξεργασία κειμένου και διδασκαλία λεξιλογίου 

 Επεξεργασία κειμένου και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου 

 στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου: στρατηγική συναγωγής σημασίας από τα 
συμφραζόμενα 

 στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου: στρατηγική της μορφολογικής ανάλυσης 
στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου: στρατηγική της χρήσης λεξικού 

 Παιδαγωγικά λεξικά: δομή λήμματος 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 βιντεοπροβολέας 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Ατομικές εργασίες 20 0,8 

Αυτοτελής Μελέτη           41 1,64 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ευθυμίου, Αγγελική. 2013. Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: 
Επίκεντρο. 
Ξυδόπουλος, Γιώργος. 2008. Λεξικολογία: Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. 
Αθήνα: Πατάκης.  
Θώμου, Παρασκευή, (2013c). «Νοηματική επεξεργασία κειμένου στην Ελληνική ως Δεύτερη 

Γλώσσα: ενδεικτική εφαρμογή με έμφαση στο λεξιλόγιο». Επιστήμες Αγωγής 2013 1-2, σελ. 

59-73.  
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Θώμου, Π., Χατζηδάκη, Α. & Γ. Στύλου. 2009. «Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα και η 
διδασκαλία του λεξιλογίου: θεωρητικές αρχές και ενδεικτική εφαρμογή». Πρακτικά του 3ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. 225-241. 
Αθήνα: Εθνικό& Καποδιστριακό Παν/μιο. 
Θώμου, Παρασκευή, (2008a). «Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα: εκμάθηση και διδασκαλία 
λεξιλογίου». Δαμανάκης (επιμ.). Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Παγκοσμιοποίηση και 
Ελληνική Διασπορά». Τόμος Α΄.σελ. 163-174. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 
Carter, R. Vocabulary: applied linguistic perspectives. London: Routledge. 
H. E. Hiebert& M. L. Kamil (eds). Teaching and learning vocabulary: Bringing research to 
practice. New Jersey:  Lawrence Erlbaum Associates. 
Schmitt, N. & M. McCarthy (eds). 1997.Vocabulary, Description, Acquisition and Pedagogy. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Stahl, A. S. & W. E. Nagy. (2006). Teaching word meanings. New Jersey:  Lawrence Erlbaum 
Associates 
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Δ01 Π30 Το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δ01 Π30 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
Διαλέξεις 

3  
4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Επιστημονικής περιοχής (Γενικών γνώσεων)  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
         ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(UR
L) 

https://student.cc.uoc.gr 
 
  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜαθησιακάΑποτελέσματα 

 
Το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό δομείται γύρω από τέσσερις άξονες: κείμενο, λεξιλόγιο, 
γλώσσα ως δομή (γραμματική) και γλώσσα ως επικοινωνία. Στο μάθημα εξετάζουμε  τη 
φιλοσοφία της διδασκαλίας της Γλώσσας (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο, Βιβλία Δασκάλου) και τη διδακτική 
προοπτική στα σχολικά εγχειρίδια. Θα μας απασχολήσουν τα εξής: κειμενικά είδη, αναφορικός-
κατευθυντικός λόγος (Κειμενογλωσσολογία), λόγιο-μη λόγιο λεξιλόγιο (ύφος), μορφολογικά, 
σημασιολογικά, θεματικά πεδία οργάνωσης λεξιλογίου (θεωρία Λεξικού και διδασκαλία 
λεξιλογίου), διδασκαλία της γραμματικής της Νέας Ελληνικής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παράδοσης ο φοιτητής θα είναι σε θέση 
να: 

1. Έχει αντιληφθεί θεωρητικές αρχές της Γλωσσολογίας σχετικές με τη διδασκαλία της 
γλώσσας  

2. Γνωρίζει το περιεχόμενο του Βιβλίου του Δασκάλου 
3. Κατανοεί τη δομή και τους στόχους των ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου για το 

μάθημα της Γλώσσας 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

https://student.cc.uoc.gr/
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4. Νακατανοεί τις βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος 
Σπουδών και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το 
Δημοτικό  Σχολείο 

5. Εφαρμόζει και να διαχειρίζεται ένα γλωσσικό μάθημα σύμφωνα με τις αρχές που 
διέπουν τη γλωσσική διδασκαλία 

6. Να συνθέτει ο ίδιος ένα σχέδιο μαθήματος σύμφωνα με τη θεωρία 
7. Να αξιολογεί μια ενότητα γλώσσας σύμφωνα με τη θεωρία 

 
 

  
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κείμενο 

 Κειμενικάείδη/τύποι κειμένων 

 αναφορικόςλόγος 

 κατευθυντικόςλόγος 

 επιχειρηματολογία 

 Κατανόηση και νοηματική επεξεργασία κειμένου και δραστηριότητες κατανόησης και 
νοηματικής επεξεργασίας κειμένου 

 Παραγωγή γραπτού λόγου και δραστηριότητες παραγωγής λόγου 
Λεξιλόγιο 

 Στάδια συστηματικής διδασκαλίας λεξιλογίου 

 Κείμενο και κειμενικό λεξιλόγιο 

 Λεξιλόγιο σε θεματικά πεδία, σημασιολογικά πεδία και ετυμολογικά πεδία 

 Λαϊκές-λόγιες λέξεις και επίπεδα ύφους 
Γραμματική  

 Διδασκαλία γραμματικής 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 προβολή γλωσσικών ενοτήτων από διδακτικά 
εγχειρίδια 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές εργασίες 20 0,8 

Αυτοτελής Μελέτη           41 1,64 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αρχάκης  Α. 2005. Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειμένων. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 
Γρίβα Ελ, Κουτσογιάννης Δ., Ντίνας Κ., Στάμου Α., Χατζηπαναγιωτίδη Α. & Σ. Χατζησαββίδης 
(επιμ.). 2014. Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου «Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη 
(http://www.nured.uowm.gr/drama/PRAKTIKA.html) 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για 
τη Γλώσσα 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, διαθέσιμο δωρεάν on-line: www.greek-language.gr 
Ντίνας, Κ. Χατζηπαναγιωτίδη Α., Βακάλη Ά., Κωτόπουλος Τ. & Α. Στάμου (επιμ.). 2010. 
Πρακτικά του Πανελλήνιου συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
(http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika) 
Φτερνιάτη, Α. (2010). Το διδακτικό υλικό για το γλωσσικό μάθημα του δημοτικού και η 
παιδαγωγική του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Νέα Παιδεία 135. 
Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 1999. Γραμματική της 
Ελληνικής Γλώσσας. Εκδ. Πατάκη. 
Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, 2014. 
Χριστίδης, Α. (επιμ.). 2003. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας [Λήμματα: Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί, Διδασκαλία της μητρικής, 
Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.nured.uowm.gr/drama/PRAKTIKA.html
http://www.greek-language.gr/
http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika
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Δ02 Π01  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Δ02 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υπόβαθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται: 

 Να έχουν κατακτήσει τη βασική φιλοσοφική ορολογία. 

 Να έχουν αποκτήσει μια γενική αντίληψη γύρω από τους βασικούς φιλοσοφικούς 
κλάδους. 

 Να έχουν αποκτήσει μια γενική αντίληψη γύρω από τα θεμελιώδη προβλήματα της 
δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης. 

 Να έχουν αποκτήσει μια συνοπτική αντίληψη για την ιστορία της δυτικής φιλοσοφικής 
παράδοσης. Να έχουν κατανοήσει αδρομερώς τον τρόπο που η φιλοσοφία 
διαφοροποιείται από τον μύθο, τη θρησκεία και την επιστήμη ως προς τη μέθοδο 
αλλά και το αντικείμενό της. 

 Να έχουν έρθει σε επαφή με πρωτογενείς πηγές. 

 Να επιχειρηματολογούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. 

 Να είναι σε θέση να συγγράψουν (προαιρετικά) σύντομες εργασίες. 

Γενικές Ικανότητες 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 

 Λήψη αποφάσεων. 

 Αυτόνομη εργασία. 
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 Ομαδική εργασία. 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Τι είναι φιλοσοφία; / Γιατί φιλοσοφούμε; 

 Οριοθετώντας τη φιλοσοφία: Φιλοσοφία, Μύθος, Θρησκεία και Επιστήμη. Αρχαία 
Ελληνική Φιλοσοφία: Οντολογία. 

(1) Προσωκρατικοί. 

(2) Σωκράτης. 

(3) Πλάτων. 

(4) Αριστοτέλης. 

(5) Η φιλοσοφία θεραπενίδα της θρησκείας. 

 Νεότερη Φιλοσοφία: Από την Οντολογία στη Γνωσιοθεωρία / Μέθοδο. 

(1) Το παράδειγμα της νέας επιστήμης. 

(2) Εμπειριστές και Ορθολογιστές. 

(3) Καντ. 

 Από το υποκείμενο στον (ανθρώπινο) κόσμο: Η στροφή στη γλώσσα. 

(1) Μετά-καντιανές συστηματοποιήσεις: Το πρόβλημα της ελευθερίας  

 Οδηγός για τη ζωή; 

(1) Ηθική. 

(2) Τέχνη. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές / τις φοιτήτριες. 

 Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσα από την 
πλατφόρμα Free Open eClass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Διαλέξεις 30 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας. 

25 

Διαδραστική διδασκαλία 20 

Συγγραφή εργασίας/ 
εργασιών 

15 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη. 
 

10 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά. 

Μέθοδοι αξιολόγησης; 

˗ Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 
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˗ Επίλυση προβλημάτων. 

˗ Προαιρετική σύντομη γραπτή εργασία (2 μονάδες) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα ανακοινωθούν κατά την 1η συνάντηση / 
παράδοση. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αυγελής, Ν. (2016). Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταματούλης. 

Audi, R. (επ.). (2011). Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge. (Μτφρ. Αθανασιάδου, Α. κ.ά.). 
Αθήνα: Κέδρος Beardsley, M.C. (1989). Ιστορία των αισθητικών θεωριών. (Μτφρ. 
Κούρτοβικ, Δ. & Χριστοδουλίδης, Π.). Αθήνα: Νεφέλη. 

Gurthrie, W.K.C. (2007). Οι Έλληνες φιλόσοφοι: Από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη. Αθήνα: 
Παπαδήμος. Κάλφας Β. - Ζωγραφίδης Γ. (2006). Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. 
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανώλη Τριανυαφυλλίδη). 

Kenny, A. (ed.). (2005). Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας. (Μτφρ. Ρισσάκη, Δ.). 
Πανεπιστήμιο Οξφόρδης. Αθήνα: Νεφέλη. 

Nagel, Τ. (1987). What does it all mean? Avery short introduction to philosophy. New York: 
Oxford University Press. 

Πελεγρίνης, Θ. (2004). Λεξικό φιλοσοφίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Renaut, A. (2009). Η φιλοσοφία. (Μτφρ. Μπετζέλος, Τ). Αθήνα: Πόλις. 

Τζαβάρας, Γ. (2007). Ανθολόγιο Αισθητικής. Αθήνα: Gutenberg. 

Warburton, Ν. (2009). Φιλοσοφία: Τα βασικά ζητήματα. (Μτφρ. Χατζοπούλου, Β.). Αθήνα: 
Περίπλους. 

- (2015). Φιλοσοφία: Τα κλασικά κείμενα. (Μτφρ. Δρίτσας, Θ.). Αθήνα: 
Αρσενίδης Vardy, Ρ. & Grosch, Ρ. (2013). Το αίνιγμα της ηθικής. 
Εκδόσεις: Αρσενίδης. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Δευκαλίων. 

 Υπόμνημα. 
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Δ03 Α01 Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και εφαρμογές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ03 Α01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και 
εφαρμογές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστήριο –παρουσιάσεις ppt και Βίντεο 6 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής (Εργαστηριακή άσκηση) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η  κατανόηση του φαινομένου της τέχνης στη ζωή και την 
εκπαίδευση του ανθρώπου γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο οι τεχνικές της ζωγραφικής 
προσεγγίζονται  ως ένα γλωσσικό σύστημα  των οπτικών σημείων, των συμβόλων και των 
εικόνων που το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος, μπορεί και  οφείλει να μάθει να διαβάζει και 
να εκφράζει, να απορρίπτει ή να αποδέχεται. Το μάθημα είναι εισαγωγικό για τη μελέτη 
βασικών θεωρητικών αρχών και τεχνικών της ζωγραφικής. Επιπλέον, πραγματεύεται  την τέχνη 
ως  μια αναντικατάστατη διαδικασία για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των βασικών 
λειτουργιών της σκέψης και της πράξης, της μάθησης, της οικοδόμησης γνώσης, του 
πειραματισμού, της  έρευνας και αυτοέκφρασης και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.  Στο 
μάθημα γίνονται ενδεικτικές  αναφορές στην  ιστορίας της τέχνης για την καλύτερη 
κατανόηση του φαινομένου της τέχνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο συσχετισμό της τέχνης 
με τα άλλα αγνωστικά αντικείμενα  (διαθεματικότητα/διεπιστημονικότητα). Το μάθημα 
επίσης αποσκοπεί στην καλλιέργεια της εικαστικής  δημιουργίας των φοιτητών/τριών  ως 
μελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς και στην θεωρητική και στην πρακτική κατάρτισή τους, 
σε ό,τι αφορά στη μεθόδευση και  στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων των εικαστικών τεχνών 
στην εκπαίδευση.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση 
να: 

 Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες, αρχές και νοήματα των εικαστικών 
τεχνών στην εκπαίδευση και τη ζωή του ανθρώπου γενικότερα 

 Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και παιδαγωγικές αρχές 
για το σχεδιασμό  κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων για την 
επαφή των μαθητών/τριών  με τις εικαστικές τέχνες 

 Να έχει αντιληφθεί το γεγονός ότι η τέχνη είναι μέσο διερεύνησης, 
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μάθησης και έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και 
επίσης να χρησιμοποιεί την τέχνη σε συνδυασμό (διεπιστημονικά)  με 
άλλα γνωστικά αντικείμενα  

 Να  αντιλαμβάνεται τη σημασία κυκλικής επεξεργασίας και της εξέλιξης ενός 
δημιουργήματος, ενδεχομένως και  τροποποίησης της αρχικής ιδέας ως 
αποτέλεσμα περαιτέρω αναζήτησης - συζήτησης, κριτικής και επιρροής. 

 Να γνωρίζει ότι  οι εικαστικές δραστηριότητες δεν πρέπει να οδηγούν σε 
στερεότυπα, που εμποδίζουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας του 
μαθητή/τριας. 

 Να γνωρίζει ότι οι εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση   είναι κάτι περισσότερο από 
μια εξειδίκευση και συσσώρευση τεχνικών γνώσεων και υλικών και ότι  πέρα από 
αυτά, είναι μία δημιουργική στοχαστική διερευνητική δραστηριότητα και 
διανοητική επεξεργασία συσχετισμών με εναλλακτικές προσλαμβάνουσες. 

 Να αποφεύγει τις  αξιολογικές συγκρίσεις στα έργα των μαθητών/τριών ή τα 
αρνητικά σχόλια. Αντίθετα να αναδεικνύουν τη μοναδικότητα. τη διαφορετικότητα 
και την εκφραστικότητα της κάθε σύνθεσης, κτλ.  Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
σωστός και λανθασμένος τρόπος. Υπάρχει μόνο ο προσωπικός τρόπος. 
 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική  εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Διερευνητικές αναζητήσεις  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
 Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η Εβδομάδα 

   Εισαγωγή, παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες) 
 2η. Εβδομάδα  

 Γενικές αρχές και υλικά ζωγραφικής-αναφορές από την ιστορία της τέχνης 
3η. Εβδομάδα   

 Θεωρία χρωμάτων-υλικά χρωμάτων. Η χρήση 
τ ου χρώματος στην καθημερινή ζωή και στις εφαρμοσμένες τέχνες  
 4η. Εβδομάδα  

   Βασικές αρχές σχεδίου-σύνθεση, σημείο, επίπεδο,  τονική κλίμακα   
5η. Εβδομάδα   

 Τεχνικές ζωγραφικής-γεωμετρική τέχνη 
6η. Εβδομάδα   

 Τεχνικές ζωγραφικής-τεχνική αερογράφου 
7η. Εβδομάδα  

   Τεχνικές ζωγραφικής-ξυστό χαρτί  
8η. Εβδομάδα   

 Τεχνικές ζωγραφικής-πουαντιγισμός 
9η. Εβδομάδα  

   Μικτές τεχνικές-ανάγλυφο & επίπεδο κολάζ 
  10η. Εβδομάδα    

 Τυπώματα-αποτυπώματα-φροτάζ 
11η. Εβδομάδα 

 Αυτοσχεδιασμός – αναζήτηση του τυχαίου-εξπρεσιονισμός 
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12η. Εβδομάδα 

    Απεικονίσεις εκ του φυσικού 
13η. Εβδομάδα   

 Απεικονίσεις μορφών από το φυσικό και τεχνικό περιβάλλον  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Εργαστηριακές ασκήσεις- συζήτηση, επίδειξη εποπτικού υλικού,  
φθίνουσα καθοδήγηση, αναστοχασμός. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Εργαστηριακή Άσκηση  78 
ώρες 

3 

Σεμινάρια 10 
ώρες 

0,40 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο 6 ώρες 0,30 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
παρακολούθηση συνεδρίων / 
σεμιναρίων/ 
εκδηλώσεων/εργαστηρίων/εκθέσεων  

6 ώρες 0,30 

Σύνολο ωρών  100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση προκύπτει από: 

  τις εικαστικές 
δραστηριότητες  που δημιουργούνται  σε κάθε μάθημα 
(sketchbook, ατομικός φάκελος)   

   προσθετικές  θεωρητικές εργασίες (π.χ. σχέδια μαθήματος 
και πορείες  διδασκαλίας, εκπαιδευτικά σενάρια)  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βάος, Α. (2000). Εικαστική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή: Προσεγγίσεις 
στη διδασκαλία της τέχνης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Chapman, L. (1993). Διδακτική της τέχνης: Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή. Αθήνα: 
Νεφέλη. 
Δημητράτου, Β. (2000). Τα παιδιά δημιουργούν και εκφράζονται Α  ́και Β  ́Τόμος. Αθήνα: 
Πατάκης. 
Epstein, Α. W. και Τρίμη, Ε. (2005). Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά: Ενισχύοντας τους μικρούς 
καλλιτέχνες. Αθήνα: Τυπωθήτω. 
Μαγουλιώτης, Α. (2002). Εικαστικές δημιουργίες Ι: Μέσα από την παρατήρηση. Αθήνα: 
Καστανιώτης. 
Μαγουλιώτης, Α. (2002). Εικαστικές δημιουργίες ΙΙ: Μέσα από τη φαντασία. Αθήνα: Καστανιώτης 
Malchiodi, A. C. (2001). Κατανοώντας τη ζωγραφική των παιδιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Μπέλλας, Θρ. (2000). Το Ιχνογράφημα του Παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  
Robinson Κ., (1999). Οι τέχνες στα σχολεία. Αθήνα: Καστανιώτης.  
Σάλλα-Δοκουμετζίδη, Τ. (1996). Δημιουργική Φαντασία και παιδική τέχνη. Αθήνα: Εξάντας.  
Seitz, R. & Daucher, Η. (2003). Διδακτική των εικαστικών τεχνών - Σύγχρονες κατευθύνσεις για το 
μάθημα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Thomas, G. & Silk, A. (1997). H ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. Αθήνα: Καστανιώτης. 
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Δ03 Α02 Εικαστική έκφραση του παιδιού: Γλυπτική και εφαρμογές 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ03 Α02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εικαστική έκφραση του παιδιού: Γλυπτική και εφαρμογές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστήριο –παρουσιάσεις ppt και Βίντεο 6 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής (Εργαστηριακή άσκηση) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσλαμβάνεται  ως ένας τόπος δημιουργίας και κριτικού 
στοχασμού, που αποκαλύπτει την οργανωμένη γνώση για την τέχνη, αφυπνίζει το ενδιαφέρον για 
καλλιτεχνική δράση, αλλά και προσφέρει την ευκαιρία για µια ευρύτερη διανοητική-πολιτισμική  
καλλιέργεια. Με την έννοια αυτή, η καλλιτεχνική παιδεία μέσω της γλυπτικής έκφρασης  γίνεται 
αντιληπτή ως μια συμμετοχή σε έναν ανοιχτό, δημιουργικό, διερευνητικό και κριτικό διάλογο, που 
βοηθά το άτομο να συγκροτηθεί ως υποκείμενο, βιώνοντας βαθύτερα τη σχέση του µε τον εαυτό 
του και τον κόσμο. Η σύγχρονη εικαστική δημιουργία, σε όλες τις μορφές της, ζωγραφική, 
γλυπτική, χαρακτική κατασκευές, δρώμενα, video, νέες τεχνολογίες, φωτογραφία  κ.ά., 
ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις,  εμπλουτίσουν με ερεθίσματα και εμπειρίες το παιδί, αναπτύσσουν 
τη φαντασία, οικοδομούν  νέες γνώσεις, δημιουργούν διόδους έκφρασης συναισθημάτων, 
αντιλήψεων και προβληματισμού και τέλος ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του παιδιού και την 
ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Το μάθημα συνίσταται στη θεωρητική και πρακτική 
προσέγγιση ζητημάτων του χώρου, της μορφής και του όγκου, με ασκήσεις που στοχεύουν στην 
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ έργου και περιβάλλοντος χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο οι τεχνικές 
της γλυπτικής προσεγγίζονται  ως ένα σύνολο υλικών  σημείων,  συμβόλων και σημασιών  που το 
κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος, μπορεί και  οφείλει να μάθει να «διαβάζει» και να εκφράζει. Το 
μάθημα είναι εισαγωγικό για τη μελέτη βασικών θεωρητικών αρχών και τεχνικών  της γλυπτικής 
και γενικότερα των κατασκευών. Σε γενικές γραμμές, οι κατασκευαστικές δραστηριότητεςείναι μια 
διαδικασία προσανατολισμένη που εμπλέκει και αναπτύσσει τις γνωστικές δεξιότητες και την 
επίλυση προβλήματος, το συσχετισμό, και τις συντονιστικές δεξιότητες (συντονισμό: εγκεφάλου-
ματιού-χεριού). Απαιτούν προκαθορισμένα υλικά και αυξημένη  καθοδήγηση. Στο μάθημα 
γίνονται ενδεικτικές  αναφορές στην  ιστορίας της τέχνης για την καλύτερη κατανόηση του 
φαινομένου της τέχνης. Το μάθημα επίσης αποσκοπεί στην καλλιέργεια της εικαστικής  
δημιουργίας των φοιτητών/τριών  ως μελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς και στην θεωρητική και 
στην πρακτική κατάρτισή τους, σε ό,τι αφορά στη μεθόδευση και  στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων 
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των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση. Τέλος, οι φοιτητές/τριες καθοδηγούνται  στην 
υιοθέτηση της αντίληψης ότι οι εικαστικές δραστηριότητες και κατασκευές είναι διαδικασίες που 
ενεργοποιούν την έμπνευση, τη φαντασία, τον αυτοσχεδιασμό και τα συναισθήματα και είναι μια 
ανοικτή, διερευνητική και κατά κάποιο τρόπο «μη δομημένη συμβατικά» δραστηριότητα.  

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και παιδαγωγικές αρχές 
για το σχεδιασμό  κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων για την 
επαφή των μαθητών/τριών  με τις εικαστικές τέχνες 

 Να έχει αντιληφθεί το γεγονός ότι  οι κατασκευαστικές δραστηριότητες 
είναι μια διαδικασία προσανατολισμένη που εμπλέκει και αναπτύσσει 
τις γνωστικές δεξιότητες και την επίλυση προβλήματος, το συσχετισμό, 
και τις συντονιστικές δεξιότητες (συντονισμό: εγκεφάλου-ματιού-
χεριού). 

 Να  αντιλαμβάνεται τη σημασία της κυκλικής επεξεργασίας και της εξέλιξης ενός 
δημιουργήματος 

 Να έχει κατανοήσει τις τεχνικές και εκφραστικά ρεύματα στη γλυπτική, να έχουν 
εξοικειωθεί με τα εκφραστικά μέσα, τα μεθοδολογικά εργαλεία αναπαράστασης 
και κατασκευών   

 Να γνωρίζει ότι  οι εικαστικές κατασκευές απαιτούν προκαθορισμένα υλικά και 
αυξημένη  καθοδήγηση.  

 Να αποφεύγει τις  αξιολογικές συγκρίσεις στα έργα των μαθητών/τριών ή τα 
αρνητικά σχόλια. Αντίθετα να αναδεικνύουν τη μοναδικότητα. τη διαφορετικότητα 
και την εκφραστικότητα της κάθε σύνθεσης, κτλ.  Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
σωστός και λανθασμένος τρόπος.  

 Να δηµιουργεί ένα συµµετοχικό, συλλογικό και ερευνητικό πλαίσιο, που προάγει 
τη βαθύτερη κατανόηση και  αξιοποιεί τη βιωµατική γνώση των μαθητών/τριών 

 Να  διαμορφώνει  ένα ανοιχτό, χαλαρά δοµηµένο και επί της ουσίας ευχάριστο 
παιδαγωγικό διερευνητικό  περιβάλλον.  

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική  εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Διερευνητικές αναζητήσεις  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.  
 Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η Εβδομάδα 

   Εισαγωγή, παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες) 
 2η. Εβδομάδα  

 Τεχνικές και υλικά γλυπτικής-αναφορές από την ιστορία της τέχνης 
3η. Εβδομάδα   

 Κινητική γλυπτική σύρμα –AlexCalder (σύρμα) 
 4η. Εβδομάδα  

   Τεχνικές γλυπτικής -γεωμετρική αφαίρεση-Νεοπλαστικισμός, Mondrian (παπιέ- μασέ) 
5η. Εβδομάδα   

 Τεχνικές γλυπτικής – readymade ανακυκλώσιμα υλικά 
6η. Εβδομάδα   

 Τεχνικές γλυπτικής – readymade ανακυκλώσιμα υλικά  
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7η. Εβδομάδα  

 Τεχνικές γλυπτικής – readymade ανακυκλώσιμα υλικά 
8η Εβδομάδα 

 Γλυπτική στο χώρο-Installations 
9η. Εβδομάδα  

 Γλυπτική με εναλλακτικά υλικά (γυψόγαζα και αλουμινόχαρτο) 
  10η. Εβδομάδα    

 Κεραμική-γλυπτική(επίσκεψη στα Εικαστικά Εργαστήρια) 
11η. Εβδομάδα 

 Τεχνικές γλυπτικής – Landart 
12η. Εβδομάδα 

   Performances –Το σώμα ως μέσο έκφρασης 
13η. Εβδομάδα   

 Γλυπτική - Πολυμεσικά περιβάλλοντα 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

 Εργαστηριακές ασκήσεις- συζήτηση, επίδειξη εποπτικού υλικού,  
φθίνουσα καθοδήγηση, αναστοχασμός. 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Εργαστηριακή Άσκηση  78 ώρες 3 

Σεμινάρια 10 ώρες 0,40 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο 6 ώρες 0,30 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
παρακολούθηση συνεδρίων / 
σεμιναρίων/ 
εκδηλώσεων/εργαστηρίων/εκθέσεων  

6 ώρες 0,30 

Σύνολο ωρών  100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση προκύπτει από: 

  τις εικαστικές 
δραστηριότητες  που δημιουργούνται  σε κάθε μάθημα 
(sketchbook, ατομικός φάκελος)   

   προσθετικές  θεωρητικές εργασίες (π.χ. σχέδια μαθήματος και 
πορείες  διδασκαλίας, εκπαιδευτικά σενάρια)  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Daucher, H. & Seitz, R. (2003). Διδακτική των εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα 

Delpeux H. (1987). Κούκλες και μαριονέτες, μτφρ. Α. Στρουμπούλη. Αθήνα: Gutenberg.  
Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.A. &Buchloh, B.H.D. (2007). Η τέχνη από το  1900: Μοντερνισμός, 

αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός. (Επιμ. Μ. Παπανικολάου, μτφρ. Ι. 
Τσολακίδου). Αθήνα: Επίκεντρο. 

Gaillot Bernard-Andre, Πλαστικές Τέχνες: Στοιχεία μιας Διδακτικής Κριτικής, μτφρ. Μ. Καρρά, 
Αθήνα: Νεφέλη, 2002. 
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Plowman J. (2000).  Εγκυκλοπαίδεια της γλυπτικής, μτφρ. Ε.   Nοέλα. Αθήνα: Ιων. 
Βάος, Α. (2008). Ζητήματα διδακτικής των Εικαστικών Τεχνών. Αθήνα: Τόπος 
Δημητράτου, Β. (2000). Τα παιδιά δημιουργούν και εκφράζονται Α΄ και Β΄ Τόμος. Αθήνα: 

Πατάκης. 
Μαγουλιώτης, Α. (2002). Εικαστικές δημιουργίες Ι: Μέσα από την παρατήρηση. Αθήνα: 

Καστανιώτης. 
Μαγουλιώτης, Α. (2002). Εικαστικές δημιουργίες ΙΙ: Μέσα από τη φαντασία. Αθήνα: 

Καστανιώτης. 
Μαγουλιώτης, Α. (2017). Εικαστική Παιδαγωγική. Αθήνα: Συμμετρία. 
Σάλλα, Τ. (επιμ.) (2011). Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη διδακτική της τέχνης. Αθήνα: Νήσος. 
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Δ03 Π03 Πρακτικές Τέχνες του Θεάτρου και Θεωρία Δράματος 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ03 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πρακτικές Τέχνες του Θεάτρου και Θεωρία Δράματος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

διαλέξεις 39  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Οικείωση με στοιχεία από  τις πρακτικές τέχνες του θεάτρου  

 Οικείωση με τις βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του δράματος  

 Οικείωση με μεθόδους αξιοποίησης των παραπάνω στοιχείων στη 
θεατροπαιδαγωγική πρακτική 

  

Γενικές Ικανότητες 

- Οι φοιτητές να είναι ικανοί να μεταστοιχειώνουν τη θεωρία σε πράξη 

- Να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στοιχεία από τη θεωρία του δράματος σε 
διαφορετικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος 

- Να μπορούν να οργανώσουν σχολική θεατρική παράσταση, ακόμα και με λιτά μέσα. 

- Να μπορούν να σχεδιάζουν, να πραγματοποιούν και να αξιολογούν  διαφορετικές 
θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στοιχεία σημειολογίας του Θεάτρου- Οι σύγχρονοι θεωρητικοί του δράματος (.  Uberfield, 
Fischer-Lichte κ.λπ) 

Μεγάλες σχολές θεατρικής ερμηνείας και σκηνοθεσίας και παιδαγωγικές εφαρμογές τους. 

Θεατρικά παιχνίδια που βασίζονται στις παραπάνω θεωρίες. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Παραδόσεις -εργαστηριακό μάθημα- παιδαγωγικές 

εφαρμογές 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39  

Εργαστήριο  61  

 100  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Μουδατσάκις, Τηλέμαχος, Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση. 

Μουδατσάκις, Τηλέμαχος, Η θεωρία του δράματος.  

Γραμματάς, Θεόδωρος. (2004) Διαδρομές στη θεατρική ιστορία, Αθήνα : Εξάντας 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2004) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Σχολείο. Πρωτοβάθμια-
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα : Ατραπός, [με τον Τάκη Τζαμαργιά] 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2004) Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και 
εφαρμογής, Αθήνα : Ατραπός 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2006) Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο-
Λογοτεχνία, Αθήνα : εκδ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2006) Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη – Αιγαίο-Κύπρος. 
Συγκριτική Μελέτη, Αθήνα: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2006) Για το δράμα και το θέατρο, Αθήνα : Εξάντας 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2007) Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για 
εκπαιδευτικούς, Αθήνα : Ατραπός 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2008) Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο 
Μουδατσάκι], Ρέθυμνο : Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2008) Νεοελληνικό Θέατρο (1880-1930) Εγχειρίδιο Διδασκαλίας 
του μαθήματος Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940)-Κινηματογράφος της ενότητας 
Ελληνικός Πολιτισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα : έκδοση Ε.Α.Π. 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2011) Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, Αθήνα : 
Εξάντας. 
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Δ03 Α08 Εισαγωγή στη Μουσική 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ03 Α08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 2ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη μουσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακές ασκήσεις   6 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
(Εργαστηριακή Άσκηση) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική γλώσσα με εργασία, ομαδικές εργασίες 
και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γενικές Ικανότητες 

e Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
e Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
e Ομαδική  Εργασία 
e Παράγωγή νέων καλλιτεχνικών και ερευνητικών ιδεών 
e Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών και άλλων εργαλείων 
e Λήψη αποφάσεων 
e Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 
e Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα Α. Εισαγωγή στην Ενεργητική Ακρόαση, πηγές του Ήχου, η Φυσική των Ήχων, 
Ακουστική, χαρακτηριστικά, διακρίσεις κ.α. και δραστηριότητες Β. Χορωδία/ προβολή 
όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
2η εβδομάδα Α. Θεωρία της Μουσικής Ι- φθόγγοι, ρυθμικές αξίες, γλώσσα της μουσικής 
και δημιουργικές δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης . Β. Χορωδία/ προβολή 
όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
3η εβδομάδα A. Θεωρία της Μουσικής ΙΙ-  κλίμακες και τονικότητα, η αρμονία στη μουσική 
και η αποδόμηση της, και δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης Β. Χορωδία/ 
προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
4η εβδομάδα Α. Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής Ι- Αρχαία Ελλάδα- Βυζάντιο- 
Παραδοσιακή Μουσική και δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης, ακουστικής και 
κιναισθητικής αντίληψης, κ.α. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό 
χώρο κ.α. 
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5η εβδομάδα Α. Ιστορία της Δυτικής Μουσικής Ι- Μονοφωνία, Πολυφωνία, Μπαρόκ- και 
δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης, ακουστικής αντίληψης, σύνθεσης κ.α. Β. Χορωδία/ 
προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
6η εβδομάδα  Α. Τα μουσικά όργανα- φυσική των μουσικών οργάνων, οικογένειες, 
χαρακτηριστικά, είδη ορχηστρών- μουσικά παραδείγματα ενσωμάτωσης στην εκπαίδευση, 
όπως ο Πέτρος και ο Λύκος του Prokofiev, ο οδηγός ορχήστρας για νέους του Britten κ.α.  
Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
7η εβδομάδα  Α. Ιστορία της Δυτικής Μουσικής ΙΙ- Κλασική περίοδος, Ρομαντισμός, Όπερα- 
και δραστηριότητες.  B. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
8η εβδομάδα Α. Ιστορία της Δυτικής Μουσικής ΙΙΙ- ο 20ος αιώνας και η σύγχρονη κλασική 
δημιουργία- δραστηριότητες ακουστικής αντίληψης και δημιουργίας performance. Β. 
Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
9η εβδομάδα Α.  Εθνομουσικολογικές προσεγγίσεις – Τα Βαλκάνια, η Ανατολή, η Ευρώπη- 
και δραστηριότητες αναγνώρισης, ακρόασης, κίνησης- χορού κ.α. Β. Χορωδία/ προβολή 
όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
10η εβδομάδα  Α. Εθνομουσικολογικές προσεγγίσεις-  Η Αφρική, η Ωκεανία, η Αμερική και 
δραστηριότητες αναγνώρισης, ακρόασης, κίνησης- χορού, δημιουργίας μουσικών οργάνων 
κ.α.. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
11η εβδομάδα  Α. Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής ΙΙ:  Έντεχνη Ελληνική Μουσική- 
Επτανησιακή Σχολή, Εθνική σχολή, 20ος και 21ος αιώνας και δραστηριότητες. Β. Χορωδία/ 
προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α.  
12η βδομάδα Α. Δημοφιλή είδη και Λαϊκή Μουσική και δραστηριότητες  Β. Χορωδία/ 
προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
13η βδομάδα Αναστοχασμός, συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

e Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
e Χρήση κινητών τηλεφώνων, mp4,  μουσικών 

προγραμμάτων για δημιουργία και εφαρμογή 
δραστηριοτήτων. 

e Προβολή βίντεο- όπερα, μιούζικαλ, συνθέσεις- 
youtube κ.α. 

e Δημιουργία βίντεο/ videoclip/ έργου/ κομματιού 
ως μέρος μίας performance.  

e Παρουσίαση του μαθήματος και με Powerpoint. 
e Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας classweb και moodle. 
e Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Εργαστηριακή 
Άσκηση 

78 3 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

16 0,70 

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

6 0,30 

Σύνολο Μαθήματος    100 4 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση γίνεται με εργαστηριακή εργασία και γραπτή 
εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης, σύντομης 
απάντησης και πολλαπλής επιλογής . 

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 
e Καραδήμου- Λιάτσου, Π. (2001). Από την Ακοή στην Ακρόαση, Αθήνα: Orpheus. 
e Κοκκίδου, Μ. (2015), Διδακτική της Μουσικής, Αθήνα: Fagotto books 
e Κούρση, Μ. (επ.). (2007). Μουσική, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών   
e Λιάβας, Λ. επ. (2000), Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Αθήνα: Υπουργείο 

πολιτισμού.  
e Σέργη, Λ. (2003). Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας. Αθήνα Gutenberg. 
e Σμωλ, Κ. (1983). Μουσική- Κοινωνία- Εκπαίδευση. Αθήνα: Νεφέλη. 
e Χριστοφίλλου, Ι. Δ. (1985). Θεωρία της Μουσικής- τόμοι Ι, ΙΙ. Αθήνα: Music Lovers 

β. Αγγλικά 
e Robinson, J. (2005). Deeper Than Reason. Emotion and its Role in Literature, Music, 

and Art, London: Clarendon Press. 
e Swanwick, K. (1998), Music, Mind and Education. London; New York: Routledge. 
e Woodford, P.G. (2005), Democracy and Music Education: Liberalism, Ethics and 

Politicsof       Practice, Bloomington: Indiana University 
Περιοδικά: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Επιστημονικό Βήμα, Ρόπτρο, Επιστήμες 
Αγωγής, Μουσική Εκπαίδευση, Μουσικοπαιδαγωγικά, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Journal of 
Research in Music Education, British Journal of Music Education, International Journal of 
Music Education, Journal of Aesthetic Education, Music and Child Development κ.α.   
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Δ03 Α09  Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ03 Α09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μουσική με έμφαση στη μουσικοπαιδαγωγική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακές ασκήσεις  6 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
(Εργαστηριακή άσκηση) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία, ομαδικές εργασίες και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος αφορούν στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της μουσικότητας των συμμετεχόντων, τα οποία επιτυγχάνονται μέσα 
από την ανάδειξη και αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών των κυριότερων 
μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, με αναφορά στις θεωρητικές αρχές που τις διέπουν 
και σε πρακτική εφαρμογή τους. 
Ειδικότεροι στόχοι του εργαστηρίου είναι η ενεργός συμμετοχή στη μουσική πράξη και η  
ενθάρρυνση των συμμετεχόντων στο βίωμα. Η κατανόηση της καλλιτεχνικής 
πολυτροπικότητας, η ανάδειξη της δημιουργικότητας ως παιδαγωγική πρακτική και η 
αποσχολειοποίηση της γνώσης βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Παράλληλα, γίνεται 
προσπάθεια οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι μέσω των τεχνών η μάθηση δεν στοχεύει 
μόνο στη νόηση, αλλά συγχρόνως και στις αισθήσεις, οδηγώντας έτσι σε βαθύτερη 
κατανόηση του πολιτισμικού, πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, καθώς και στην 
αποκωδικοποίηση του «παλιού», στην αποδόμηση του «δεδομένου» και στην εξερεύνηση 
του «νέου».  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/ η φοιτητής / τρια θα: 

e Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου της 
μουσικής παιδαγωγικής. 

e Έχει κατανοήσει τις διάφορες μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό και πραξιακό επίπεδο.  

e Έχει γνώση γύρω από τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης της μουσικής- 
τραγούδι, ρυθμός, ήχος, μουσικά όργανα κ.α.- και πώς να τα χρησιμοποιεί 
δημιουργικά. 
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e Είναι σε θέση να δημιουργεί ευφάνταστες δραστηριότητες είτε μέσα σε ένα 
διεπιστημονικό πλαίσιο, είτε αυτόνομα.  

e Είναι σε θέση να κρίνει, να αξιολογεί και να αναδιαμορφώνει τις 
μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις σε συνάρτηση με τα διαφορετικά παιδαγωγικά 
περιβάλλοντα.    

e Έχει κατανοήσει την συνδετική δομή της μουσικής με τις άλλες Τέχνες και 
Επιστήμες με στόχο την ευρύτερη αισθητική καλλιέργεια. 

 

Γενικές Ικανότητες 

e Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
e Ομαδική  Εργασία 
e Αυτόνομη Εργασία 
e Παράγωγή νέων καλλιτεχνικών και ερευνητικών ιδεών 
e Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών και άλλων εργαλείων 
e Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
e Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
e Λήψη αποφάσεων 
e Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα  
e Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1η εβδομάδα Α. i. Εισαγωγή στη μουσικοπαιδαγωγική: Αρχαία Ελλάδα, Μεσαίωνας, 
Rousseau, Galin-Paris-Cheve, Curwen. ii. Δραστηριότητες για την ενδυνάμωση της ομάδας, 
τον παλμό και τον συντονισμό.Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό 
χώρο κ.α. 
2η εβδομάδα Α.i. Η Ρυθμική- μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος του Dalcroze-. ii. 
Δραστηριότητες που συνδέουν το σώμα, το μυαλό και το αυτί, με βάση την παραπάνω 
μέθοδο. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
3η εβδομάδα A. i. Η Μουσικοκινητική Αγωγή του C. Orff. ii. Εισαγωγικές δραστηριότητες 
αυτοσχεδιασμού, body percussion κ.α. και δημιουργία ηχητικής/ρυθμικής/ μουσικής 
ιστορίας. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
4η εβδομάδα Α. i. Το μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα του Kodaly. ii. το παραδοσιακό 
τραγούδι ως τρόπος προσέγγισης της μουσικής γνώσης, ρυθμικές δραστηριότητες κ.α. iii. 
Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
5η εβδομάδα Α. i.Σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις: η νέα προσέγγιση της 
μουσικοπαιδαγωγικής επιστήμης- Small, Swanwick, MMCP. Β. δραστηριότητες που 
ενώνουν τη μουσική με άλλες Τέχνες. iii. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε 
καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
6η εβδομάδα Α. i. Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Paynter. ii. Δραστηριότητες 
ακουστικής αντίληψης και σύνθεσης με βάση τον Ήχο. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ 
επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
7η εβδομάδα Α. i. Η Πραξιακή Φιλοσοφία του D.J. Elliott.  και δραστηριότητες. B. Χορωδία/ 
προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
8η εβδομάδα Α. Προσεγγίσεις στην πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική μουσική 
εκπαίδευση- Campbell, Nketia, Elliott κ.α. και πολυτροπικές μουσικές δραστηριότητες 
πάνω στην πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα. Β. iii. Χορωδία/ προβολή όπερας/ 
επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
9η εβδομάδα Α. Ο αυτοσχεδιασμός στη δημιουργική διαδικασία και δραστηριότητες. Β. 
Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
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10η εβδομάδα Α Δυσκολίες μάθησης και Τέχνες: θεωρητικές κατευθύνσεις, τρόποι 
προσέγγισης και πρακτικές εφαρμογές. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε 
καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
11η εβδομάδα Α. α μέρος: Σύγκριση και συσχέτιση των μουσικών προσεγγίσεων και 
δραστηριότητες επ’ αυτού. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο 
κ.α.  
12η βδομάδα Α. β μέρος: Σύγκριση, συσχέτιση και δημιουργία ιδιοπροσεγγίσεων. Β. 
Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
13η βδομάδα Αναστοχασμός, συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

e Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
e Χρήση κινητών τηλεφώνων, mp4,  μουσικών 

προγραμμάτων για δημιουργία και εφαρμογή 
δραστηριοτήτων. 

e Προβολή βίντεο- όπερα, μιούζικαλ, συνθέσεις, 
youtube κ.α. 

e Δημιουργία βίντεο ως μέρος μίας performance.  
e Παρουσίαση του μαθήματος και με Powerpoint. 
e Υποστήριξη Μαθησιακήςδιαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας classweb και moodle. 
e Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Εργαστηριακή 
Άσκηση 
Διαδραστική 
Διδασκαλία 

60 
 

  18 

2,4 
 
         0,70 

Ομαδική εργασία 
εξάσκησης και 
ανατροφοδότησης 

16 0,60 

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

6 0,30 

Σύνολο Μαθήματος    100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση γίνεται με Δημόσια Παρουσίαση- 
performance- και Γραπτή Εργασία- έκθεση. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 
e Ανδρούτσος, Π. (2012). Μέθοδοι Διδασκαλίας της Μουσικής- 3η έκδοση, Αθήνα:  

Orpheus. 
e Αργυρίου, Μ. &Διονυσίου, Ζ.(επιμ) (2007). Πρακτικά πρώτου Πανελλήνιου 

Συνέδριου μουσικής αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: μεθοδολογικές και 
βιωματικές προσεγγίσεις των τάξεων από την Α΄ έως την ΣΤ’ Δημοτικού. Αθήνα: 
ΕΕΜΑΠΕ- Gutenberg 

e Δογάνη, Κ. (2012). Μουσική στην Προσχολική Αγωγή: Αλληλεπίδραση παιδιού-
παιδαγωγού, Αθήνα: Gutenberg.    
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e Καραδήμου- Λιάτσου, Π. (2003). Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ο αιώνα, Αθήνα: 
Orpheus.   

e Καρτασίδου Λ.(2004), Εκπαιδευτικές-θεραπευτικές προσεγγίσεις της μουσικής στην 
ευρύτερη σημασία σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εκδ. Τυπωθήτω 

e Κοκκίδου, Μ. (2015), Διδακτική της Μουσικής, Αθήνα: Fagotto books 
e Σακελαρίδης, Γ. (2008), Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση, Αθήνα: Ατραπός. 
e Σέργη, Λ. (2003). Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας. Αθήνα Gutenberg 
e Σμωλ, Κ. (1983). Μουσική- Κοινωνία- Εκπαίδευση. Αθήνα: Νεφέλη 
e Edwards, L.C., Bayless, K.M., Ramsey, M.E. (2010), Μουσική και κίνηση: ένας τρόπος 

ζωής για το μικρό παιδί (Ε. Ζαχοπούλου, Ε. Κωνσταντινίδου, Μεταφρ., Ε. 
Ζαχοπούλου, Επιμ.,). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

β. Αγγλικά 
e Campbell, S. C., (2005) Teaching Music Globally- Experiencing Music, Expressing 

Culture, Oxford: Oxford University Press 
e Elliott, D. J., (1995) Music Matters: A new philosophy of Music Education, Oxford: 

Oxford University Press 
e Paynter, J. & Aston, P. (1970). Sound and Silence: Classroom projects in Creative 

Music. Cambridge: Cambridge University Press 
e Swanwick ,K., Musical knowledge Intuition, Analysis, and Music Education. London; 

New York: Routledge, 1994. 
Περιοδικά: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Επιστημονικό Βήμα, Ρόπτρο, Επιστήμες 
Αγωγής, Μουσική Εκπαίδευση, Μουσικοπαιδαγωγικά, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Journal of 
Research in Music Education, British Journal of Music Education, International Journal of 
Music Education, Journal of Aesthetic Education, Music and Child Development κ.ά. 
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Δ03 Π13 Θέατρο για Παιδικό και Νεανικό Κοινό 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ03 Π13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέατρο για Παιδικό και Νεανικό Κοινό 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Οι φοιτητές να μπορούν να προετοιμάζουν  την ανάγνωση και την παρακολούθηση 
,από την πλευρά των παιδιών- αναγνωστών και θεατών, θεατρικών έργων  που 
απευθύνονται σε παιδικό και νεανικό κοινό. 

 Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να πραγματοποιούν και να αξιολογούν 
θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα 

 Να έχουν αποκτήσει οικείωση  με θεατρικά κείμενα που απευθύνονται σε παιδικό 
και νεανικό κοινό. 

 Να έχουν αποκτήσει οικείωση με την παραστασιολογία που σχετίζεται με  αυτού 
του είδους τα έργα 

 Να είναι σε θέση να προτείνουν καινοτόμους τρόπους θεατρικής  παρουσίασης   
και σχετικές παιδαγωγικές εφαρμογές στο σχολείο  

Γενικές Ικανότητες 

- Σκηνοθετική ερμηνεία κειμένων για παιδιά 

- Οργάνωση θεατροπαιδαγωγικών δράσεων 

- Ικανότητες για αξιοποίηση της θεατρικής εμπειρίας στη σχολική τάξη 

- Δυνατότητα να εμπλουτιστούν μαθήματα διαφορετικού αντικειμένου (Γραμματική, 
Ιστορία κ.λπ)  με θεατροπαιδαγωγικές δράσεις 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στοιχεία Ιστορίας του Θεάτρου για παιδικό και νεανικό κοινό, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
Ιστορίας του Θεάτρου / Στοιχεία της Θεωρίας του Δράματος/  Οι επί μέρους θεατρικές 
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τέχνες: Θεωρία και εφαρμογή / Τα θεατρικά  κείμενα¨Επιλογές από το Ευρωπαϊκό και 
Ελληνικό δραματολόγιο/ Οργανώνοντας μια παιδική παράσταση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Παραδόσεις -εργαστηριακό μάθημα- παιδαγωγικές 

εφαρμογές 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 61  

 100  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Μουδατσάκις, Τηλέμαχος, Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση. 

Μουδατσάκις, Τηλέμαχος, Η θεωρία του δράματος.  

Γραμματάς, Θεόδωρος. (2004) Διαδρομές στη θεατρική ιστορία, Αθήνα : Εξάντας 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2004) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Σχολείο. Πρωτοβάθμια-
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα : Ατραπός, [με τον Τάκη Τζαμαργιά] 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2004) Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και 
εφαρμογής, Αθήνα : Ατραπός 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2006) Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο-
Λογοτεχνία, Αθήνα : εκδ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2006) Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη – Αιγαίο-Κύπρος. 
Συγκριτική Μελέτη, Αθήνα: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2006) Για το δράμα και το θέατρο, Αθήνα : Εξάντας 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2007) Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για 
εκπαιδευτικούς, Αθήνα : Ατραπός 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2008) Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο 
Μουδατσάκι], Ρέθυμνο : Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2008) Νεοελληνικό Θέατρο (1880-1930) Εγχειρίδιο Διδασκαλίας 
του μαθήματος Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940)-Κινηματογράφος της ενότητας 
Ελληνικός Πολιτισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αθήνα : έκδοση Ε.Α.Π. 

 Γραμματάς, Θεόδωρος (2011) Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, Αθήνα : 
Εξάντας 
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Δ03 Α20 Μουσική γνώση και δημιουργία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ03 Α20 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 2ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μουσική γνώση και δημιουργία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακές ασκήσεις   6 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
(Εργαστηριακή Άσκηση) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία, ομαδικές εργασίες και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU137/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην ουσιαστική 
θεωρητική και πρακτική κατανόηση της διεπιστημονικής προσέγγισης, με γνώμονα τις τέχνες 
και τη μουσική.   
Ειδικότεροι στόχοι του εργαστηρίου είναι η ενσωμάτωση της μουσικής ως ενεργητική 
διαδικασία στη διαθεματική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, ο αυτόνομος και συνάμα 
πολυτροπικός χαρακτήρας της μουσικής ενδείκνυται ως παιδαγωγικό μέσο για τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών που έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στη 
διαφορετικότητα, την πολυπλοκότητα και την πολυμορφικότητα της σύγχρονης τάξης. Οι 
βασικοί άξονες του μαθήματος αφορούν στη διερεύνηση του ρόλου της μουσικής σε σχέση 
με τις άλλες τέχνες- χορός, θέατρο, εικαστικά, λογοτεχνία, performance κ.α-, στην εξοικείωση 
των εκπαιδευτικών στο βίωμα και την ενεργητική συμμετοχή, καθώς και στη διαδικασία της 
δημιουργικότητας με έμφαση σε έργα που έχουν παιδαγωγικές προεκτάσεις, λόγου χάρη οι 
Τέσσερις Εποχές, ο Πέτρος και ο Λύκος, Το καρναβάλι των Ζώων και άλλα.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/ η φοιτητής / τρια θα: 

e Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες που αφορούν στη μουσική και τη 
διαθεματικότητα. 

e Έχει ακούσει,  επεξεργαστεί και αναλύσει μέσα από δραστηριότητες διάφορα 
μουσικά και καλλιτεχνικά έργα.  

e Είναι σε θέση να διακρίνει τη διαφορά  ανάμεσα στην «εργαλειοποίηση» των 
Τεχνών, σε σχέση με την ίση μεταχείρισης τους. 

e Έχει κατανοήσει την συνδετική δομή της Μουσικής με τις άλλες Τέχνες και 
Επιστήμες. 

e Είναι σε θέση να οργανώνει και να δημιουργεί projects ή/ και performances με 
βασικούς άξονες το βίωμα και την ενεργό συμμετοχή.  

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU137/
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e Έχει αποκτήσει αισθητικές και μουσικές εμπειρίες, ενισχύοντας την κριτική σκέψη 
και την αισθητική καλλιέργεια.  

Γενικές Ικανότητες 

e Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
e Ομαδική  Εργασία 
e Σχεδιασμός και παράγωγή νέων καλλιτεχνικών και ερευνητικών ιδεών 
e Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών και άλλων εργαλείων 
e Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
e Λήψη αποφάσεων 
e Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα  
e Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα Α. Εισαγωγή στις έννοιες διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, μέθοδος 
project, ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, ενεργός συμμετοχή, βιωματική μάθηση. Β. 
Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
2η εβδομάδα α΄ κύκλος- Α. Μουσική και άλλες Τέχνες: Μουσική και Θέατρο, Όπερα, 
Μιούζικαλ, κ.α.  και δραστηριότητες που προβλέπονται. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ 
επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
3η εβδομάδα A. Μουσική και άλλες Τέχνες- μουσική και κίνηση/ χορός και 
δραστηριότητες. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
4η εβδομάδα Α. Μουσική και άλλες Τέχνες- μουσική και εικαστικά και δραστηριότητες. Β. 
Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
5η εβδομάδα Α. Μουσική και άλλες Τέχνες- μουσική και λογοτεχνία, μελοποιημένη 
ποίηση, άλλες μορφές τέχνης και δραστηριότητες. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη 
σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
6η εβδομάδα  Α. Η έννοια της perfomance, η διακαλλιτεχνική δημιουργία και σύγχρονες 
προσεγγίσεις, και δραστηριότητες. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε 
καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
7η εβδομάδα β’ κύκλος- Α. Η έννοια της δημιουργικότητας στην τάξη: 4 εποχές και 
δραστηριότητες .  B. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
8η εβδομάδα Α. Δημιουργικότητα στην τάξη: Το καρναβάλι των Ζώων και δραστηριότητες 
Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
9η εβδομάδα Α. i.  Δημιουργικότητα στην τάξη: προγραμματική μουσική και 
δραστηριότητες. Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
10η εβδομάδα γ’ κύκλος- Οι Συνθέτες: A.  Mozart- Beethoven και εκπαίδευση. ii. 
Διαδραστική παρουσίαση ομάδων project.  Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε 
καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
11η εβδομάδα  Οι Συνθέτες: Α. Rimsky- Korsakov- Β’ Βιεννέζικη Σχολή και εκπαίδευση. 
Διαδραστική παρουσίαση ομάδων project.  Β. Χορωδία/ προβολή όπερας/ επίσκεψη σε 
καλλιτεχνικό χώρο κ.α.  
12η βδομάδα Οι Συνθέτες: Σύγχρονες τάσεις στις Τέχνες- η performance ως μέρος της 
διεπιστημονικής προσέγγισης. Ii. Διαδραστική παρουσίαση ομάδων project.  Β. Χορωδία/ 
προβολή όπερας/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
13η βδομάδα Αναστοχασμός, συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση ii. Διαδραστική 
παρουσίαση ομάδων project. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

e Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
e Χρήση κινητών τηλεφώνων, mp4,  μουσικών 

προγραμμάτων για δημιουργία και εφαρμογή 
δραστηριοτήτων. 

e Προβολή βίντεο- όπερα, μιούζικαλ, συνθέσεις- 
youtube κ.α. 

e Δημιουργία βίντεο/ videoclip/ έργου/ κομματιού 
ως μέρος μίας performance.  

e Παρουσίαση του μαθήματος και με Powerpoint. 
e Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας classweb και moodle. 
e Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Εργαστηριακή Άσκηση 
Διαδραστική 
διδασκαλία 

  60 
  18 
 
 

 
3 
 
 

Ομαδική   εργασία   
 

 

     16 0,70 

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

6 0,30 

Σύνολο Μαθήματος    100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση γίνεται με Δημόσια Παρουσίαση και Γραπτή 
Εργασία- έκθεση. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 
e Καραδήμου- Λιάτσου, Π. (2001). Από την Ακοή στην Ακρόαση, Αθήνα: Orpheus. 
e Κοκκίδου, Μ. (2015). Διδακτική της Μουσικής, Αθήνα: Fagotto books 
e Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση- 

Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη. 
e Πουρκός, Μ. Α. επ. (2009). Τέχνη- Παιχνίδι- Αφήγηση: Ψυχολογικές και 

Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα: Τόπος 
e Σμωλ, Κ. (1983). Μουσική- Κοινωνία- Εκπαίδευση. Αθήνα: Νεφέλη. 
e Χρυσοστόμου, Σ. (2006). Η Μουσική στην Εκπαίδευση- το δίλημμα της 

διεπιστημονικότητας. Αθήνα: Παπαγρηγορίου- Νάκας  
β. Αγγλικά 

e Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York: Minton, Balch & company.   
e Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University 

Press. 
e Gardner, H. (1985). Frames of mind, the theory of multiple intelligence. New York: 

Basic Books 
e Robinson, J. (2005). Deeper Than Reason. Emotion and its Role in Literature, Music, 

and Art, London: Clarendon Press. 
e Swanwick, K. (1998), Music, Mind and Education. London; New York: Routledge. 
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e Torres, P. & Marriot R. V. (2010) Handbook of Research on Collaborative Learning 
Using Concept Mapping. Information Science Reference: London 

e Woodford, P.G. (2005), Democracy and Music Education: Liberalism, Ethics and 
Politicsof       Practice, Bloomington: Indiana University 

 
Περιοδικά: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Επιστημονικό Βήμα, Ρόπτρο, Επιστήμες 
Αγωγής, Μουσική Εκπαίδευση, Μουσικοπαιδαγωγικά, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Journal of 
Research in Music Education, British Journal of Music Education, International Journal of 
Music Education, Journal of Aesthetic Education, Music and Child Development κ.α.   
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Δ03 Α26 Η Σωματική Κίνηση στη Διαθεματική Διδασκαλία: μία πολυτροπική 

προσέγγιση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ03 Α26 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 2ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η Σωματική Κίνηση στη Διαθεματική Διδασκαλία: μία 
πολυτροπική προσέγγιση  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακές ασκήσεις   6 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
(Εργαστηριακή άσκηση) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία, ομαδικές εργασίες και 
προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του εργαστηριακού μαθήματος είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στη 
σωματική κίνηση, αξιοποιώντας την ως βασικό άξονα στη διαθεματικότητα καθώς και στην 
ενιαιοποίηση της γνώσης.   
Ειδικότεροι στόχοι του εργαστηρίου είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα Σωματικής και  
Μουσικοκινητικής έκφρασης, παράλληλα με τη χρήση και θεατρικών, εικαστικών και άλλων 
στοιχείων. Μέσα από δραστηριότητες οι φοιτητές/ τριες δύνανται να διευρύνουν το 
κινησιολογικό, ρυθμικό, ηχητικό  τους πεδίο με σκοπό να «ενσαρκώσουν» γνώση, στην οποία  
το  σώμα- όχι το μυαλό- είναι το συνειδητό υποκείμενο. Παράλληλα, στοχεύει συνολικά στην 
αισθητική αντίληψη των φοιτητών, στη βελτίωση της εκφραστικότητας τους και στην 
εξοικείωση τους με αυτοσχεδιαστικές και άλλες τεχνικές.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/ η φοιτητής / τρια θα: 

e Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και ορολογία του επιστημονικού πεδίου. 
e Είναι σε θέση να επεξεργάζεται, να αναδιαμορφώνει και να εφαρμόζει 

δραστηριότητες  σε σχέση με την έννοια του Σώματος στην εκπαίδευση.  
e Έχει γνώση γύρω από τα βασικά γνωρίσματα της Κινητικής και Μουσικοκινητικής 

Αγωγής- μουσικά όργανα, τραγούδι, ρυθμός, ήχος, δομή, φόρμα, είδος κ.α.- και 
πώς να τα χρησιμοποιεί δημιουργικά. 

e Είναι σε θέση να αναστοχαστεί και συνομιλήσει πάνω σε ζητήματα της σύγχρονης 
παιδαγωγικής αναφορικά με τη χρήση των Τεχνών. 

e Έχει κατανοήσει την συνδετική δομή της σωματικής κίνησης, της μουσικής, του 
χορού με τις άλλες Τέχνες και Επιστήμες. 



406 
 

e Είναι σε θέση να δημιουργεί πολυτροπικά καλλιτεχνικά δρώμενα, αξιοποιώντας και 
παράλληλα αξιολογώντας δραστηριότητες, μέσα, εργαλεία, θεωρητικές 
προσεγγίσεις και άλλα ζητήματα που προέκυψαν στο μάθημα.  

Γενικές Ικανότητες 

e Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
e Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
e Ομαδική  Εργασία 
e Παράγωγή νέων καλλιτεχνικών και ερευνητικών ιδεών 
e Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών και άλλων εργαλείων 
e Λήψη αποφάσεων 
e Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα  
e Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  α. Μουσικοκινητική Αγωγή Ι β. Δημιουργικός Χορός Ι (και δημιουργικές- 
διαθεματικές δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης). 
2η εβδομάδα Νοημοσύνη, Περιβάλλον και Δημιουργικότητα   
3η εβδομάδα α. Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ β. Δημιουργικός Χορός ΙΙ (και δημιουργικές-
διαθεματικές δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης)  
4η εβδομάδα α.Από τη διαθεματικότητα στην ενιαοοποίηση: θεωρία και πράξη β. προβολή 
όπερας/ χοροθεάτρου/ χορού/ μπαλέτου/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
5η εβδομάδα  α.Αντίληψη της Κίνησης στο χώρο (και δημιουργικές διαθεματικές 
δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης) β. προβολή όπερας/ χοροθεάτρου/ χορού/ 
μπαλέτου/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
6η εβδομάδα  α. BodyPercussion β. τα εκπαιδευτικά μουσικής όργανα και η χρήση τους  
7η εβδομάδα α. Η κίνηση σε σχέση με το χρόνο και το χωροχρόνο (και δημιουργικές- 
διαθεματικές δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης) β. προβολή όπερας/ 
χοροθεάτρου/ χορού/ μπαλέτου/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
8η εβδομάδα α. Ο Αυτοσχεδιασμός στην τάξη και στην πράξη (και δημιουργικές-
διαθεματικές δραστηριότητες εμπέδωσης και κατανόησης) β. προβολή όπερας/ 
χοροθεάτρου/ χορού/ μπαλέτου/ επίσκεψη σε καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
10η εβδομάδα  Πέρα από τις κινητικές και μουσικοκινητικές δεξιότητες: εκφραστική 
κίνηση και ήχος β. προβολή όπερας/ χοροθεάτρου/ χορού/ μπαλέτου/ επίσκεψη σε 
καλλιτεχνικό χώρο κ.α. 
11η εβδομάδα Χροιά, Δυναμική, Ένταση, Δομή: προσεγγίζοντας την ενιαιοποίηση   
12η βδομάδα Από την κίνηση στη Μετα-κίνηση: οι Τέχνες ως προορισμός 
13η βδομάδα Αναστοχασμός, συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση. 

 
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

e Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
e Χρήση κινητών τηλεφώνων, mp4,  μουσικών 

προγραμμάτων για δημιουργία και εφαρμογή 
δραστηριοτήτων. 

e Προβολή βίντεο- όπερα, μπαλέτο, χορός 
συνθέσεις- youtube κ.α. 

e Δημιουργία βίντεο/ videoclip/ έργου/ κομματιού 
ως μέρος μίας performance.  

e Παρουσίαση του μαθήματος και με Powerpoint. 
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e ΥποστήριξηΜαθησιακήςδιαδικασίας 
μέσωτηςηλεκτρονικήςπλατφόρμας classweb και 
moodle. 

e Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Εργαστηριακή 
Άσκηση 
Διαδραστική 
διδασκαλία 

60 
 

18 

2,4 
 
         0,70 

Μικρές ομαδικές  
εργασίες/ projects 

16 0,60 

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις 

6 0,30 

Σύνολο Μαθήματος    100 4 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση γίνεται με Δημόσια Παρουσίαση- 
performance- και Γραπτή Εργασία- έκθεση. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Ελληνική 
e Κοκκίδου, Μ. (2015), Διδακτική της Μουσικής, Αθήνα: Fagotto books 
e Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Αθήνα: εκδ. 

Γρηγόρη 
e Παναγιωτίδου, Α. (2001), Μουσική- Κίνηση, Αθήνα: Τελέθριον 
e Παυλίδου, Ε.  (2012), Κινητική και Ρυθμική Αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση: από 

τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα: Ζυγός 
e Πουρκός, Μ. (2016), Το σώμα ως τόπος βιωμάτων, ταυτοτήτων και κοινωνικών 

νοημάτων, Αθήνα: Οκτώ  
e Σέργη, Λ. (2003), Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας, Αθήνα: Gutenberg 
e Τσαφταρίδης, Ν. (1997), Μουσική, Κίνηση, Λόγος, Αθήνα: Νήσος  
e Gardner, H. (1995, 2006), Πώς Το Παιδί Αντιλαμβάνεται Τον Κόσμο, Ατραπός: Αθήνα 
e Zimmer, R. (2007), Εγχειρίδιο Κινητικής Αγωγής - Από τη θεωρία στην πράξη. Επιστ. 

Επιμ.: Καμπάς, Α., Αθήνα: Αθλότυπο 
β. Αγγλικά 

e  Gardner, H. (1983), Frames Of Mind: The Theory Of Multiple Intelligences, Basic 
Books, New York 

e Robinson, J. (2005). Deeper Than Reason. Emotion and its Role in Literature, Music, 
and Art, London: Clarendon Press. 
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Δ03 Π04 Ιστορία Τέχνης 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ03 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία Τέχνης  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εισηγήσεις  –παρουσιάσεις οπτικο -
ακουστικού υλικού,  ppt,  βίντεο, 

βιωματικές εφαρμογές 

3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής (Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το περιεχόμενο του μαθήματος  εστιάζει στην τέχνη του δυτικού πολιτισμού, στους τομείς 
των εικαστικών τεχνών και της μουσικής, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον 21ο κατά τη 
διάρκεια των οποίων συντελούνται μεγάλες αλλαγές στους ρόλους και τους σκοπούς, στη 
μορφή και στο περιεχόμενο τους. Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν  προσεγγίζεται με βάση 
μόνο τα εκφραστικά ζητήματα δομής, σύνθεσης, μορφής και περιεχομένου αλλά και μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο των εκάστοτε πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών παραμέτρων. 
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων εικαστικό - 
μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων μέσα από θεωρητικές αρχές και πρακτικές 
εφαρμογές, για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η ιστορία της τέχνης στο σχολείο ως μια δια-
καλλιτεχνική και διεπιστημονική εκφραστική και ερευνητική προσέγγιση.  Με αυτόν τον 
τρόπο επιχειρείται η  σύνδεση αναπαραστασιακών-ακουστικών συστημάτων για την 
αναζήτηση-οικοδόμηση νέων παιδαγωγικών και  επιστημολογικών ιδεών και αντιλήψεων 
για τον εκπαιδευτικό και  ερευνητικό σχεδιασμό. 
Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης στο μάθημα οι τρέχουσες τάσεις στην έρευνα, στους τομείς 
των  κοινωνικών  επιστημών και της εκπαίδευσης αναφορικά με τις βασισμένες στην τέχνη 
ερευνητικές πρακτικές, (ArtsBasedResearch) όπως: οπτική αφήγηση, κολλάζ, περφόρμανς, 
οπτικές τέχνες, μουσικές και πολυμεσικές παραστάσεις, installations, φωτογραφία,  
videoart, κ.λπ., αποτελούν μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους/ τις 
ποιοτικούς/ές ερευνητές/ τριες ως νέα ερευνητικά μέσα και ως εναλλακτικός τρόπος 
διεύρυνσης του ερευνητικού τους σχεδιασμού και της κατανόησης του κόσμου.   
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και κινήματα της ιστορίας της τέχνης.  

 Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις παιδαγωγικές αρχές  για το 
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σχεδιασμό  διακαλλιτεχνικών – διεπιστημονικών κατάλληλων μαθησιακών 
περιβαλλόντων στο σχολείο.  

 Έχει αντιληφθεί το γεγονός ότι οι τέχνες συνολικά είναι μέσο διερεύνησης, 
μάθησης καθώς και έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και επίσης 
να χρησιμοποιεί την τέχνη σε συνδυασμό (διεπιστημονικά)  με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα.  

 Αντιλαμβάνεται τη σημασία της κυκλικής επεξεργασίας και της εξέλιξης ενός 
δημιουργήματος, ενδεχομένως και  τροποποίησης της αρχικής ιδέας ως 
αποτέλεσμα περαιτέρω αναζήτησης - συζήτησης, κριτικής και επιρροής. 

 Έχει κατανοήσει ότι η επαφή με την ιστορία της τέχνης είναι μια δημιουργική, 
αναδυόμενη, ερμηνευτική και πολυτροπική διαδικασία. 

 Γνωρίζει ότι οι τέχνες στην εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από μια εξειδίκευση 
και συσσώρευση τεχνικών γνώσεων, οργάνων και υλικών και ότι  πέρα από αυτά, 
είναι μία δημιουργική στοχαστική διερευνητική δραστηριότητα και διανοητική 
επεξεργασία συσχετισμών με εναλλακτικές προσλαμβάνουσες. 

 Αποφεύγει τις στερεότυπες  αξιολογικές συγκρίσεις στα έργα τέχνης  και κατ’  
επέκταση των μαθητών/τριών. Αντίθετα να  αναδεικνύει τη μοναδικότητα. τη 
διαφορετικότητα και την εκφραστικότητα της κάθε σύνθεσης, κτλ.  Αυτό σημαίνει 
ότι δεν υπάρχει σωστός και λανθασμένος τρόπος. Υπάρχει μόνο ο προσωπικός 
τρόπος. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική  εργασία 
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Διερευνητικές αναζητήσεις  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα, ενσυναίσθηση  
 Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Παράγωγή νέων καλλιτεχνικών και ερευνητικών ιδεών 
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών και άλλων εργαλείων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η Εβδομάδα 

   Εισαγωγή, παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες) 
 2η. Εβδομάδα  

 Γενικές αρχές και θεωρίες από την ιστορία της τέχνης 
3η. Εβδομάδα   

 19ος αιώνας: Η τέχνη του 19ου αιώνα- κινήματα στην Ευρώπη στη μουσική και τα 
εικαστικά 

 4η. Εβδομάδα  

 19ος αιώνας: Εικαστικο- Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του 19ου αιώνα- η 
εκπαίδευση των Τεχνών κατά το 19ο αιώνα 

 Arts- based Research: Βασικές Αρχές, πρώτη ανάθεση εργασιών σε ομάδες  
5η. Εβδομάδα   

 19ος αιώνας: Οι τέχνες σε άλλα μέρη του κόσμου, επιρροές και επιδράσεις  
6η. Εβδομάδα   

 20ος αιώνας: Αντι- ρομαντισμός και κοινωνικό γίγνεσθαι 
7η. Εβδομάδα  

 20ος αιώνας: Καταρρίπτοντας το κατεστημένο: η ελευθερία (;) των Τεχνών 
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 Arts- basedResearch: Σύνδεση θεωρίας και πράξης, ανάθεση τελικών εργασιών στις 
ομάδες  

8η. Εβδομάδα   

 20ος αιώνας: Εικαστικο- Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του 20ου  αιώνα- ο 
διάλογος ανάμεσα στην Τέχνη, την Επιστήμη και την Εκπαίδευση 

9η. Εβδομάδα  

 20ος αιώνας: παραδείγματα αναφοράς για μία δια-καλλιτεχνική και διεπιστημονική 
εκφραστική και ερευνητική προσέγγιση της γνώσης 

  10η. Εβδομάδα    

 21ος αιώνας: Σύγχρονες Τάσεις Δημιουργίας 

 Arts- based Research: Παρουσιάσεις- Περφόρμανςκ.α. 
11η. Εβδομάδα 

 21ος αιώνας: Σύγχρονες Εικαστικο-Μουσικοπαιδαγωγικές Τάσεις  

 Arts- based Research: Παρουσιάσεις- Περφόρμανςκ.α. 
12η. Εβδομάδα 

 Δημιουργική Εικαστική και Μουσική Διεπιστημονική συνεύρεση- τελικά γίνεται 
αλλιώς; 

 Arts- based Research: Παρουσιάσεις- Περφόρμανςκ.α. 
13η. Εβδομάδα   

 Αξιολόγηση μέσω της Arts- based Research 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
• Χρήση κινητών τηλεφώνων, mp4,  μουσικών προγραμμάτων 
για δημιουργία και εφαρμογή δραστηριοτήτων. 
• Προβολή βίντεο- όπερα, μιούζικαλ, συνθέσεις- youtube, 
περφόρμανς, εικαστικών εκθέσεων κ.α.  
• Δημιουργία βίντεο/ video clip/ έργου/ κομματιού ως μέρος 
μίας performance.  
• Παρουσίαση του μαθήματος και με Powerpoint. 
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  classweb και moodle. 
• Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

   

Εισηγήσεις   70 ώρες 2,8 

Σεμινάρια- καλλιτεχνικά 
εργαστήρια  

10 ώρες 0,40 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
παρακολούθηση συνεδρίων / 
σεμιναρίων/ μουσικών 
εκδηλώσεων/εργαστηρίων/εκθέσε
ων 

10 ώρες  0,40 

Παρουσίαση  εργασιών 5 ώρες  0,20 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση σχεδίων 
εργασίας (project) . 

 

5 ώρες  0,20 

Σύνολο  100 4 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση γίνεται με εργασία και περφόρμανς, παρουσίαση, 
δημιουργία καλλιτεχνήματος. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Adorno, T. W. (1997). Aesthetic theory. London: Athlone Press. 
Argan, G. C. (2002). Η Μοντέρνα Τέχνη. (Μτφρ.: Λ. Παπαδημήτρη). Ηράκλειο: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
Cahnamann-Taylor, M. & Siegesmund, R. (Eds.) (2008). Arts-based research in education. 

Foundations for practice New York: Routledge. 
Δασκαλοθανάσης, Ν. (2004). Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο: Από τον 19ο στον 21ο 

αιώνα. Αθήνα: Άγρα. 
Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press 
Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.A. & Buchloh, B.H.D. (2007). Η τέχνη από το  1900: 

Μοντερνισμός, αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός. (Επιμ. Μ. Παπανικολάου, 
μτφρ. Ι. Τσολακίδου). Αθήνα: Επίκεντρο. 

Gilroy, A. &Lee, C. (2000). Εικαστικές Τέχνες και Μουσική: θεραπεία και έρευνα. Περιστέρι: 
Εκδόσεις Έλλην 

Gombrich, E. H. (2004). Το Χρονικό της Τέχνης. (Μτφρ.: Λ. Κασδάγλη). Αθήνα: ΜΙΕΤ. 
Hauser, A. (1968-1970). Κοινωνική ιστορία της τέχνης. (Μτφρ.: Τ. Κονδύλη). Tόμ. ΙV. Αθήνα: 

Κάλβος.  
Κόκκος Α. και Συνεργάτες (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο 
Leavy, P. (Ed.) (2018). Handbook of arts-based research. New York & London: The Guilford 

Press. 
Miller, A. (2002). Αϊνστάιν, Πικάσο. Ο χώρος ο χρόνος και η ομορφιά. Αθήνα:  Τραυλός. 
Small, K. (1998) Musicking: The meanings of Performing and Listening. Hanover and London: 

Wesleyan University Press. 
Προτεινόμενο σύγγραμμα: 

- Καθρέφτης του κόσμου: Μια νέα ιστορία της τέχνης 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24154 
Έκδοση: 1η έκδ./2009 
Συγγραφείς: Bell Julian 
ISBN: 978-960-455-605-2 
Τύπος: Σύγγραμμα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

- Το Χρονικό της Τέχνης 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59369634 
Συγγραφείς: E.H. Gombrich 
Αριθμός Έκδοσης 1η έκδοση 
Έτος Τρέχ. Έκδοσης 1998  
ISBN 978-960-250-144-3 
Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
Αριθμός Σελίδων 687 
Τύπος Σύγγραμμα 
Διαθέτης (Εκδότης) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
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  Δ04 Π07  Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Κοινωνικών Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο   
 

  ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δ04 Π07 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Κοινωνικών Σπουδών 
στο Δημοτικό Σχολείο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
Διαλέξεις 

3  
4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
 
  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η παράδοση πραγματεύεται την Γνωστική περιοχή των Κοινωνικών Σπουδών, ενός 
τίτλου «ομπρέλα» στην οποία εμπεριέχονται γνωστικά αντικείμενα του Δ. Σχολείου: 
Εμείς κι ο Κόσμος, Ιστορία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή, Σεξουαλική Αγωγή, κ.ά. Οι Κοινωνικές Σπουδές, συνιστούν τα 
επιστημονικά πορίσματα των Κοινωνικών Επιστημών στην υπηρεσία της διδακτικής 
πράξης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοεί τον Φυσικό κόσμο, τις αιτιώδεις σχέσεις των πραγμάτων, τις απεριόριστες 
καταναλωτικές επιθυμίες του ανθρώπου και τις περιορισμένες δυνατότητας της φύσης 
να τους τις ικανοποιήσει (αντιδιαστολή μεταξύ αναγκών και επιθυμιών), το αίτημα για 
τη δημιουργία  συμβιωτικής σχέσης με το περιβάλλον και την συγκρότηση οικολογικής 
συνείδησης. 

 Κατανοεί την κοινωνία, τις δομές και τις λειτουργίες της, τους θεσμούς  και τους 
φορείς, τους κοινωνικούς ρόλους, και τη συγκρότηση κοινωνικής συνείδησης. 

 Αρθρώνει συγκροτημένο και τεκμηριωμένο λόγο 

 Τολμά να ελέγχει τις πεποιθήσεις του και να είναι σε θέση να αποστασιοποιείται από 
τις συναισθηματικές παραμέτρους των ζητημάτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
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Γενικές Ικανότητες 

     Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 
 

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- φυσικός κόσμος 

- ανάγκες και επιθυμίες 

- περιβάλλον, οικολογική συνείδηση 

- κοινωνία: δομές, θεσμοί 

-κοινωνικές σπουδές  και διδακτική πράξη 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ  
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

. 

Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLASSWEB 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

 
Διαλέξεις 

39  

  Μικρές ατομικές    
εργασίες 
εξάσκησης 

20  

Αυτοτελής Μελέτη 41  

Σύνολο Μαθήματος 
 

100  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
 

 
- Τελική γραπτή εξέταση 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κουλουμπαρίτση,  Αλεξάνδρα. 2003. Η κατανόηση στο αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολικά 
βιβλία και στη διδακτική πράξη: Συστημική συσχέτιση και αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Joyce Br., Weil M., Calhoun, Em. 2009. Διδακτική Μεθοδολογία – Διδακτικά μοντέλα. 
Αθήνα: Έλλην. 

  



414 
 

Δ05 Π02 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (και η πρόσληψή της στους νεότερους χρόνους) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ05 Π02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (και η πρόσληψή της στους 
νεότερους χρόνους) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU109/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται 
να: 

 αναγνωρίζει τα σημαντικά  ιστορικά γεγονότα της εποχής που εξετάζεται και να 
γνωρίζει βασικούς σταθμούς της Αρχαίας Ιστορίας (κυρίως της Ελληνικής)  που 
επηρέασαν και επηρεάζουν την παγκόσμια σκέψη. 

 διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων. 
 μπορεί να ταξινομήσει τα ιστορικά γεγονότα με βάση τη σημασία τους και τον 

κοινωνικό και πολιτικό τους αντίκτυπο 
 Μπορεί να ανακαλύψει και να αντιληφθεί τη σχέση της Ελληνικής Αρχαιότητας με 

το νεοελληνικό κράτος και την τάση των Νεοελλήνων να συνδεθούν με το αρχαίο 
παρελθόν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας 

 είναι σε θέση να εντοπίσει και να εξηγήσει την πρόσληψη της Αρχαιότητας στους 
νεότερους χρόνους. 

 αναπτύξει την κριτική σκέψη του/ της και να  προβληματιστεί για τη Αρχαία 
Ιστορία και για τη σημασία της στη σύγχρονή μας εποχή 

 αντιληφθεί ότι η Αρχαία Ιστορία εντάσσεται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή και ότι ο 
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός έχει τις ρίζες του στην κλασική εποχή. 

 είναι σε θέση να αναλύσει και να αξιολογήσει μία ιστορική πηγή και να συνδυάσει 
και να συγκρίνει διαφορετικές πηγές 

 αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία, να καταλήξει σε συμπεράσματα 
αναφορικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να μπορεί να τα συνδέσει με την 
καθημερινότητά στο πλαίσιο μίας διεπιστημονικής προσέγγισης. 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU109/
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 είναι σε θέση να διδάξει στο σχολείο τη συγκεκριμένη ιστορική ενότητα. 

Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 
-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εβδομάδες – θεματικές ενότητες) 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται, ύστερα από μία σύντομη αναφορά στην Προϊστορία, οι 
περίοδοι που συνθέτουν την Αρχαία Ελληνική Ιστορία, και συγκεκριμένα η «Ομηρική Εποχή» 
(1100-750 π.Χ.), η «Αρχαϊκή Εποχή» (750-480 π.Χ.) και κυρίως η «Κλασική Εποχή» (479-323 
π.Χ.). Επίσης, γίνεται αναφορά στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και τη ρωμαϊκή 
κατάκτηση του ελληνικού χώρου. Παράλληλα, επισημαίνονται γεγονότα - σταθμοί της 
Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, όπως οι Περσικοί Πόλεμοι, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η 
εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αναφορά γίνεται και στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο 
των Αρχαίων Ελλήνων, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, στη θέση της γυναίκας στην Αρχαία 
Ελλάδα, στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και στη σχέση της με τον Χριστιανισμό, και γενικά 
στην πολιτιστική κληρονομιά του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου.  
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη της πρόσληψης της Αρχαίας Ελληνικής 
Ιστορίας στους νεότερους χρόνους, και συγκεκριμένα της εικόνας που είχαν οι Νεοέλληνες 
για τους εαυτούς τους, και κυρίως της σχέσης τους με τους αρχαίους Έλληνες, καθώς και της 
εικόνας που είχαν σχηματίσει οι Ευρωπαίοι γι’ αυτούς, όπως αποκρυσταλλώνονται στη 
βιβλιογραφική παραγωγή, στην αρχιτεκτονική (νεοκλασικισμός) και γενικά στην τέχνη και 
στον υλικό πολιτισμό της εποχής. Στο πλαίσιο της αναζήτησης της σχέσης της αρχαίας με τη 
νέα Ελλάδα, γεννήθηκε και η επίσημη ελληνική ιστοριογραφία με κύριο εκπρόσωπο τον Κ. 
Παπαρρηγόπουλο. 
1η εβδομάδα: Εισαγωγή -   Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία)  
2η εβδομάδα: Προϊστορία  
3η εβδομάδα: Ομηρική Εποχή  
4η εβδομάδα: Αρχαϊκή Εποχή – Τα αρχαία Πολιτεύματα – Α΄ και Β΄ αποικισμός (συγκριτική 
μελέτη) 
5η εβδομάδα: Περσικοί Πόλεμοι 
6η εβδομάδα: Κλασική Εποχή. Αθηναϊκή Ηγεμονία - Πελοποννησιακός Πόλεμος – Ηγεμονία 
της Σπάρτης – Ηγεμονία της Θήβας. 
7η εβδομάδα:  Το βασίλειο της Μακεδονίας. Φίλιππος Β΄ και Μέγας Αλέξανδρος 
8η εβδομάδα:  Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
9η εβδομάδα: Ελληνιστικοί χρόνοι -  Η άνοδος της Ρώμης – Η Ελλάδα την εποχή της 
Ρωμαϊκής κατάκτησης – Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων. 
10η εβδομάδα: Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στους νεότερους χρόνους: Ιστοριογραφία. 
Φαλμεράγιερ - Παπαρρηγόπουλος 
11η εβδομάδα:  Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στους νεότερους χρόνους: γράμματα, τέχνες, 
υλικός πολιτισμός. 
12η εβδομάδα:  Ανάλυση ιστορικών πηγών (αρχαίων πηγών και βιβλιογραφικών 
αναφορών) 
13η εβδομάδα: Επανάληψη - Συμπεράσματα - Ανακεφαλαίωση. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε ιστορικούς 
χώρους και μουσεία. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 -Προβολή PowerPoint και βίντεο 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb 
και της αντίστοιχης πλατφόρμας 
https://eclass.edc.uoc.gr/ 
-Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της τελικής βαθμολογίας), 
με συνυπολογισμό εθελοντικής προσθετικής εργασίας 
(βαθμολογικό bonus της εργασίας 10% επί της τελικής 
βαθμολογίας, εφόσον στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής έχει 
περάσει τη βάση του 50%). 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Συνεκτιμάται η κριτική ικανότητα των 
φοιτητών. 

 

https://eclass.edc.uoc.gr/
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Αρχαίας Ιστορίας 
Πηγές - Ενδεικτική Βιβλιογραφία  
-Burkert Walter, Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, έκδοση: Κοινωνία Κληρονόμων Δημητρίου 
Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 22003.  
-Bury John B., Meiggs Russel, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας μέχρι τον θάνατο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, εκδόσεις Αθανάσιος Ψυχογιός, Αθήνα 42011.  
-Bury John, Οι Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί, έκδοση: Κοινωνία Κληρονόμων Δημητρίου Ν. 
Παπαδήμα, Αθήνα, 52010.  
-Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Α’ - Στ΄, Αθήνα 22000.  
-Γκαφούροφ Β., Τσιμπουκίδης Δ., Αλέξανδρος ο Μακεδών και η Ανατολή, έκδοση: Κοινωνία 
Κληρονόμων Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 42003.  
-Fantham Elaine, Foley Helene Peet, Kampen Natalie Boymel, Pomeroy Sarah B.,Shapiro 
Alan H., Οι γυναίκες στον αρχαίο κόσμο, εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2004.  
-Farrar Cynthia, Οι αρχές της δημοκρατικής σκέψης στην κλασική Αθήνα, έκδοση: Κοινωνία 
Κληρονόμων Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 22008.  
-Flaceliere Robert, Ο Δημόσιος και ο ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων, έκδοση: 
Κοινωνία Κληρονόμων Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 152014.  
-Κοκκορού Αλευρά Γεωργία, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία 1050-50 π.Χ., 
εκδόσεις: Αθανάσιος Ψυχογιός, Αθήνα 31995.  
-Κόφφας Αλέξανδρος, Στραταριδάκη Άννα, Ο Μέγας Αλέξανδρος και το εκπολιτιστικό του 
έργο. Ιστορική και παιδαγωγική θεώρηση, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1997.  
-Κυρτάτας Δ. Ι., Ράγκος Σ. Ι., Η ελληνική αρχαιότητα: πόλεμος – πολιτική –πολιτισμός, 
έκδοση Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2010.  
-Lefcowitz Mary, Η μαύρη Αθηνά, εκδόσεις Οδ. Χατζόπουλος & Σία, Αθήνα 1997. 26/28  
- Lévêque Pierre, Ο ελληνιστικός κόσμος, Μεταίχμιο Εκδοτική, Αθήνα 2003.  
-Μαστραπάς Αντώνης, Η ιστορία του αρχαίου κόσμου και οι πηγές της, εκδόσεις Πατάκης, 
Αθήνα 2003.  
-Ματσούκας Νίκος, Ιστορία της Φιλοσοφίας Αρχαίας Ελληνικής -Βυζαντινής - 
Δυτικοευρωπαϊκής. Με σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία, εκδόσεις Π. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 2010.  
-Mossé Claude, Schnapp – Gourbeillon Annie, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000-
31 π.Χ.), εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 152015.  
-Mosse Claude, Ιστορία μιας δημοκρατίας: Αθήνα, εκδόσεις Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 32002.  
----------, Οι θεσμοί στην κλασική Αθήνα, Μεταίχμιο Εκδοτική, Αθήνα 2002.  
-Μπενγκτσον Χέρμαν (Bengtson Herrman), Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, εκδόσεις: Αθηνά 
Ραγιά και Σία Ο.Ε., Αθήνα 21991.  
-Μπιργάλιας Νίκος, Από την κοινωνική στην πολιτική πλειονοψηφία: το στάδιο της 
ισονομίας, εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2009.  
-Nilson M. P., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας, έκδοση: Κοινωνία Κληρονόμων 
Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 112008.  
-Στάινχαουερ Γεώργιος, Ιστορική Γεωγραφία του Αρχαίου Κόσμου, έκδοση: Κοινωνία 
Κληρονόμων Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 2009.  
-Schuller Wolfgang, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, έκδοση Μ.Ι.Ε.Τ., 42014.  
-Τσιμπουκίδης Δημήτριος, Φίλιππος Β΄ ο Μακεδών και ο ιστορικός του ρόλος, έκδοση: 
Κοινωνία Κληρονόμων Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1985.  
-Τσιμπουκίδης Δημήτριος, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου, έκδοση: Κοινωνία 
Κληρονόμων Δημητρίου Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 32010.  
-Vernant Jean – Pierre, Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, Μεταίχμιο εκδοτική, 
Αθήνα 2005. 27/28  
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-Γιαννικόπουλος Αθανάσιος, Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης. 3. Άγνωστες πτυχές της 
αρχαίας ζωής και αγωγής, εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 1988.  
Για την πρόσληψη της Ελληνικής Αρχαιότητας στους νεότερους χρόνους βλ. και:  
-Βακαλόπουλος Απόστολος, νέα ελληνική ιστορία, 1204-1985, εκδόσεις Βάνιας, 
Θεσσαλονίκη 202002.  
-Clogg Richard, A Concise History of Greece, Cambridge University Press, Oxford 22002.  
-Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄ - ΙΕ΄, Αθήνα 22000.  
-Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος, Περὶ τῆς ἐποικήσεως σλαβικῶν τινῶν φυλῶν εἰς τὴν 
Πελοπόννησον, εκ του τυπογραφείου Εμμ. Αντωνιάδου, Αθήνα 1843.  
----------Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς, τ. Α΄ 
-Ε΄, Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήνα 1885-1887.  
-Toynbee Arnold, Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους, μετάφραση Νίκος Γιανναδάκης, 
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Μ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1992.  
-Φαλλμεράυερ Ι. Φ., Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, μτφρ. Ρωμανός Κ.Π., 
Αθήνα 1984.  
-Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ, «Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι Σλάβοι και η ιστορική συνέχεια 
του Ελληνισμού στη νεότερη ελληνική ιστοριογραφία (19ος - αρχές 20ού αιώνα)», Η 
ιεραποστολική, φιλολογική και πολιτιστική προσφορά των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου στους Σλάβους. Αφετηρία για την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας 
(Διεθνές Διαπανεπιστημιακό Ελληνορωσικό Συνέδριο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας - Ρωσίας, Ηράκλειο, 4-6 
Νοεμβρίου 2016 (υπό δημοσίευση).  
Επίσης, πρβλ. και:  
-Διαδρομές στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης, Ανοιχτό 
Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΥΚΛΟΣ Ε΄ «Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στους 
νεότερους χρόνους», [σειρά διαλέξεων] 30.4.2015-21.5.2015. Κυρίως πρβλ. τις ομιλίες του 
επικ. Καθηγητή Δ. Παυλόπουλου, «Η πρόσληψη της Αρχαίας Ελλάδας στη νεότερη 
ελληνική τέχνη», του επίκ. καθηγητή Β. Καραμανωλάκη «Προσλήψεις της αρχαιότητας στη 
συγκρότηση του ελληνικού εθνικού παρελθόντος στον 19ο και τον 20ό αιώνα», καθώς και 
του επίκ. καθηγητή Δ. Πλάντζου, «Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στην ελληνική κοινωνία 
των νεότερων χρόνων» 
Βλ. και στο Διαδίκτυο: 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/sections/page_007.html (22-1-
2018) 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90382-8_17 (2-11-2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/sections/page_007.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/sections/page_007.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90382-8_17
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Δ05 Π03 Μεσαιωνική Ιστορία (από τη δημιουργία της Νέας Ρώμης, στη γένεση του 

Νέου και Νεότερου Ελληνισμού) 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ05 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μεσαιωνική Ιστορία (από τη δημιουργία της Νέας Ρώμης, 
στη γένεση του Νέου και Νεότερου Ελληνισμού) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE172/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται 
να: 

 αναγνωρίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής που εξετάζεται και να 
γνωρίζει βασικούς σταθμούς της Μεσαιωνικής Ιστορίας (κυρίως της Βυζαντινής)  
που επηρέασαν και επηρεάζουν την παγκόσμια σκέψη. 

 διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων 
 αναπτύξει την κριτική σκέψη του/ της και να  προβληματιστεί για τη Μεσαιωνική 

Ιστορία και για τη σημασία της στη σύγχρονή μας εποχή, ανακαλύπτοντας τη σχέση 
αυτών των δύο 

 αντιληφθεί τη σχέση της Μεσαιωνικής Δύσης με τη Μεσαιωνική Ανατολή 
 κατανοήσει τον ρόλο της θρησκείας (π.χ. Χριστιανισμού, Ισλάμ) στις πολιτικές, 

στρατιωτικές εξελίξεις και εδαφικές μεταβολές και τις κοινωνικές αλλαγές της 
περιόδου 

 κατανοήσει τον ρόλο της ύστερης μεσαιωνικής εποχής στη γένεση του Νέου 
Ελληνισμού και να συνδυάσει τις απόψεις των ειδικών γύρω από αυτό το ζήτημα. 

 αντιληφθεί ότι η Βυζαντινή Ιστορία εντάσσεται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή 
Μεσαιωνική και να μπορεί να εξηγήσει τη σχέση τους 

 είναι σε θέση να αναλύσει και να εξηγήσει μία ιστορική πηγή και να συγκρίνει 
διαφορετικές πηγές. 

 αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία συνδέοντάς την με την 
καθημερινότητά στο πλαίσιο μίας διεπιστημονικής προσέγγισης. 

 είναι σε θέση να διδάξει στο σχολείο τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. 
 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE172/
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Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 
-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η περίοδος της Μεσαιωνικής Ιστορίας, η έννοια του 
«Μεσαίωνα» και ο ρόλος του Χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση. Έμφαση δίνεται στο 
ανατολικό ρωμαϊκό κράτος, τη «βυζαντινή αυτοκρατορία», από τη δημιουργία της Νέας 
Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης μέχρι τη γένεση του Νέου και Νεότερου Ελληνισμού. Από 
την εδραίωση του Χριστιανισμού, τον Μέγα Κωνσταντίνο και την πρώτη Οικουμενική 
Σύνοδο, μέχρι τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο και τον Ιουστινιανό, συνεξετάζεται ο ρόλος της 
Θρησκείας (του Χριστιανισμού και αργότερα του Ισλάμ) στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων, στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον 
«εξελληνισμό» της αχανούς πολυεθνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας που ξεκίνησε, 
ουσιαστικά, από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο (610-641), τις  οικουμενικές συνόδους,  την 
εικονομαχία, το σχίσμα των Εκκλησιών και τον ρόλο της Ιεράς Εξέτασης στη Δύση, όπως και 
του σχήματος «καισαροπαπισμός» και «παποκαισαρισμός». Επιπρόσθετα, επισημαίνονται 
οι μετακινήσεις των πληθυσμών, οι εξωτερικές απειλές που γνώρισε το Βυζάντιο και η Δύση, 
η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Σταυροφόρους και η Άλωσή του 1453 
από τους Οθωμανούς Τούρκους.  
Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερα αναφορά στα γράμματα και τις τέχνες, καθώς και στα μνημεία 
του υλικού πολιτισμού εκείνης της εποχής (πρβλ. ναό της του Θεού Σοφίας), στην 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων του Μεσαίωνα, τις κοινωνικές τάξεις και διαμάχες, την 
οικονομία, το εμπόριο,  την πολιτική, τις ασθένειες (λοιμούς) που είχαν να αντιμετωπίσουν 
και που αποδεκάτισαν τον πληθυσμό της Ευρώπης (κυρίως της Δυτικής). 
Εκείνο, όμως, που πρέπει να τονιστεί είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η μεσαιωνική 
περίοδος όχι ως «μία εποχή σκότους», αλλά ως μία ενδιαφέρουσα περίοδος της Παγκόσμιας 
Ιστορίας που επηρέασε τις μετέπειτα ιστορικές εξελίξεις και αλλαγές. Σε ό,τι αφορά την 
Ελληνική Ιστορία, η ύστερα φάση του Μεσαίωνα οδήγησε στον ουσιαστικό εξελληνισμό της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας που οδήγησε, μέσα από κοινωνικούς και πολιτικούς 
μετασχηματισμούς,  στον νέο και νεότερο Ελληνισμό. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και ιδιαίτερα 
αναφορά στις έννοιες «Έλλην», «Γραικός» και «Ρωμιός». 

Σύνολο: 13 εβδομάδες. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 -Προβολή PowerPoint και βίντεο 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb 
και της αντίστοιχης πλατφόρμας 
https://eclass.edc.uoc.gr/ 
-Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

https://eclass.edc.uoc.gr/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της τελικής βαθμολογίας), με 
συνυπολογισμό εθελοντικής προσθετικής εργασίας 
(βαθμολογικό bonus της εργασίας 10% επί της τελικής 
βαθμολογίας, εφόσον στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής έχει 
περάσει τη βάση του 50%). 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Συνεκτιμάται η κριτική ικανότητα των φοιτητών. 

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Μεσαιωνικής/Βυζαντινής Ιστορίας 
-Βακαλόπουλος Απόστολος, Νέα Ελληνική Ιστορία. Από το 1204 έως τις αρχές του 21ου αιώνα, 
επιστημονική επιμέλεια, επίμετρο, χρονολόγιο και συμπληρωματική βιβλιογραφία Εμμανουήλ Γ. 
Χαλκιαδάκης, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2020. 
-Beck Hans - Georg, Η Βυζαντινή Χιλιετία, μτφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, εκδόσεις Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 
2009.  
-Browning Robert, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μτφρ. Ν. Κονομή, εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα, Αθήνα 
1992. 
-Duby Georges, Ο ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας. Ο γάμος στη φεουδαρχική Ευρώπη, μτφρ. Εριέττα 
Βαλερή - Μπενβενίστε, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.  
-Goodwin G., A History of Ottoman Architecture, Thames & Hudson Ltd., London, 2003. 
-Καραπιδάκης Ν., Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (5ος-11ος αι.), εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1996.  
-Κοντογιώργης Γεώργιος, Το Ελληνικό Οικοσύστημα, τ. Γ ,́ Η Βυζαντινή περίοδος της Οικουμένης (4ος 
μ.Χ. – 15ος μ.Χ. αιώνες), Η Ρώμη ως ελληνικό καταπίστευμα, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2020.  
-Mango Cyril, Βυζάντιο, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης,  μτφρ. Δημ. Τσουγκαράκης, εκδόσεις 
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2010. 
-Necipoğlu, Nevra (ed.). Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, Brill 
Academic Publishers, 2001. 
-Ostrogorsky Georg, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Α  ́ – Γ ,́ Ιστορικές εκδόσεις Στέφ. Δ. 
Βασιλόπουλος, Αθήνα 1993. 
-Σαββίδης Αλ., Hendricx B., Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (284-1461), εκδόσεις Ηρόδοτος, 2019.    
-Σφυρόερα Σοφία, Κωνσταντινούπολη, Πόλη της Ιστορίας, Αθήνα 2006. 
-Talbot Rice Tamara, Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, μτφρ. Φ. Βώρος,  εκδόσεις 
Παπαδήμα, Αθήνα 2006. 
-Τρίτος Γ. Μιχαήλ, Η Ορθόδοξη Εκκλησία στα Βαλκάνια σήμερα, Αθήνα (εκδόσεις Τέρτιος) 2004. 
-Φειδάς Ι. Βλάσιος, Εκκλησιαστική Ιστορία - Απ' αρχής μέχρι την Εικονομαχία, τ. Α ,́ Αθήνα 22002. 
-Του ιδίου, Εκκλησιαστική Ιστορία - Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση, τ. Β ,́ Αθήνα 32002. 
-Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ, «Έλλην, Ρωμιός, Γραικός: αναζητώντας τις ιστορικές καταβολές και τη 
χρήση των όρων», στο Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις (κείμενα εισηγήσεων ημερίδας 17ης  Νοεμβρίου 
2018), Ηράκλειο 2019, σ. 29-48. 
-Χάρρις Τζόναθαν, Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, μτφρ. Λεωνίδας Καρατζάς, εκδόσεις Ωκεανίδα, 
Αθήνα 2004. 

http://el.orthodoxwiki.org/OrthodoxWiki:%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#.CE.A6.CE.B5.CE.B9.CE.B4.CE.AC.CF.82_.CE.99.CF.89._.CE.92.CE.BB.CE.AC.CF.83.CE.B9.CE.BF.CF.82.2C_.C2.AB.CE.95.CE.BA.CE.BA.CE.BB.CE.B7.CF.83.CE.B9.CE.B1.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1_-_.CE.91.CF.80.27_.CE.B1.CF.81
http://el.orthodoxwiki.org/OrthodoxWiki:%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#.CE.A6.CE.B5.CE.B9.CE.B4.CE.AC.CF.82_.CE.99.CF.89._.CE.92.CE.BB.CE.AC.CF.83.CE.B9.CE.BF.CF.82.2C_.C2.AB.CE.95.CE.BA.CE.BA.CE.BB.CE.B7.CF.83.CE.B9.CE.B1.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1_-_.CE.91.CF.80.CF.8C_.CF.84.CE
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Δ05 Π04  Νεότερη Ιστορία:  Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ05 Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεότερη Ιστορία:  Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προβολή video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE116/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται να: 
 αναγνωρίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής που εξετάζεται και να 

γνωρίζει βασικούς σταθμούς της Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας που 
επηρέασαν και επηρεάζουν τη ζωή μας 

 διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων 
 μπορεί να ταξινομήσει τα ιστορικά γεγονότα με βάση τη σημασία τους και τον 

κοινωνικό και πολιτικό τους αντίκτυπο 
 μπορεί να αναπτύξει την κριτική σκέψη του/ της και να  προβληματιστεί για τη 

Νεότερη Ιστορία και για τη σημασία της στη σύγχρονή μας εποχή 
 αντιληφθεί ότι η Ελληνική Ιστορία εντάσσεται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή και να 

εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη από τα  τεκταινόμενα στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. 

 είναι σε θέση να αναλύσει και να αξιολογήσει μία ιστορική πηγή και να μπορεί να 
συνδυάσει  και να συγκρίνει διαφορετικές πηγές 

 αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία, να καταλήξει σε συμπεράσματα 
αναφορικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να μπορεί να τα συνδέσει την 
με τη σύγχρονη καθημερινότητα, στο πλαίσιο της Διεπιστημονικότητας. 

 είναι σε θέση να διδάξει στο σχολείο τη συγκεκριμένη ιστορική ενότητα. 

Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 
-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE116/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εβδομάδες – θεματικές ενότητες) 

Το μάθημα «Νεότερη Ιστορία: Ελληνική και Ευρωπαϊκή» εξετάζει κυρίως την περίοδο από 
την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, με το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου του 1830, μέχρι την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος δίνεται έμφαση στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία σε σχέση με την Ιστορία της 
Ευρώπης την ίδια περίοδο, καθώς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξετάζεται η Νεότερη 
Ελληνική Ιστορία αποκομμένη από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, ενώ αξιοποιούνται οι νέες 
τεχνολογίες και οι ιστορικές πηγές. Παράλληλα, εξετάζεται η Ιστορία  στο πλαίσιο της 
διεπιστημονικότητας.  
1η εβδομάδα: Εισαγωγή -   Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία) 
- Ιστορική Γεωγραφία 
2η εβδομάδα: Το Οθωμανικό Παρελθόν, οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο 
Ευρωπαϊκός και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
3η εβδομάδα: Η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας, η  Ελληνική Επανάσταση του 1821. Άλλες 
επαναστάσεις στην Ευρώπη – ο Αγώνας για την ιταλική ενοποίηση (Risorgimento). 
4η εβδομάδα: Ο Ι. Καποδίστριας  κυβερνήτης της Ελλάδας, το έργο του,  η δολοφονία του, 
η περίοδος μέχρι την άφιξη του Όθωνα. 
5η εβδομάδα: Η περίοδος βασιλείας του Όθωνα, η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 
1843, το Σύνταγμα του 1844. Η Μεγάλη Ιδέα. Ο περίοδος βασιλείας του Γεωργίου:  η 
εδαφική επέκταση της Ελλάδας, η Αρχή της Δεδηλωμένης, ο Δικομματισμός (Τρικούπης – 
Δεληγιάννης), η οικονομική πορεία της Ελλάδας, η πτώχευση του 1893,  οι πρώτοι σύγχρονοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες. 
6η εβδομάδα:  Η Βιομηχανική Επανάσταση (α΄ και β΄ φάση) και οι συνέπειές της στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα 
7η εβδομάδα:  Τα εθνικά ζητήματα: Κυπριακό, Μακεδονικό, Κρητικό, Ποντιακό. 
8η εβδομάδα:  Το Κίνημα των Νεότουρκων (1908), το Κίνημα στο[υ] Γουδί[ή] (1909), ο Ελ. 
Βενιζέλος πρωθυπουργός της Ελλάδας, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913), η Οκτωβριανή 
Επανάσταση (1917) και ο διεθνής της αντίκτυπος, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918), ο 
Εθνικός Διχασμός. 
7η εβδομάδα: Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου: η Συνθήκη των Σεβρών (1920), η Μικρασιατική Εκστρατεία, η Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922), το Προσφυγικό Ζήτημα. 
10η εβδομάδα: Πολιτικές, κοινωνικές κι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου: Η συνθήκη της Λοζάνης (1923), η τελευταία διακυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου, 
πολιτικές αλλαγές, η δικτατορία του Μεταξά. 
11η εβδομάδα:  Από τον Μεσοπόλεμο και τη δημιουργία της ναζιστικής Γερμανίας και της 
φασιστικής Ιταλίας στις απαρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στη φασιστική επίθεση 
του 1940 εναντίον της Ελλάδας. 
12η εβδομάδα: Η πνευματική ζωή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (ιδεολογικά ρεύματα, 
κοινωνικές διεκδικήσεις, η Λογοτεχνία, η Τέχνη, η Επιστήμη) 
13η εβδομάδα: Επανάληψη - Συμπεράσματα - Ανακεφαλαίωση. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε ιστορικούς 
χώρους και μουσεία. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 -Προβολή PowerPoint και βίντεο 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb 
και της αντίστοιχης πλατφόρμας 
https://eclass.edc.uoc.gr/ 

https://eclass.edc.uoc.gr/
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-Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της τελικής βαθμολογίας), 
με συνυπολογισμό εθελοντικής προσθετικής εργασίας 
(βαθμολογικό bonus της εργασίας 10% επί της τελικής 
βαθμολογίας, εφόσον στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής έχει 
περάσει τη βάση του 50%). 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Συνεκτιμάται η κριτική ικανότητα των 
φοιτητών. 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Νεότερης Ιστορίας 
-Ανδριώτης Ν., «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Κρήτη, 1821-1924, ένας αιώνας 
συνεχούς αναμέτρησης εντός και εκτός του πεδίου μάχης», Μνήμων 26 (2004), σ. 63-94. 
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σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006. 
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Ανάτυπο από το αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα», λύχνος, 
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2003, τ. 1-6.  
-Παπαρρηγοπούλου Κωνσταντίνου, Περὶ τῆς ἐποικήσεως σλαβικῶν τινῶν φυλῶν εἰς τὴν 
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1841. 
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πρίγκιπα Γεωργίου - Ελευθερίου Βενιζέλου», στο Θέρισσον 1905 (=Πρακτικά Συνεδρίου, 
Χανιά, 3-5 Μαρτίου 2005), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Δήμος Θερίσου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, 
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-Του ιδίου, «Κρητική Πολιτεία, 1898-1913: μία πρώτη εικόνα της πολιτικής, της 
εκκλησιαστική ζωής και της κοινωνίας της περιόδου», στο συλλογικό έργο Κρητική Πολιτεία 
και Νομός Λασιθίου (1898-1913), έκδοση Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λασιθίου, Δήμος Νεάπολης, 
Νεάπολη 2010, σ. 23-38. 
-Του ιδίου, The political status of the Cretan State, 1898-1913. Autonomy under dispute. 
Political, social and ecclesiastical life through the apparent autonomy, Postdoctoral research, 
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-Του ιδίου, «Επισκόπηση της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κρήτης», Επιστημονική Επετηρίδα 
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, Β΄ (2012), σ. 223-250. 
-Του ιδίου, Κρήτη, 1898-1913. Από την «Αυτονομία» στην Ένωση με την Ελλάδα, Περιφέρεια 
Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 
-Του ιδίου, «Вселенский Патриарх Григорий V и греческая революция 1821», 
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-Του ιδίου, Εκκλησία και Πολιτική στην Ελλάδα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο 
κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας (1828-1831), εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2016. 
-Του ιδίου, Γεώργιος Ξενουδάκης (1816/1818[;]-1888). Ο δυναμικός εκφραστής του κρητικού 
ενωτικού κινήματος και ευεργέτης της παιδείας, εκδόσεις Ηρόδοτος, υπό την αιγίδα του 
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σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, 
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Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.  
-Hobsbawm Eric, Η Εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, μτφρ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, 
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https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
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-Χουρδάκης Αντώνης, Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913), εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα 2011. 
Τύπος (ενδεικτικά δημοσιεύματα) 
-Εφ. Αθήναι, Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1922. 
-Εφ. Ακρόπολις, Αθήνα, 19 Αυγούστου 1909. 
-Εφ. Ακρόπολις, Αθήνα, 30 Αυγούστου 1909. 
-Εφ. Άστυ, Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1897. 
-Εφ. Ασύρματος, Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Έθνος, Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Ελεύθερον Βήμα, Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1922. 
-Εφ. Ελεύθερον Βήμα, Αθήνα, 16 Μαρτίου 1927. 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1904 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1912. 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 18 Ιουνίου 1913. 
-Εφ. Ανεξάρτητος, Αθήνα, 3 Μαρτίου 1936. 
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Καιροί, Αθήνα, 29 Ιουνίου 1875. 
-Εφ. Κήρυξ, Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1913.  
-Εφ. Νέα Έρευνα, Χανιά, 19 Νοεμβρίου 1913.  
-Εφ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1913. 
-Εφ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Νέα Έρευνα, Χανιά, 8 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Πατρίς, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Πατρίς, Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 1930. 
-Εφ. Προσφυγικός Κόσμος, 19 Ιουνίου 1927. 
-Εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008. 
Διαδικτυακοί τόποι 
Αρχείο «ΕΡΤ», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού»,  ιστοσελίδα «Εταιρείας 
Μελέτης Έργου Ι. Καποδίστρια, ιστοσελίδα Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών 
“Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», ιστότοπος «Hollywood» για ιστορικές ταινίες 
(επικαιροποίηση ημερομηνίας πρόσβασης: 12/12/2018): 
http://archive.ert.gr/ 
http://web.ime.gr/ 
http://www.kapodistrias.info/ 
http://www.venizelos-foundation.gr/ 
http://foundation.parliament.gr/ 
https://hollywoodprogressive.com  

 
 
 
 
 
 

  

http://archive.ert.gr/
http://web.ime.gr/
http://www.kapodistrias.info/
http://www.venizelos-foundation.gr/
http://foundation.parliament.gr/
https://hollywoodprogressive.com/
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Δ05 Π05 Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ05 Π05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προβολή video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU113/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται 
να: 

 αναγνωρίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής που εξετάζεται και να 
γνωρίζει τους βασικούς σταθμούς της Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας (κυρίως της Ελληνικής)  που επηρέασαν και επηρεάζουν την παγκόσμια 
σκέψη. 

 διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων 
 μπορεί να ταξινομήσει τα ιστορικά γεγονότα με βάση τη σημασία τους και τον 

κοινωνικό και πολιτικό τους αντίκτυπο 
 αναπτύξει την κριτική σκέψη του/ της και να  προβληματιστεί για τη Σύγχρονη 

Ιστορία και για τη σημασία της για το σήμερα. 
 αντιληφθεί ότι η Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη 

από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 
 αντιληφθεί τη σχέση της Σύγχρονης Ιστορίας με την καθημερινότητά μας.  

 
 είναι σε θέση να αναλύσει μία ιστορική πηγή και να μπορεί να συνδυάσει και να 

συγκρίνει διαφορετικές πηγές 
 αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία, να καταλήξει σε συμπεράσματα 

αναφορικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να μπορεί να τα συνδέσει την 
με τη σύγχρονη καθημερινότητα, στο πλαίσιο της Διεπιστημονικότητας. 

 είναι σε θέση να διδάξει στο σχολείο τη συγκεκριμένη ιστορική ενότητα. 

Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU113/
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-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εβδομάδες – θεματικές ενότητες) 

Το μάθημα αναφέρεται στην περίοδο της Σύγχρονης Ιστορίας, Ελληνικής και Ευρωπαϊκής, από τα 
μέσα περίπου του 20ού μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον 
Μεσοπόλεμο και στον Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο, στην περίοδο της Κατοχής, καθώς και  στην περίοδο 
της Απελευθέρωσης της Ελλάδας και της Ευρώπης από τις δυνάμεις του Άξονα. Επιπλέον, γίνεται 
εκτενή αναφορά στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου· επιπρόσθετα, 
στη μεταπολεμική Ελλάδα και Ευρώπη, στις ιδεολογικές  και κοινωνικές εντάσεις σε Ελλάδα και 
Ευρώπη, στην περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, στο Κυπριακό Ζήτημα, στην τουρκική  
εισβολή στην Κύπρο, στη Μεταπολίτευση, στις εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, 
στον κοινωνικό μετασχηματισμό  και στον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στην ενωμένη Ευρώπη 
(Ε.Ο.Κ., Ε.Ε.). Οι παραδόσεις ολοκληρώνονται χρονικά με την παρουσίαση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. Τέλος, στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα πνευματικά και 
καλλιτεχνικά ρεύματα και πτυχές του υλικού πολιτισμού στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο κατά 
τη συγκεκριμένη περίοδο. 

1η εβδομάδα: Εισαγωγή -   Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία)  
2η εβδομάδα: Μεσοπόλεμος – η άνοδος του ναζισμού και του φασισμού 
3η εβδομάδα: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: αίτια και αφορμές. 
4η εβδομάδα: Η Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, ναζιστική 
επίθεση, Μάχη της Κρήτης.  
5η εβδομάδα: Κατοχή και Αντίσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
6η εβδομάδα: Η ήττα των Δυνάμεων του Άξονα – Η ατομική βόμβα – Ο Ψυχρός Πόλεμος 
7η εβδομάδα:  Μεταπολεμική Περίοδος σε Ελλάδα και Ευρώπη 
8η εβδομάδα:  Η Δικτατορία στην Ελλάδα (1967-1974) – Το Πολυτεχνείο 
9η εβδομάδα: Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο – Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα 
10η εβδομάδα: Μεταπολεμική περίοδος σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
11η εβδομάδα: Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ενωμένη Ευρώπη – Ευρώ – Ολυμπιακοί Αγώνες 
2004. 

12η εβδομάδα: Ανάλυση ιστορικών πηγών  

13η εβδομάδα: Επανάληψη - Συμπεράσματα - Ανακεφαλαίωση. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε ιστορικούς 
χώρους και μουσεία. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 -Προβολή PowerPoint και βίντεο 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb 
και της αντίστοιχης πλατφόρμας 
https://eclass.edc.uoc.gr/ 
-Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 
 

https://eclass.edc.uoc.gr/
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της τελικής βαθμολογίας), 
με συνυπολογισμό εθελοντικής προσθετικής εργασίας 
(βαθμολογικό bonus της εργασίας 10% επί της τελικής 
βαθμολογίας, εφόσον στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής έχει 
περάσει τη βάση του 50%). 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Συνεκτιμάται η κριτική ικανότητα των 
φοιτητών. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγές  
Αρχεία  
United States, State Department, Foreign Relations vol. vii, Washington D.C., Circular 
Airgram, 886.014/ 26 December 1944.  
Third United Nations Conference on the Standarization of Geographical Names, Athens, 17 
Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου 1977, Vol. I, Report of the Conference.  
Τύπος  
-Εφ. Ριζοσπάστης, Αθήνα, 5 Μαρτίου 1932.  
-Εφ. Ελληνικό Μέλλον, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1940  
-Εφ. The Times, Λονδίνο, 5 Αυγούστου 1957  
-Εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1992.  
-Εφ. Toronto Star, Τορόντο (Καναδάς), 15 Μαρτίου 1992.  
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 28 Απριλίου 1996  
-Εφ. Ριζοσπάστης, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1997.  
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 12 Μαρτίου 2006.  
Βοηθήματα, άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά και συλλογικούς τόμους  
-Abel Otto, Η μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας, μετάφραση Μ. Δημιτσα, 
Λειψία 1860.  
--Βακαλόπουλος Απόστολος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204 ως τις αρχές του 21ου αιώνα, 
Επιστημονική επιμέλεια, επίμετρο, χρονολόγιο και συμπληρωματική βιβλιογραφία, 
Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2020. 
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Δ05 Π09   Η Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία μέσα από τη Λογοτεχνία και τον 

Κινηματογράφο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ05 Π09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία μέσα από τη Λογοτεχνία 
και τον Κινηματογράφο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προβολή video 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE149/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η Ιστορία, στο πλαίσιο της Διεπιστημονικότητας, μπορεί να εξεταστεί με τη 
συνδρομή και άλλων επιστημών ή επιστημονικών κλάδων. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η ανασύνθεση μίας, κατά τον δυνατόν, ολοκληρωμένης εικόνας του 
ιστορικού παρελθόντος. Η Λογοτεχνία και ο Κινηματογράφος μπορούν να 
αποδώσουν με  μοναδικό τρόπο την εικόνα αυτή. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται 
να: 

 αναγνωρίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής που εξετάζεται και να 
γνωρίζει βασικούς σταθμούς της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας που επηρέασαν 
και επηρεάζουν τη ζωή μας 

 αναγνωρίζει τη σημασία της Λογοτεχνίας και του Κινηματογράφου στη μελέτη και 
στη διδασκαλία της Ιστορίας και να μπορεί να συνδυάσει και τις δύο επιστήμες στη 
διδακτική πράξη.  

 μπορέσει να επιλέξει και να αξιοποιήσει λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα 
στη διδασκαλία του μαθήματος. 

 διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων 
 μπορεί να ταξινομήσει τα ιστορικά γεγονότα με βάση τη σημασία τους και τον 

κοινωνικό και πολιτικό τους αντίκτυπο 
 να συνδυάσει τη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο στη διδακτική της Νεότερης 

και Σύγχρονης Ιστορίας 
 είναι σε θέση να εντοπίσει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την 

αξιοποίηση της Λογοτεχνίας στη μελέτη και κυρίως στη διδασκαλία της Ιστορίας, 
καθώς ένα λογοτεχνικό κείμενο ή μία ταινία δεν αποτελούν ιστορικές πηγές.  

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE149/
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  κατανοήσει ότι ο Κινηματογράφος (ειδικά αν πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας 
και όχι για ιστορικά ντοκιμαντέρ) ενδεχομένως να υπερβάλει στην αποτύπωση των 
ιστορικών γεγονότων. Η δύναμη, όμως, της κινούμενης εικόνας και γενικά μίας 
κινηματογραφικής παραγωγής μπορεί να ζωντανέψει το παρελθόν και να οδηγήσει 
(μέσα από προσεκτικά βήματα) τον μελετητή, τον ενδιαφερόμενο ή τον μαθητή 
στην ενσυναίσθηση. 

 είναι σε θέση να επιλέγει τα κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα και τις κατάλληλες 
ταινίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. 

 είναι σε θέση να διαχωρίζει τον Κινηματογράφο που σχετίζεται με την Ιστορία σε 
ταινίες μυθοπλασίας, ιστορικά ντοκιμαντέρ και επίκαιρα και να μπορεί να τα 
συγκρίνει και να τα αξιοποιήσει στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ιστορικής 
ενότητας. 

 αντιληφθεί ότι η Ιστορία επηρεάζει τη λογοτεχνική και κινηματογραφική παραγωγή 
και οι λογοτέχνες και οι παραγωγοί ταινιών και ιστορικών ντοκιμαντέρ εμπνέονται 
και, με τη σειρά τους, «ζωντανεύουν» το ιστορικό παρελθόν, στο πλαίσιο μίας 
σχέσης αλληλεπίδρασης.  

 αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία, να καταλήξει σε συμπεράσματα 
αναφορικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να μπορεί να τα συνδέσει την με 
τη σύγχρονη καθημερινότητα, στο πλαίσιο της Διεπιστημονικότητας, μέσω της 
Λογοτεχνίας και του Κινηματογράφου 

 είναι σε θέση να διδάξει στο σχολείο τη συγκεκριμένη ιστορική ενότητα 
αξιοποιώντας ή συνδυάζοντας την Ιστορία με τη Λογοτεχνία και τον 
Κινηματογράφο. 

Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 
-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εβδομάδες-θεματικές ενότητες) 

Το μάθημα “Διδακτική της Νεότερης - Σύγχρονης Ιστορίας μέσα από τη Λογοτεχνία και τον 
Κινηματογράφο» αναφέρεται στην αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων και 
κινηματογραφικών ταινιών στη μελέτη και στη διδασκαλία του μαθήματος της Νεότερης 
και Σύγχρονης Ιστορίας, καθώς και σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την 
αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία τους. 
1η εβδομάδα: Εισαγωγή -   Παρουσίαση μαθήματος (θεματικές ενότητες και 
βιβλιογραφία). Βασικές εισαγωγικές έννοιες: Ιστορία, Διδακτική, Διδασκαλία, 
Διεπιστημονικότητα, Λογοτεχνία, Κινηματογράφος, σχέσεις τους με Ιστορία. 
2η εβδομάδα: Ιστορία και Λογοτεχνία (ελληνική και ξένη). Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο 
Σ. Κόνδης, «ο λογοτέχνης μπορεί να αποτυπώσει στο έργο του με μοναδικό τρόπο τη 
συναισθηματική φόρτιση μίας ατμόσφαιρας, την οποία η ψυχρή ιστοριογραφία αδυνατεί να 
παραστήσει» Στην ενότητα αυτή εξετάζεται  η Επανάσταση του 1821 στη Λογοτεχνία. 
Σημείωση: Πριν από κάθε ενότητα διατυπώνεται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που 
εξετάζεται. 
3η εβδομάδα:  Το Μακεδονικό και Κυπριακό Ζήτημα στη Λογοτεχνία. 
4η εβδομάδα: Το Κρητικό Ζήτημα, η Κρητική Πολιτεία, η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 
στη Λογοτεχνία. 
5η εβδομάδα: Η Μικρασιατική Καταστροφή, το Προσφυγικό ζήτημα στη Λογοτεχνία. 



435 
 

6η εβδομάδα:  Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, το Έπος του 1940, η Εθνική Αντίσταση στη 
Λογοτεχνία.  
7η εβδομάδα:  Η Μεταπολεμική Περίοδος, το Πολυτεχνείο, ο «Αττίλας», η Μεταπολίτευση. 
Άλλα ενδεικτικά παραδείγματα Παγκόσμιας Ιστορίας στη Λογοτεχνία. 
8η εβδομάδα:  Ιστορία και Κινηματογράφος (Ντοκιμαντέρ, Επίκαιρα, Ταινίες 
μυθοπλασίας): Η Επανάσταση του 1821 στον Κινηματογράφο. 
9η εβδομάδα: Το Μακεδονικό, το Κυπριακό και το Κρητικό Ζήτημα στον Κινηματογράφο. 
10η εβδομάδα:  Η Μικρασιατική Καταστροφή και το Προσφυγικό Ζήτημα στον 
Κινηματογράφο. 
11η εβδομάδα:  Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στον Κινηματογράφο. 
12η βδομάδα: Η Μεταπολεμική Περίοδος, το Πολυτεχνείο, ο «Αττίλας», η Μεταπολίτευση. 
Άλλα  ενδεικτικά παραδείγματα Παγκόσμιας Ιστορίας στον Κινηματογράφο. 
13η βδομάδα: Επανάληψη - Συμπεράσματα - Ανακεφαλαίωση. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται  διαλέξεις και από άλλους διδάσκοντες 
άλλων τμημάτων  που αφορούν τη σχέση του Κινηματογράφου με την Ιστορία και 
προβολές  κινηματογραφικών ταινιών με ιστορικό περιεχόμενο, σε συνεργασία με την 
Κινηματογραφική Ομάδα Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μακροπρόθεσμα το 
μάθημα στοχεύει να οδηγήσει στη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ από τους ίδιους τους 
φοιτητές με τη στήριξη του διδάσκοντος. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

-Προβολή PowerPoint και βίντεο 
-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb 
και της αντίστοιχης πλατφόρμας 
https://eclass.edc.uoc.gr/ 
-Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Μικρές  ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής Μελέτη 41 1,64 

Διαλέξεις από 
καθηγητές άλλων 
τμημάτων, όπως 
την κυρία Μηνή 
από το Τμήμα 
Φιλολογίας, πάνω 
στον 
Κινηματογράφο και 
την Ιστορία 

  

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

https://eclass.edc.uoc.gr/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της τελικής βαθμολογίας), 
με συνυπολογισμό εθελοντικής προσθετικής εργασίας 
(βαθμολογικό bonus της εργασίας 10% επί της τελικής 
βαθμολογίας, εφόσον στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής έχει 
περάσει τη βάση του 50%). 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Συνεκτιμάται ο βαθμός της κριτικής 
ικανότητας των φοιτητών. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Διδακτικής της Ιστορίας & Ιστορίας του Κινηματογράφου 
-Ανδρίτσος Γιώργος, Η Κατοχή και η Αντίσταση στον ελληνικό κινηματογράφο, 1945-1966, 
εκδόσεις «Αιγόκερως», Αθήνα 2004.  
-Hobsbawm Eric, Για την Ιστορία, μτφρ. Παρασκευάς Ματάλας, Θεμέλιο, Αθήνα 1998. 
-Καλούδη Κωστούλα, Η Μικρασιατική Καταστροφή στον ελληνικό κινηματογράφο, εκδόσεις 
«Δωδώνη», Αθήνα – Γιάνινα 2001. 
-Λεμονίδου Έλλη, Η Ιστορία στη μεγάλη οθόνη, Ιστορία, Κινηματογράφος και Εθνικές 
Ταυτότητες, εκδόσεις «Ταξιδευτής», Αθήνα 2017.  
-Λεοντσίνης Γεώργιος, Διδακτική της Ιστορίας, γενική – τοπική ιστορία και περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, Ινστιτούτου του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018. 
-Σμυρναίος Λ. Αντώνης, Η Διδακτική της Ιστορίας. Συνταγογραφίες διδακτισμού ή στοχασμοί 
πάνω στην ιστορική επίγνωση, εκδόσεις «Γρηγόρη», Αθήνα 2008. 
-Του ιδίου, Ιστορίης Μάθησις. Ζητήματα Φιλοσοφίας & Διδακτικής της Ιστορίας, εκδόσεις 
Γρηγόρη, Αθήνα 2013. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Νεότερης Ιστορίας 
-Ανδριώτης Ν., «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Κρήτη, 1821-1924, ένας αιώνας συνεχούς 
αναμέτρησης εντός και εκτός του πεδίου μάχης», Μνήμων 26 (2004), σ. 63-94. 
-Αντωνάκης Δ. Ζαχαρίας, «Η παρουσία των Δυνάμεων Κατοχής στην Κρήτη (1898-1909): η 
περίπτωση των ρωσικών αυτοκρατορικών στρατευμάτων», Ελλωτία  10 (2002), σ. 125-147. 
-Αντωνόπουλος Σταμάτιος,  Αι Συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών, Αθήνα 1917. 
-Αποστολάκης Δ. – Σερράος Κ., Διεθνές Δίκαιον, Δημόσιον - Ιδιωτικόν, κατά τας 
εστενογραφημένας παραδόσεις του καθηγητού Γεωργίου Στρέιτ , τυπογραφείο Δ.Γ. 
Ευστρατίου, Αθήνα 1905. 
-Ασπρέας Κ. Γεώργιος, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, 1821-1928, τ. Β΄, 1865-1900, 
Αθήνα 1930.  
-Βακαλόπουλος Απόστολος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204 ως τις αρχές του 21ου αιώνα, 
Επιστημονική επιμέλεια, επίμετρο, χρονολόγιο και συμπληρωματική βιβλιογραφία, Εμμανουήλ 
Γ. Χαλκιαδάκης, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2020. 
-Βακαλόπουλος Α. Κωνσταντίνος, Το Νέο Ελληνικό Έθνος (1204-2000), Νέα Ελληνική Ιστορία, 
από τη Φραγκοκρατία ως τις μέρες μας, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2016. 
-Βενέρη Τιμοθέου, μητροπολίτου Κρήτης, Το Αρκάδι διά των αιώνων, Αθήνα 1938. 
-Βερέμης Θ., Ο στρατός στην ελληνική πολιτική, Κούριερ εκδοτική, Αθήνα 2000. 
-Του ιδίου, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση κρατών, Πατάκης, 
Αθήνα 2004. 
-Βερέμης Θάνος - Κολιόπουλος Γιάννης, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι 
σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006. 
-Berstein Serge, Milza Pierre, Ιστορία της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και η Ευρώπη των 
Εθνών, 1815-1919, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μτφρ. και σημ. Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος, 
επιμ. Κώστας Λιβιεράτος, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.  
-Των ιδίων, Ιστορία της Ευρώπης. Διάσπαση  και ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 1919 έως σήμερα 
μτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997. 



437 
 

-Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, 
τ. Β΄, μτφρ. Τάσος Δαρβέρης, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ. 
-Γαρδίκα - Κατσιαδάκη Ελένη, «Η ελληνική κυβέρνηση και το Κρητικό Ζήτημα: 1908», Ανάτυπο 
από το αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα», λύχνος, Αθήνα χ.χ., σ. 
343-372. 
-Γιαννουλόπουλος Γιάννης, «Η ευγενής μας τύφλωσις…», εξωτερική πολιτική και «εθνικά 
θέματα». Από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999. 
-Clogg Richard, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, Ιστορητής, Αθήνα 1995. 
-Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1998. 
-Δερτιλής Γιώργος, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, 
Εξάντας, Αθήνα 31985. 
Του ιδίου, Ιστορία του Ελληνικού κράτους, 1830-1920, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 82015. 
-Δετοράκης Θεοχάρης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 21990. 
-Δημάκης Ιωάννης, Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων, Θεμέλιο, Αθήνα 1991. 
Δημαράς Κ.Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 92000. 
-Driault Edouard, Το Ανατολικό Ζήτημα από τις αρχές του έως τη συνθήκη των Σεβρών, μτφρ. 
Χριστίνα Σταματιάδη, εισαγωγή - σχόλια Ιάκωβος Ακτσόγλου, τ. Α΄,  Αθήνα (Ιστοριτής) 1997.  
-Gibbons Herbert Adams, Βενιζέλος, μία βιογραφία, μτφρ. Μιχάλης Κατσιμίτσης,  εκδόσεις 
Ευρασία, Αθήνα 2008 [πρώτη έκδοση στα αγγλικά το 1920]. 
-Ζερβού Αλεξάνδρα, Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, 
εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1992. 
-Ζορμπάς Νικόλαος, Απομνημονεύματα  ή πληροφορίαι περί των συμβάντων κατά την 
διάρκειαν της επαναστάσεως της 15ης Αυγούστου 1909, Αθήνα 1925. 
-Hering G., Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, μτφρ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος, 
τ. Β΄, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 2004. 
-Η Δίκη των Εξ, Τα Εστενογραφημένα Πρακτικά, 31 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 1922. Ένα 
βιβλίο ντοκουμέντο για την πιο τραγική περίοδο της Ιστορίας μας που την καλύπτει ακόμα 
πάχνη άγνοιας και Σύγχυσης, εκδοτικός οίκος Δημιουργία, Αθήνα 1996. 
-Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της εκδοτικής Αθηνών και συγκεκριμένα οι τόμοι ΙΒ΄ (1975), 
ΙΓ΄(1977), ΙΔ΄ (1977) και ΙΕ΄ (1978). 
-Κονδυλάκης Ιωάννης, Η Ολοκαύτωσις του Αρκαδίου, εκδ. οίκος Γ. Φέξη, Αθήνα 1904.  
-Κριάρης Παναγιώτης, Ιστορία της Κρήτης, από των αρχαιοτάτων  μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, 
τ. Γ΄, Αθήνα 1937.  
-Λιβιεράτος Δημήτρης, Το ελληνικό εργατικό κίνημα, 1918-1923, Αθήνα 1976.  
-Λούκος Χρήστος, Η αντιπολίτευση κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, 1828-1831, 
Θεμέλιο, Αθήνα 1988. 
-Μακράκη Λιλή, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1910, η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, Μ.Ι.Ε.Τ., 
Αθήνα 2001. 
-Μανουσάκης Γιώργης, Κρητικές Επαναστάσεις, 1821-1905, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Χανιά 2004. 
-Mazower Mark, Τα Βαλκάνια, μτφρ. Κ. Κων/νος Κουρεμένος, Πατάκης, Αθήνα 2002. 
-Μαργαρίτης Γιώργος, «Η Κρήτη στα 1896-1897: κοινωνικές αναταράξεις σε μεταβατική 
περίοδο», στα Πρακτικά Συνεδρίου Η τελευταία φάση του Κρητικού Ζητήματος, επιμ. 
Θεοχάρης Δετοράκης, Αλέξης Καλοκαιρινός, Εταιρία Κρητικών και Ιστορικών Μελετών, 
Ηράκλειο 2001, σ. 103-108.  
-Του ιδίου, «Κρητική Πολιτεία. Προβλήματα ιστορικής προσέγγισης», στο 90 χρόνια από την 
Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα (=Πρακτικά Συμποσίου, Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 
2003), επιμ. Μιχάλης Τρούλης, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, Εθνικό Ίδρυμα 



438 
 

Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»,  υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, 
Ρέθυμνο 2007, σ. 21-28.  
-Μαρής Αντώνιος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κίνημα του Θερίσσου, επιμέλεια: Στρατής 
Παπαμανουσάκης, Χανιά 1985. 
-Μαρκεζίνης Β. Σπυρίδων, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, 1828-1964, τ. Β΄ και Γ΄  
Αθήνα (Πάπυρος) 1966 και 1968. 
-Μελάς Σπύρος, Η Επανάσταση του 1909, εκδόσεις Μπίρης, Αθήνα 1957. 
-Μητροπολίτης Ανδρέας Νανάκης, Το μητροπολιτικό ζήτημα και η εκκλησιαστική οργάνωση της 
Κρήτης (1897-1900), Κατερίνη 1995. 
-Του ιδίου., “Venizelos and Church - State Relation”, στο συλλογικό τόμο Eleftherios Venizelos. 
The trials of the statesmanship, Εδιμβούργο (Institute for Neohellenic Research, National 
Hellenic Research Foundation, Eleftherios Venizelos) 2006, 
σ. 349-352. 
-Του ιδίου, «Η στάση της Εκκλησίας Κρήτης στο κίνημα του Θερίσου (1905)», Θέρισσον 1905 
(πρακτικά συνεδρίου),  Χανιά 2009, σ. 75-101. 
-Ξάνθος Εμμανουήλ, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1996 [η πρώτη 
έκδοση έγινε το 1834].  
-Παναγιωτόπουλος Βασίλης, «Η Βιομηχανική Επανάσταση και η Ελλάδα 1832-1871», στο 
Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 
1980, σ. 217-235.  
-Του ιδίου (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα  2003, 
τ. 1-6.  
-Παπαρρηγοπούλου Κωνσταντίνου, Περὶ τῆς ἐποικήσεως σλαβικῶν τινῶν φυλῶν εἰς τὴν 
Πελοπόννησον, Αθήνα 1843. 
-Του ιδίου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930, 
προσθήκες, σημειώσεις υπό Παύλου Καρολίδου, εκδόσεις Ελευθερουδάκης, τ. 1-7, Αθήνα 
1932.  
-Petropoulos John, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο 1833-1843, τ. Α΄- 
Β΄, μτφρ. Νικηφόρος Διαμαντούρος και συνεργάτες, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986.  
-Πρεβελάκης Ελευθ., Η μεγάλη Κρητική Επανάσταση, 1866-1869, Αθήνα 1966.  
-Του ιδίου, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, Αθήνα 1965. 
-Πρίγκιπος Γεωργίου της Ελλάδος, Αναμνήσεις εκ Κρήτης (1898-1906), Αθήνα 1959.  
-Σακελλαρίου Β. Μιχαήλ, Θέματα Νέας Ελληνικής Ιστορίας, τ. Α΄- Β΄, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 
2011. 
-Σβορώνος Νίκος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, μτφρ. Αικατερίνη Ασδραχά, Θεμέλιο, 
Αθήνα 1994.  
-Του ιδίου, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, εισαγωγή - επιμέλεια Ξ. 
Γιαταγάνας, Θεμέλιο, Αθήνα 41995. 
-Σβολόπουλος Δ. Κωνσταντίνος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον 
Κρήτην, 1901-1906, Ίκαρος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
Αθήνα ²2005.  
-Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1900-1945, Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας, Αθήνα 14 2005.  
-Του ιδίου, Ελευθέριος Βενιζέλος, 12 μελετήματα, Ελληνική Γράμματα Αθήνα 1999.  
-Σκανδάμης Σ. Ανδρέας, Πρίγκιψ Γεώργιος. Η ζωή και το έργον του, Αθήνα 1955. 
-Σκοπετέα Έλλη, Το Πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα. 'Οψεις του εθνικού προβλήματος 
στην Ελλάδα (1830-1880), εκδόσεις Πολύτροπο,  Αθήνα 1988. 
-Στασινόπουλος Κ. Επαμεινώνδας, Κόμματα και εκλογές στην Ελλάδα (1821-1985), Αθήνα 1985.  
-Σχινά  Γ. Μιχαήλ (επιμ.) Επιστολαί Ι.Α. Καποδίστρια, μτφρ. εκ του Γαλλικού, τ. Α΄, Αθήνα 1841. 
-Τούντα – Φεργαδή Αρετή, Θέματα Ελληνικής Διπλωματικής Ιστορίας (1912-1934), πρόλογος Θ. 
Χριστοδουλίδης, εκδόσεις Παρατηρητής, Αθήνα 1986 [;]. 



439 
 

-Vitti Mario, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2008. 
-Φαλμεράγιερ Ιάκωβος, Φίλιππος, Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, μτφρ. 
Ρωμανός Κ.Π., Αθήνα 1984. 
-Χαλκιαδάκης Γ. Εμμανουήλ [συνδημοσίευση με Στέλλα Καθαράκη], «Η αναπτυξιακή πολιτική 
του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932): μία πρώτη προσέγγιση», Κρητική Εστία 9 (2002), σ. 
157-187. 
-Χαλκιαδάκης Γ. Εμμανουήλ,  «Τα δημόσια έργα της Κρητικής Πολιτείας 1898-1913: Ηράκλειο», 
Ελλωτία, ετήσια έκδοση του Δήμου Χανίων, 10 (2002), σ. 149-169. 
-Του ιδίου, «Η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου στο ζήτημα της Ένωσης της Κρήτης με την 
Ελλάδα: 1910-1913», στο 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα 
(=Πρακτικά Συμποσίου, Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2003), επιμ. Μιχάλης Τρούλης, Ρέθυμνο ( 
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων) 2007, σ. 443-463. 
-Του ιδίου, «Η επανάσταση του Θερίσου ως εσωτερικό ζήτημα: η προσωπική διάσταση 
πρίγκιπα Γεωργίου - Ελευθερίου Βενιζέλου», στο Θέρισσον 1905 (=Πρακτικά Συνεδρίου, Χανιά, 
3-5 Μαρτίου 2005), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Δήμος Θερίσου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, 
Χανιά 2009, σ. 23-39.  
-Του ιδίου, «Κρητική Πολιτεία, 1898-1913: μία πρώτη εικόνα της πολιτικής, της εκκλησιαστική 
ζωής και της κοινωνίας της περιόδου», στο συλλογικό έργο Κρητική Πολιτεία και Νομός 
Λασιθίου (1898-1913), έκδοση Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λασιθίου, Δήμος Νεάπολης, Νεάπολη 
2010, σ. 23-38. 
-Του ιδίου, The political status of the Cretan State, 1898-1913. Autonomy under dispute. 
Political, social and ecclesiastical life through the apparent autonomy, Postdoctoral research, 
Oxford (University of Oxford, St. Antony’s College - European Studies Centre) 2011. 
-Του ιδίου, «Επισκόπηση της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κρήτης», Επιστημονική Επετηρίδα 
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, Β΄ (2012), σ. 223-250. 
-Του ιδίου, Κρήτη, 1898-1913. Από την «Αυτονομία» στην Ένωση με την Ελλάδα, Περιφέρεια 
Κρήτης, Ηράκλειο 2013. 
-Του ιδίου, «Вселенский Патриарх Григорий V и греческая революция 1821», Христианское 
чтение 2 (2015). [Ecumenical Patriarch Gregory V and the Greek Revolution of 1821 (in Russian), 
Christian Reading 2 (2015), Scientific and Theological Journal of St Petersburg Orthodox 
Theological Academy], σ. 93-117. 
-Του ιδίου, Εκκλησία και Πολιτική στην Ελλάδα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο κυβερνήτης 
Ιωάννης Καποδίστριας (1828-1831), εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2016. 
-Του ιδίου, «Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι Σλάβοι και η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού στη 
νεότερη ελληνική ιστοριογραφία (19ος – αρχές 20ού αι.)», στο Διεθνές Διαπανεπιστημιακό 
Ελληνορωσικό Συνέδριο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τίτλο Η 
ιεραποστολική, φιλολογική και πολιτιστική προσφορά των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου στους Σλάβους. Αφετηρία για την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, 
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας 
Ορθοδόξου Θεολογίας & Πολιτισμού, Ηράκλειο, 4-6 Νοεμβρίου 2016, (υπό δημοσίευση). 
-Χασιώτης Κ. Ιωάννης, Οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδόσεις 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.  
-Hobsbawm Eric, Η Εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, μτφρ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, 
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2000.  
-Χουρδάκης Αντώνης, Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913), εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα 2011. 
Τύπος (ενδεικτικά δημοσιεύματα) 
-Εφ. Αθήναι, Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1922. 
-Εφ. Ακρόπολις, Αθήνα, 19 Αυγούστου 1909. 

https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
https://www.academia.edu/13004735/%D0%AD._%D0%93._%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_V_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1821_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2015_._Ecumenical_Patriarch_Gregory_V_and_the_Greek_Revolution_of_1821_in_Russian_Christian_Reading_2_2015_Scientific_and_Theological_Journal_of_St_Petersburg_Orthodox_Theological_Academy_
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-Εφ. Ακρόπολις, Αθήνα, 30 Αυγούστου 1909. 
-Εφ. Άστυ, Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1897. 
-Εφ. Ασύρματος, Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Έθνος, Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Ελεύθερον Βήμα, Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1922. 
-Εφ. Ελεύθερον Βήμα, Αθήνα, 16 Μαρτίου 1927. 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1904 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1912. 
-Εφ. Εμπρός, Αθήνα, 18 Ιουνίου 1913. 
-Εφ. Ανεξάρτητος, Αθήνα, 3 Μαρτίου 1936. 
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1940. 
-Εφ. Καιροί, Αθήνα, 29 Ιουνίου 1875. 
-Εφ. Κήρυξ, Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1913.  
-Εφ. Νέα Έρευνα, Χανιά, 19 Νοεμβρίου 1913.  
-Εφ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1913. 
-Εφ. Νέα Ημέρα Τεργέστης, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Νέα Έρευνα, Χανιά, 8 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Πατρίς, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1913. 
-Εφ. Πατρίς, Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 1930. 
-Εφ. Προσφυγικός Κόσμος, 19 Ιουνίου 1927. 
-Εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008. 
Διαδικτυακοί τόποι 
Αρχείο «ΕΡΤ», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού»,  ιστοσελίδα «Εταιρείας Μελέτης 
Έργου Ι. Καποδίστρια, ιστοσελίδα Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος”», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία», ιστότοπος «Hollywood» για ιστορικές ταινίες (επικαιροποίηση ημερομηνίας 
πρόσβασης: 12/12/2018): 
http://archive.ert.gr/ 
http://web.ime.gr/ 
http://www.kapodistrias.info/ 
http://www.venizelos-foundation.gr/ 
http://foundation.parliament.gr/ 
https://hollywoodprogressive.com  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Σύγχρονης Ιστορίας 
Αρχεία 
United States, State Department, Foreign Relations vol. vii, Washington D.C., Circular Airgram, 
886.014/ 26  December 1944. 
Third United Nations Conference on the Standarization of Geographical Names, Athens, 17 
Αυγούστου  - 7 Σεπτεμβρίου 1977, Vol. I,  Report of the Conference. 
Τύπος 
-Εφ. Ριζοσπάστης, Αθήνα, 5 Μαρτίου 1932. 
-Εφ. Ελληνικό Μέλλον, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1940 
-Εφ. The Times, Λονδίνο, 5 Αυγούστου 1957 
-Εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1992.  
-Εφ. Toronto Star, Τορόντο (Καναδάς), 15  Μαρτίου 1992.  
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 28 Απριλίου 1996 
-Εφ. Ριζοσπάστης, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1997.  
-Εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα, 12 Μαρτίου 2006. 
Βοηθήματα, άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά και συλλογικούς τόμους 
-Abel Otto, Η μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας, μετάφραση Μ. Δημιτσα, Λειψία 
1860. 

http://archive.ert.gr/
http://web.ime.gr/
http://www.kapodistrias.info/
http://www.venizelos-foundation.gr/
http://foundation.parliament.gr/
https://hollywoodprogressive.com/
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-Βακαλόπουλος Απόστολος, νέα ελληνική ιστορία, 1204-1985, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 
2002. 
-Βακαλόπουλος  Κωνσταντίνος, Το νέο ελληνικό έθνος (1204-2000). Νέα ελληνική ιστορία από τη 
φραγκοκρατία ως τις μέρες μας, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 2001.  
-Beloch K., Griechische Geschichte, seit Alexander, dans Gerke et Norden. Einleitung in die 
Altertumsnissenschaft, Λειψία 1912. 
-Berstein Serge, Milza Pierre, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 3, Διάσπαση και Ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 
1919 έως σήμερα, μτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997. 
-Βουρνάς Τάσος, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τ. Ε΄, Από τα πρώτα 
μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια ως την ημέρα του στρατιωτικού πραξικοπήματος των 
συνταγματαρχών, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 62004. 
-Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, βιβλίο μαθητή, Στ  ́Δημοτικού.  
-Constas D. and Veremis T., «The beginning of the discussion on European Union, Documents on 
the History of European Integration: The struggle for European Integration in Greece», Documents 
on the History of European Integration: The struggle for European Integration, eds. W. Lipgens and 
W. Loth, publ. de Grypter, Βερολίνο 1988. 
-Cvijic Jovan, La péninsule balkanique:géographie humaine, avec 31 cartes et croquis dans le texte 
et 9 cartes hors texte, Paris: Librairie Armand Colin,1918.  
-Δερτιλής Γ., Επτά Πόλεμοι, Τέσσερις Εμφύλιοι, Επτά Πτωχεύσεις 1821-2016, εκδόσεις Πόλις, 
Αθήνα 102017 
-Διαμαντόπουλος Θανάσης, «Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών, 1967-1974», Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός: από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, 
τ. ΙΣΤ΄, Αθήνα 2000, σ. 266-286. 
-Hoffmann Otto, Die Makedonien, ihre Sprach und ihr Volkstum, Γκέτινγκεν 1906. 
-Ιστορικό Λεύκωμα 1963, έκδοση εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα 1997. 
-Ιστορικό Λεύκωμα 1973, έκδοση εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα 1998. 
-Ιστορικό Λεύκωμα 1974, έκδοση εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα 1998. 
-Ιστορικό Λεύκωμα 1991, έκδοση εφ. Η Καθημερινή, Αθήνα 1999. 
-Καζάκος Πάνος, «Από κρίση σε κρίση: Οικονομία και Δικτατορία, 1967-1974», Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός: από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, 
τ. ΙΣΤ΄, Αθήνα 2000, σ. 287-291. 
-Κοντογεώργης Γ., Η ευρωπαϊκή ιδέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, εκδ. Ι. Σιδέρη, Αθήνα 1995. 
-Κωφός Ευάγγελος, «Ελλάδα και Βαλκάνια», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος 
Ελληνισμός: από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΣΤ΄, Αθήνα 2000, σ. 413-418. 
-Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949, τ. Α’ - Δ΄, εκδόσεις 
«Βιβλιόραμα», Αθήνα 2012. 
-Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου Μαρία, Το Μακεδονικό Ζήτημα: ιστορική θεώρηση του 
προβλήματος, Αθήνα 1988. 
-Παντερμαλής Δημήτριος (επιμ.), Μακεδονία το ιστορικό πρόσωπο του ελληνικού Βορρά, έκδοση 
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2012. 
-Παπαχελάς Αλέξης, «Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου», στο Ελλάδα, 20ός αιώνας, 1960-1970, 
τ. Α΄, έκδοση: Η Καθημερινή, Αθήνα 2018, σ. 45-49. 
-Πρακτικά τού Συνεδρίου: «1976-1996. Είκοσι χρόνια από την καθιέρωση της Νεοελληνικής 
(Δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας», 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1996 (Αθήνα: Γ. Τσιβεριώτη), σ. 
191-196 
-Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, 1974-1981», Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός: από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, 
τ. ΙΣΤ΄, Αθήνα 2000, σ. 324-345. 
-Σβορώνος Νίκος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 131994. 
-Ταρνανίδης Ιωάννης, Στα Βόρεια της Μακεδονίας, εκδοτικός  οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 1995. 
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-Χασιώτης Ιωάννης, «Η Μεταπολεμική Μετανάστευση και ο Απόδημος Ελληνισμός», Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός: από το 1941 ως το τέλος του αιώνα, τ. ΙΣΤ΄, Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα 2000, σ. 526-545. 
-Vaillant Andre, “Le problem du Slave Macedonien”, Bulletin de la Societe de Linquistique de Paris 
39 (1938), σ. 194-210. 
Διαδικτυακοί τόποι 
Αρχείο «ΕΡΤ», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού», ιστοσελίδα «Ιδρύματος Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», ιστότοπος «σαν σήμερα», ιστοτοπος 
«μηχανή του χρόνου,» ιστότοπος «youtube» για ταινίες και ντοκιμαντέρ, ιστότοπος «Hollywood» 
για ιστορικές ταινίες (επικαιροποίηση ημερομηνίας πρόσβασης: 22/12/2018): 
http://archive.ert.gr/ 
http://web.ime.gr/ 
http://foundation.parliament.gr/ 
https://hollywoodprogressive.com  
www.sansimera.gr 
https://www.mixanitouxronou.gr 
www.youtube.com 

 
  

http://archive.ert.gr/
http://web.ime.gr/
http://foundation.parliament.gr/
https://hollywoodprogressive.com/
http://www.sansimera.gr/
https://www.mixanitouxronou.gr/
http://www.youtube.com/
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Δ05 Π10  Διεπιστημονικές Διαστάσεις και Προσεγγίσεις της Ιστορίας 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Δ05 Π10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεπιστημονικές Διαστάσεις και Προσεγγίσεις της Ιστορίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και προβολή βίντεο 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Υποχρεωτικό Επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 --- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι (στην αγγλική γλώσσα, με προσωπική μελέτη, 
προφορική παρουσίαση  και παράδοση σχετικής εργασίας) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE166/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται 
να μπορέσει: 

 να κατανοήσει και να περιγράψει την έννοια της Διεπιστημονικότητας και τη 
σύνδεσή της με την Ιστορία 

 να αναγνωρίσει  τις διεπιστημονικές διαστάσεις της Ιστορίας, καθώς και τον 
διεπιστημονικό τρόπο προσέγγισης του μαθήματος της Ιστορίας 

 να προσδιορίσει  τη διεπιστημονικότητα της Ιστορίας και να την διακρίνει τόσο στο 
πεδίο της έρευνας όσο και της διδακτικής πράξης 

 να κατανοήσει και να μπορεί να εξηγήσει γιατί η Ιστορία (Αρχαία, Μεσαιωνική, 
Νεότερη και Σύγχρονη) δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη από άλλες επιστήμες 
ή κλάδους επιστημών, όπως η Γεωγραφία, η Θρησκεία, η Γλώσσα και η Λογοτεχνία, 
οι Τέχνες, η Αρχαιολογία, οι θετικές επιστήμες, η Προφορική Ιστορία, η Πολιτική 
Επιστήμη, οι Τ.Π.Ε. κ.ά. 

 να διακρίνει τον διαφορετικό τρόπο διεπιστημονικής προσέγγισης της Ιστορίας  
 να διακρίνει τα αίτια από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων 
 να ταξινομήσει τα ιστορικά γεγονότα με βάση τη σημασία τους και τον κοινωνικό 

και πολιτικό τους αντίκτυπο 
 να αναλύσει μία ιστορική πηγή στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας 
 να εξετάσει την Ιστορία διεπιστημονικά, συνδυάζοντας άλλες επιστήμες ή κλάδους 

επιστημών 
 να κατανοήσει τα οφέλη του διεπιστημονικού τόπου προσέγγισης στη διδασκαλία 

του μαθήματος της Ιστορίας, στη διαδικασία της μάθησης και στο να κάνει το 
μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE166/
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 να προτείνει διεπιστημονικούς τρόπους προσέγγισης της Ιστορίας στο πεδίο της 
έρευνας και κυρίως της διδακτικής πράξης 

 να αντιμετωπίσει με διαφορετική ματιά την Ιστορία, να καταλήξει σε 
συμπεράσματα αναφορικά με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και να μπορεί να 
τα συνδέσει την με τη σύγχρονη καθημερινότητα στο πλαίσιο της 
Διεπιστημονικότητας. 

 να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να διδάξει στο σχολείο το μάθημα της Ιστορίας, 
με διεπιστημονικό τρόπο. 

Γενικές Ικανότητες 

-Γενικές ιστορικές γνώσεις 
-Άσκηση κριτικής ικανότητας και αυτοκριτικής 
-Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης 
-Λήψη αποφάσεων 
-Αυτόνομη εργασία 
-Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η έννοια της Διεπιστημονικότητας και η σχέση της με την 
Ιστορία. «Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιστορικός Γ. Δερτιλής, «η Ιστορία είναι μία 
επιστήμη, [...] μία τέχνη ιμπεριαλιστική: απλώνεται σε ολοένα και περισσότερους και πιο 
ετερόκλητους χώρους έρευνας [...]». Πράγματι, η «φύση» της  Ιστορίας τής υποδεικνύει τη 
συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους ή τη συνέργεια, προκειμένου να αναδειχθεί 
το παρελθόν και να μελετηθούν σφαιρικά πτυχές της ιστορίας του. Η γνώση, άλλωστε, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ολότητα. […] Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με τη 
Διεπιστημονικότητα που συνάδει με την ιδιαιτερότητα της επιστήμης της Ιστορίας, 
περισσότερο, ίσως, από οποιονδήποτε άλλον επιστημονικό κλάδο. Το μάθημα αναφέρεται 
στη μελέτη της Ιστορίας (κυρίως της Νεότερης και Σύγχρονης), καθώς προσφέρει 
περισσότερες, συγκριτικά με άλλες περιόδους, ευκαιρίες διεπιστημονικής έρευνας και 
διδασκαλίας, μέσω της Γεωγραφίας, της Θρησκείας/Θεολογίας, της Λογοτεχνίας, των Νέων 
Τεχνολογιών, της Προφορικής Ιστορίας, του Κινηματογράφου (της κινούμενης εικόνας), της 
Φωτογραφίας, των Θετικών Επιστημών και άλλων ερευνητικών και διδακτικών μέσων και 
κλάδων επιστημών.  
Η Διεπιστημονικότητα στην Ιστορία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο στο πεδίο της 
έρευνας όσο και στο πεδίο της διδακτικής πράξης. Πολλές επιστήμες ή κλάδοι επιστημών 
συνδέονται με την Ιστορία και ειδικά με τη Νεότερη και Σύγχρονη περίοδο. Οι τελευταίες  
μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά στη μελέτη και στη διδασκαλία της Ιστορίας, με 
στόχους την ολιστική αντιμετώπιση ερευνητικών  προβλημάτων, την έκφραση γόνιμων 
προβληματισμών που άπτονται της διδασκαλίας του μαθήματος, τη δημιουργία διδακτικών 
προτάσεων που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στο να κάνουν το μάθημα ελκυστικό, την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την εμβάθυνση της μάθησης και τη σφαιρική, κατά το 
δυνατόν, προσέγγιση της γνώσης. 
Σημείωση: Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται διαλέξεις από ειδικούς πάνω 
σε ζητήματα διεπιστημονικής προσέγγισης της Ιστορίας. 

Σύνολο: 13 εβδομάδες. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

- Προβολή PowerPoint και βίντεο 
- Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Classweb και της 
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αντίστοιχης πλατφόρμας https://eclass.edc.uoc.gr/ 
- Επίσης, υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας που 
δημιούργησα στο Facebook  με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
- Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Μικρές ατομικές 
εργασίες 

20 0,8 

Αυτοτελής μελέτη 41 1,64 

Σύνολο 
Μαθήματος 

100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της τελικής βαθμολογίας), 
με συνυπολογισμό εθελοντικής προσθετικής εργασίας 
(βαθμολογικό bonus της εργασίας 10% επί της τελικής 
βαθμολογίας, εφόσον στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής έχει 
περάσει τη βάση του 50%). 
Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης, Ανάλυση 
ιστορικής πηγής. Συνεκτιμάται η κριτική ικανότητα των 
φοιτητών. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνουν επισκέψεις σε 
Μουσεία ή ιστορικούς χώρους και διαλέξεις από ειδικούς 
επιστήμονες. 

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τη σχέση Ιστορίας και Διεπιστημονικότητας 
Ελληνόγλωσση 
Αρχαίες Πηγές 
Fobes F. H., Aristotelis meteorologicorum libri quattuor, Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1919 (repr. Hildesheim: Olms, 1967): 338a20-390b22. 
É. Littré, Oeuvres completes d’Hippocrete, vol 6, Paris: Baillière, 1849 (repr. Amsterdam: 
Hakkert, 1962): 466-662. 
 
Βοηθήματα, άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους 
Αναστασιάδης, Π. (Επιμ.) (2017). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο με έμφαση 
στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και στην Κριτική Σκέψη. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 
Ανδρίτσος, Γ.  (2004). Η Κατοχή και η Αντίσταση στον Ελληνικό Κινηματογράφο (1945-1966). 
Αθήνα: Αιγόκερως. 
Ασωνίτης, Α., Παππάς, Θ. (2006). Τοπική Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού. 
Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 
Αυγέρη, Σ. (2013). Από την «εκμάθηση» στη «δημιουργία» ιστορίας. Ένα πρόγραμμα 
Προφορικής Ιστορίας για τη Βουλγαρική κατοχή με μαθητές Λυκείου. Στο Ρ. Βαν 
Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα (Επιμ.), 
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και 
αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα». Προφορική ιστορία και άλλες βιο – ιστορίες». Βόλος:  
Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 353-360. 
Βαγιάνος, Γ. (1995). Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα. Αθήνα: 
Έλλην.  

https://eclass.edc.uoc.gr/
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Βέτας, Α. (1841). Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια κυβερνήτου της Ελλάδος, Διπλωματικαί, 
Διοικητικαί και Ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831 
(Μιχαήλ Γ. Σχινά, Μετάφρ.). Αθήνα: Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη, 1841. 
Βοϊνέσκου, Γ. (1910). Οι στίχοι του πρωτοσπαθαρίου Φινίτου. Δελτίον της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 7, 414-417. 
Γεωργοπούλου, Β. (2016). Ιστορία και ιδεολογία στα κάτοπτρα του Διονύσου: Δοκίμια για το 
Νεοελληνικό Θέατρο, 1920-1950. Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση. 
Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη , Α. (2011). Τέχνη, Ιστορία και Χρόνος. Στο Ιστορίας μέριμνα. 
Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη, Χαράλαμπος Ν. Μπαμπούνης (Επιμ.), 
τ. Α΄. Αθήνα:  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 321-335. 
Δερτιλής, Γ. (1982). Διεπιστημονικότητα και Ιστορία. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 44 
(44-47), 52-64. 
Δετοράκης, Θ. (2000). Παντέρμη Κρήτη: Λογοτεχνία ή Ιστορία. Στο Ν. Ε. Παπαδογιαννάκης 
(Επιμ.), Μνήμη Παντελή Πρεβελάκη Νίκου Καζαντζάκη, Πεπραγμένα των Ημερίδων της 22 
Μαρτίου 1996 και της 28 Νοεμβρίου 1997, Ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 
Ρεθύμνης, 11-18. 
Δημητρίου Σ., Σταυρίδης, Στ. (2005). Κριτική Διεπιστημονικότητα. Αθήνα: Σαββάλας.  
Καζαντζάκης, Ν. (1982). Αναφορά στον Γκρέκο. Αθήνα: εκδόσεις Καζαντζάκη. 
Καλούδη, Κ. (2001). Η Μικρασιατική Καταστροφή στον Ελληνικό Κινηματογράφο. Αθήνα - 
Γιάννινα: Δωδώνη.  
Κανάρογλου, Π. (2000). Χαιρετισμός πρύτανη. Στο Διαστάσεις της σύγχρονης Γεωγραφίας: 
Σπουδές και Επαγγελματικές Προοπτικές, Διεπιστημονικότητα & Εφαρμογές. Στο Πρακτικά 
1ης Επιστημονικής Ημερίδας Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Γεωγραφίας. Μυτιλήνη: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 Κόνδης, Σ. (2005). Από τη Γαλλική Επανάσταση στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: μία συνομιλία 
της Λογοτεχνίας με την Ιστορία. Διάλογος, τ. 17, 149-150. 
Κορδώσης, Μ. (2000). Ιστορική Γεωγραφία και συγγενείς επιστήμες: περιορισμένος και 
ευρύτερος χώρος.  Στο Διαστάσεις της σύγχρονης Γεωγραφίας: Σπουδές και Επαγγελματικές 
Προοπτικές, Διεπιστημονικότητα & Εφαρμογές. Στο Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Ημερίδας 
Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Γεωγραφίας. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 51-60. 
Κυπριώτης, Δ. (2014). Το φωτογραφικό τεκμήριο ως ιστορική πηγή για την κοινωνική και 
πολιτισμική Ιστορία: Η κοινωνία της Σύμης και γενικότερα της Δωδεκανήσου κατά την 
περίοδο 1908 – 1946, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο των Φιλήρατου και Αντώνη Πάχου, 
διδακτορική διατριβή. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Λεμονίδου, Ε. (2017). Η Ιστορία στη μεγάλη οθόνη, Ιστορία, Κινηματογράφος και Εθνικές 
Ταυτότητες. Αθήνα: εκδόσεις  Ταξιδευτής. 
Μαγκλίνης, Ηλ. (2001). Η Λογοτεχνία γράφει Ιστορία. Αθήνα: Καστανιώτης. 
Μπαμπούνης, Χ., Τουλιάτος, Σπ. (2017). Μεθοδολογία και Ερμηνεία της Ιστορίας. Αθήνα: 
εκδόσεις Παπαζήση. 
Πασχάλης, Μ. (2007). Η διαμάχη της Κρήτης: η Κρήτη των κριτικών και οι εκδοχές της Κρήτης 
στον Καζαντζάκη. Στο Επιστημονικό Συνέδριο για τα 50 χρόνια από το θάνατό του Νίκου 
Καζαντζάκη Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο κρητικός πολιτισμός, Ηράκλειο-Μυρτιά, 28-30 
Σεπτεμβρίου 2007. Ηράκλειο: Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. 
Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου Χ., Προφορικές Ιστορίες. Ένας Οδηγός Προφορικής Ιστορίας για την 
Εκπαίδευση και την Κοινότητα. Χανιά: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων - Διεύθυνση 
Πολιτισμού και Παιδείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Σκουτέρης, Κ. (1972). Η έννοια των όρων «Θεολογία», «Θεολογείν», «Θεολόγος», εν τη 
διδασκαλία των Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων μέχρι και των 
Καππαδοκών. Αθήνα.  
Σμυρναίος, Α. (2013). «Ιστορίης Μάθησις». Ζητήματα Φιλοσοφίας και Διδακτικής της 
Ιστορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 
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Χαλκιαδάκης, Εμμ. (2007). Λογοτεχνία και Ιστορία: όψεις της Νεότερης Ιστορίας της Κρήτης 
μέσα από λογοτεχνικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη. Στο Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού 
Συνεδρίου «Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο κρητικός πολιτισμός». Ηράκλειο, Μυρτιά: έκδοση 
Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, 1-9. 
Χαλκιαδάκης, Εμμ. (2017). Εκκλησία και Πολιτική στην Ελλάδα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
και ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας (1828-1831). Αθήνα: Ηρόδοτος. 
Χαλκιαδάκης, Εμμ. (2019). Ιστορία και Διεπιστημονικότητα. Από την έρευνα στη διδακτική 
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της διδακτικής πράξης. Βόλος:  Ερευνητικό Πρόγραμμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 
Επιτροπή Ερευνών. 
Χουρδάκης Α. (1999). Παιδαγωγία και Διαφωτισμός στο «Σχολείον των Ντελικάτων 
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3.5. Ε’ Τομέας 

Ε01 Π01 Βασικές αριθμητικές έννοιες 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 3ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές αριθμητικές έννοιες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις  
 

3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Συνιστάται να έχει προηγηθεί το εισαγωγικό υποχρεωτικό 
μάθημα Ε01Π08: Ενότητες από το πρόγραμμα της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE118/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  
- Να περιγραφεί το μαθηματικό υπόβαθρο των διαφόρων αριθμητικών συνόλων που 
συναντώνται στην καθημερινή ζωή και διδάσκονται στην βασική εκπαίδευση: Φυσικοί 
αριθμοί, ακέραιοι αριθμοί, ρητοί αριθμοί και η σχέση τους με τα κλάσματα. 
- Να διατυπωθούν και να αιτιολογηθούν οι βασικές ιδιότητες των ανωτέρω αριθμών, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και διδάσκονται στο σχολείο: θεσιακό 
δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, αλγόριθμοι των τεσσάρων πράξεων και οι μέθοδοι 
επαλήθευσής τους, βασικές έννοιες σχετικές με τους ακεραίους αριθμούς (πρώτοι 
αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ ακεραίων αριθμών και μέθοδοι εύρεσής τους), βασικά κριτήρια 
διαιρετότητας και κατασκευή νέων κριτηρίων από ήδη γνωστά, κλάσματα και η 
αναπαράστασή τους ως περιοδικών δεκαδικών αριθμών. 
- Να επιλυθούν απλά (πρακτικά, ή και διασκεδαστικά (recreational)) προβλήματα με την 
χρήση των ανωτέρω εννοιών και προτάσεων μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης, καθώς 
και να διατυπώνονται αποδείξεις απλών μαθηματικών προτάσεων που αφορούν στις 
ανωτέρω έννοιες.   

Γενικές Ικανότητες 

            Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  

 Γνωρίζουν το μαθηματικό υπόβαθρο των διαφόρων αριθμητικών συνόλων που 
συναντώνται στην καθημερινή ζωή και διδάσκονται στην βασική εκπαίδευση 
(φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί, ρητοί αριθμοί και κλάσματα). 

 Είναι σε θέση να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν βασικές ιδιότητες των ανωτέρω 
αριθμών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και διδάσκονται στο 
σχολείο (θεσιακό δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, αλγόριθμοι των τεσσάρων 
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πράξεων και οι μέθοδοι επαλήθευσής τους, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ ακεραίων 
αριθμών και μέθοδοι εύρεσής τους, βασικά κριτήρια διαιρετότητας και κατασκευή 
νέων κριτηρίων από ήδη γνωστά, κλάσματα και η αναπαράστασή τους ως 
περιοδικών δεκαδικών αριθμών). 

 Μπορούν να επιλύουν απλά (πρακτικά, ή και διασκεδαστικά (recreational)) 
προβλήματα με την χρήση των ανωτέρω εννοιών και προτάσεων μέσω κατάλληλης 
μοντελοποίησης, καθώς και να διατυπώνουν αποδείξεις απλών μαθηματικών 
προτάσεων που αφορούν στις ανωτέρω έννοιες.   

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

               Σύντομο περίγραμμα 

 Φυσικοί αριθμοί  και η εμπειρική τους βάση ως πληθικών αριθμών 
πεπερασμένων συνόλων και ως διατακτικών αριθμών. Η μαθηματική θεμελίωση 
της εμπειρικής τους βάσης μέσω των αξιωμάτων του Peano. Μέθοδος της τελείας 
επαγωγής. Ακέραιοι αριθμοί και η βάση της μαθηματικής τους θεμελίωσης. Οι 
τέσσερις αριθμητικές πράξεις και οι ιδιότητές τους. Δυνάμεις αριθμών και οι 
ιδιότητές τους.  

 Θεσιακά συστήματα αρίθμησης. Το δεκαδικό θεσιακό σύστημα και η 
αιτιολόγηση των αλγορίθμων των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. Συστήματα 
αρίθμησης με βάση διαφορετική από το 10. Παραδείγματα και η χρήση τους κατά 
την ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών αλλά και στην σημερινή εποχή (δυαδικό, 
πενταδικό, δωδεκαδικό, εξηκονταδικό κλπ). Μετατροπές από ένα σύστημα 
αρίθμησης από και προς το δεκαδικό σύστημα. 

 Βασικές έννοιες και προτάσεις από την θεωρία της διαιρετότητας των φυσικών 
αριθμών: Το θεώρημα της διαίρεσης και οι βασικές συνέπειές του για την 
στοιχειώδη αριθμητική. Πρώτοι αριθμοί και εύρεσή τους με το κόσκινο του 
Ερατοσθένη. Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής για την ανάλυση ενός 
φυσικού αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και οι βασικές του συνέπειες 
στο πλαίσιο της στοιχειώδους αριθμητικής. 

 M.K.Δ. και Ε.Κ.Π. δύο φυσικών αριθμών και η μεταξύ τους σχέση, Αλγόριθμος του 
Ευκλείδη για την εύρεση του ΜΚΔ.  

 Απλές ισοτιμίες και οι βασικές τους ιδιότητες, κριτήρια διαιρετότητας και η 
αιτιολόγησή τους βάσει των ιδιοτήτων των ισοτιμιών. 

 Ρητοί και Άρρητοι αριθμοί: Τα κλάσματα και οι εννοιολογικές όψεις των ρητών 
αριθμών. Περιοδικοί δεκαδικοί. Σχέση περιοδικών δεκαδικών αριθμών και ρητών 
αριθμών. Εννοιολογικά προβλήματα. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην τάξη: (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΝΑΙ 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (ανάρτηση εκτεταμένων 
σημειώσεων,  φυλλαδίων ασκήσεων εμπέδωσης, 
πρόσθετου υλικού από την βιβλιογραφία κλπ).  
Επικουρική χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα για την προβολή 
διαφανειών με επιπλέον στοιχεία της διδακτέας ύλης, 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
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Αυτοτελής Μελέτη 61 

Σύνολο Μαθήματος   100 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που 
περιλαμβάνει: 

(α) Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με την διδαχθείσα ύλη 
(β) Ερωτήσεις που απαιτούν την ύπαρξη επαρκούς 
εννοιολογικής κατανόησης των διδαχθέντων 
αριθμητικών εννοιών και των σχετικών βασικών 
μαθηματικών προτάσεων 
(γ) Επίλυση απλών ασκήσεων σχετικών με την 
διδαχθείσα ύλη, ανάλογων με εκείνες των φυλλαδίων 
ασκήσεων που έχουν αναρτηθεί στο eclass από την 
έναρξη των μαθημάτων 

Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των 
φοιτητών:  
Οι φοιτητές  γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον 
τρόπο αξιολόγησης τους και έχουν πρόσβαση στο γραπτό 
τους μετά τις εξετάσεις, ενώ πολύ πριν την εξεταστική 
περίοδο τους κοινοποιείται λεπτομερής περιγραφή της 
διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Βασικά Βοηθήματα   

1. Σημειώσεις του διδάσκοντα 
2. Μ. Κούρκουλος, Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών για τους διδάσκοντες στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2009.  
3. Β. Πολυδούρης, Η αριθμητική των ακεραίων, Μέρος πρώτον, Εκδόσεις Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, 1995. 

 
Πρόσθετη βιβλιογραφία 
1. Β. Πολυδούρης, Η αριθμητική των ακεραίων, Μέρος δεύτερον, Εκδόσεις Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, 1995. 
2. J. A. Van de Walle, Μαθηματικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο: Μια εξελικτική 
διαδικασία, Τυπωθήτω,  Αθήνα 2005. 
3. Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, σύνολα, σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον 
δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008. 
4. Γ. Θωμαϊδης, Γ. Ρίζος, Οδός μαθηματικής σκέψης: Ιστορικά και ρεαλιστικά προβλήματα 
μαθηματικών για την σχολική τάξη, Εκδόσεις Μαυρίδη, Θεσσαλονίκη 2017. 
5. Ε. Κολέζα, Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά, Ελληνικά Γράμματα 2006. 
6. Χ. Λεμονίδης, Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής, Εκδόσεις Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, 1994. 
7.  R. B. Nelsen, Αποδείξεις χωρίς λόγια, Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 1996. 
8. Μ. Τουμάσης, Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών, 
Εκδόσεις Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 1999. 
9. Δ. Χασάπης Διδακτική βασικών Μαθηματικών Εννοιών. Αριθμοί και αριθμητικές πράξεις, 
Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2000. 
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Ε01 Π04 Βασικές αλγεβρικές έννοιες 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01  Π04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές αλγεβρικές έννοιες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις  
 

3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Συνιστάται να έχει προηγηθεί το εισαγωγικό υποχρεωτικό 
μάθημα Ε01Π08: Ενότητες από το πρόγραμμα της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE169/ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος: Η ανάδειξη της σημασίας της στοιχειώδους άλγεβρας στην 
επίλυση προβλημάτων και στην μοντελοποίηση προβλημάτων μέσω της ενοποίησης 
προβλημάτων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, βάσει διαδικασιών 
γενίκευσης και αφαίρεσης.  

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το πλαίσιο ως βασικές δίοδοι από την αριθμητική στην 
άλγεβρα είναι κεντρικής σημασίας (i) τα κλάσματα και η ρητοί αριθμοί, (ii) τα ανάλογα 
και αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη ως οι βασικές έννοιες που παρέχουν τα πρώτα 
παραδείγματα συναρτησιακών σχέσεων  

- Να περιγραφεί το μαθηματικό υπόβαθρο των διαφόρων αριθμητικών συνόλων που 
συναντώνται στην καθημερινή ζωή και διδάσκονται στην βασική εκπαίδευση: Φυσικοί 
αριθμοί, ακέραιοι αριθμοί, ρητοί αριθμοί και η σχέση τους με τα κλάσματα. 

- Να αναδειχθεί  η σημασία της στοιχειώδους άλγεβρας ως επέκταση της θεωρητικής 
αριθμητικής, εστιάζοντας στις λογικές σχέσεις μεταξύ των δεδομένων ενός προβλήματος 
και ανάπτυξη μίας ενιαίας γλώσσας για την περιγραφή και επεξεργασία τους. 

- Να αναδειχθούν ως βασικές δίοδοι κεντρικής σημασίας για το πέρασμα από την 
αριθμητική στην (στοιχειώδη) άλγεβρα (i) τα κλάσματα και η ρητοί αριθμοί, (ii) τα 
ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη ως οι βασικές έννοιες που παρέχουν τα 
πρώτα παραδείγματα συναρτησιακών σχέσεων 

- Να επιλυθούν πρακτικά, ή και διασκεδαστικά (recreational) προβλήματα στο ανωτέρω 
πλαίσιο, μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης, καθώς και να διατυπώνονται αποδείξεις 
απλών μαθηματικών προτάσεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω έννοιες.   

Γενικές Ικανότητες 

            Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  
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 Γνωρίζουν το μαθηματικό υπόβαθρο των διαφόρων αριθμητικών συνόλων που 
συναντώνται στην καθημερινή ζωή και διδάσκονται στην βασική εκπαίδευση 
(φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί, ρητοί αριθμοί και κλάσματα). 

 Είναι σε θέση να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν βασικές ιδιότητες των 
κλασμάτων, των αναλόγων και αντιστρόφως αναλόγων μεγεθών. 

 Είναι σε θέση να μοντελοποιήσουν σε αλγεβρική γλώσσα απλά πρακτικά ή και 
διασκεδαστικά (recreational) προβλήματα και να τα επιλύσουν με την βοήθεια 
βασικών αλγεβρικών εννοιών, μεθόδων και διαδικασιών. 

 Αποκτούν εξοικείωση με βασικές έννοιες της στοιχειώδους θεωρίας συνόλων και την 
σχέση τους στην τυποποίηση λογικών διεργασιών και συλλογισμών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σύντομο περίγραμμα 

1. Τα αριθμοσύνολα (Σημειώσεις: Μέρη 1 & 2)  

- Φυσικοί αριθμοί: Η θεμελίωση των φυσικών αριθμών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους, μέθοδος τελείας επαγωγής. 

- Ακέραιοι αριθμοί: Η εισαγωγή τους από ιστορικής πλευράς, οι κανόνες των προσήμων,  
οι ακέραιοι ως αλγεβρική επέκταση των φυσικών αριθμών. 

- Ρητοί αριθμοί: Κλάσματα και ρητοί αριθμοί, οι 5 εννοιολογικές όψεις των ρητών 
αριθμών,  οι ρητοί ως κλάσεις ισοδυναμίας κλασμάτων και ως αλγεβρική επέκταση των 
ακεραίων αριθμών. 

- Πραγματικοί αριθμοί: Ιστορική εισαγωγή – η ανακάλυψη των αρρήτων, ο  √2, και ο √𝜈 

(με ν κ2) ως παραδείγματα αρρήτων αριθμών, η δεκαδική αναπαράσταση των 
πραγματικών αριθμών ως τρόπος διάκρισης ρητών και αρρήτων αριθμών. 

- Μιγαδικοί αριθμοί: Ρίζες αρνητικών αριθμών, γεωμετρική ερμηνεία των μιγαδικών 
αριθμών, τριγωνομετρική μορφή των μιγαδικών αριθμών, ιστορικά σχόλια. 

2.  Αλγεβρικές σχέσεις,  αλγεβρικές εξισώσεις και συστήματα εξισώσεων (Σημειώσεις: 
Μέρη 3, 4, 5 & μερικώς Μέρος 2) 

- Διάκριση των εννοιών εξίσωση, ταυτότητα, συνάρτηση 

- Μεγέθη ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα: ενιαία αντιμετώπιση, γραφική 
αναπαράσταση, συναρτησιακή έκφραση, ιδιότητες των αναλογιών. 

- Δυνάμεις-ιδιότητες, απόλυτη τιμή αριθμού, αριθμητικές και γεωμετρικές πρόοδοι, 
λογάριθμοι και εκθετικές συναρτήσεις. 

- Αλγεβρικές ταυτότητες: βασικές ταυτότητες, διωνυμικό θεώρημα – διωνυμικοί 
συντελεστές, ανισότητα Schwarz, ανισότητα Lagrange. 

- Οι συναρτήσεις y = ax + b, y = ax2 + bx + c 

- Συστήματα 1ου και 2ου βαθμού: τρόποι επίλυσης (με αντικατάσταση, με γραμμικούς 
συνδυασμούς , με ορίζουσες). 

3.  Προβλήματα πρακτικής αριθμητικής (Σημειώσεις: Μέρος 6 & μερικώς Μέρος 3) 

Προβλήματα που οδηγούν σε εξισώσεις και συστήματα εξισώσεων 1ου και 2ου βαθμού, 
άλλα προβλήματα (π.χ. ανατοκισμός κλπ).  

4.  Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων (Σημειώσεις: Μέρη 7 & 8) 

- Η διαισθητική έννοια του συνόλου 

- Πράξεις με σύνολα: Ένωση, τομή, διαφορά, συμπλήρωμα, συμμετρική διαφορά. Σχέση 
με προτάσεις λογικής και πράξεων με προτάσεις λογικής (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση, 
συνεπαγωγή, ισοδυναμία).  
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- Σχέσεις: Διμελείς σχέσεις, η έννοια της συνάρτησης ως ειδικής περίπτωσης διμελούς 
σχέσης, σχέσεις ισοδυναμίας, σχέσεις διάταξης 

- Απειροσύνολα: ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα σύνολα πεπερασμένου πλήθους 
στοιχείων, παράδοξα της θεωρίας συνόλων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην τάξη: (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΝΑΙ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (ανάρτηση εκτεταμένων 
σημειώσεων,  φυλλαδίων ασκήσεων εμπέδωσης, 
πρόσθετου υλικού από την βιβλιογραφία κλπ).  
Επικουρική χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα για την προβολή 
διαφανειών με επιπλέον στοιχεία της διδακτέας ύλης, 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής Μελέτη 61 
Σύνολο Μαθήματος   100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που 
περιλαμβάνει: 

(α) Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με την διδαχθείσα 
ύλη 

(β) Ερωτήσεις που απαιτούν την ύπαρξη επαρκούς 
εννοιολογικής κατανόησης των διδαχθέντων 
αλγεβρικών εννοιών και των σχετικών βασικών 
μαθηματικών προτάσεων 

(γ) Επίλυση απλών ασκήσεων σχετικών με την 
διδαχθείσα ύλη, ανάλογων με εκείνες των ασκήσεων 
που συμπεριλαμβάνονται στις σημειώσεις του 
διδάσκοντα και έχουν αναρτηθεί στο eclass από την 
έναρξη των μαθημάτων 

Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των φοιτητών:  

Οι φοιτητές  γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον 
τρόπο αξιολόγησης τους και έχουν πρόσβαση στο 
γραπτό τους μετά τις εξετάσεις, ενώ πολύ πριν την 
εξεταστική περίοδο τους κοινοποιείται λεπτομερής 
περιγραφή της διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βασικά Βοηθήματα   

1. Σημειώσεις του διδάσκοντα 
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2. J. A. van de Walle: Διδάσκοντας μαθηματικά: για δημοτικό και γυμνάσιο – μία 
αναπτυξιακή διαδικασία, Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα, 2007. Κεφ. 12, 15, 16, 18, 19, 24. 

3. Ξ. Βαμβακούση κ.α.: Η Άλγεβρα και η Διδακτική της στη Σύγχρονη Εκπαίδευση, Εκδόσεις 
Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2011 (Κωδικός Ευδόξου: 22690657). 

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία 

1. Γ. Θωμαϊδης, Γ. Ρίζος, Οδός μαθηματικής σκέψης: Ιστορικά και ρεαλιστικά προβλήματα 
μαθηματικών για την σχολική τάξη, Εκδόσεις Μαυρίδη, Θεσσαλονίκη 2017. 

2. Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, σύνολα, σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον 
δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008. 

3. Ε. Κολέζα, Ψηφίδες σκέψης στα στοιχειώδη μαθηματικά, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 
2020. 

4. Φ. Καλαβάσης & Α. Μούτσιος-Ρέντζος, Ανάμεσα στο μέρος και το όλο:Αναστοχαστική 
οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2015. 

6. Β. Πολυδούρης, Η αριθμητική των ακεραίων, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995. 

7. Ε. Κολέζα, Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά, Ελληνικά Γράμματα 2006. 

8. Μ. Τουμάσης, Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών, 
Εκδόσεις Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 1999. 

 

  



455 
 

Ε01 Π05 Βασικές έννοιες Γεωμετρίας  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές έννοιες Γεωμετρίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις  
 

3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Συνιστάται να έχει προηγηθεί το εισαγωγικό υποχρεωτικό 
μάθημα Ε01Π08: Ενότητες από το πρόγραμμα της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE117/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  
Να περιγραφούν και να ορισθούν με επαρκή πληρότητα και σαφήνεια βασικές γεωμετρικές 
έννοιες που χρησιμοποιούνται  στην καθημερινή ζωή ή/και διδάσκονται στην βασική εκπαίδευση:  

ευθεία, επίπεδο, ισότητα σχημάτων, κυρτότητα σχημάτων, γωνία και σχετικές με αυτήν έννοιες, 

καθετότητα και παραλληλία ευθειών, κύκλος και σχετικές έννοιες κλπ. 
- Να διατυπωθούν και να αιτιολογηθούν μέσω απλών απαγωγικών συλλογισμών βασικές 
ιδιότητες των ανωτέρω εννοιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή ή/και 
διδάσκονται στο σχολείο: 
- Να επιλυθούν απλά γεωμετρικά προβλήματα με την χρήση των ανωτέρω εννοιών και προτάσεων 
καθώς και να διατυπώνονται αποδείξεις απλών μαθηματικών προτάσεων που αφορούν στις 
ανωτέρω γεωμετρικές έννοιες.   

Γενικές Ικανότητες 

            Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  

 Μπορούν να περιγράφουν και να ορίζουν με επαρκή πληρότητα και σαφήνεια τις 
βασικές γεωμετρικές έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται  στην καθημερινή ζωή 
ή/και διδάσκονται στην βασική εκπαίδευση, όπως ευθεία, επίπεδο, ισότητα 

σχημάτων, κυρτότητα σχημάτων, γωνία και σχετικές με αυτήν έννοιες, καθετότητα 

και παραλληλία ευθειών, κύκλος και σχετικές έννοιες κλπ. 
 Είναι σε θέση να διατυπώνουν και να αιτιολογούν μέσω απλών απαγωγικών 

συλλογισμών βασικές ιδιότητες των ανωτέρω εννοιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στην καθημερινή ζωή ή/και διδάσκονται στο σχολείο: 

 Μπορούν να επιλύουν απλά γεωμετρικά προβλήματα με την χρήση των ανωτέρω 
εννοιών και προτάσεων καθώς και να διατυπώνουν αποδείξεις απλών μαθηματικών 
προτάσεων που αφορούν στις ανωτέρω γεωμετρικές έννοιες. 
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι. Βασικές έννοιες και προτάσεις από την Γεωμετρία του επιπέδου:  
Θεμελιώδεις γεωμετρικές έννοιες και απλές βασικές προτάσεις σχετικές με αυτές: σημείο, 
ευθεία, επίπεδο, ισότητα σχημάτων, κυρτότητα σχημάτων, γωνία και σχετικές με αυτήν 
έννοιες (γωνίες κατακορυφήν, γωνίες εφεξής, άθροισμα & διαφορά γωνιών, 
συμπληρωματικές & παραπληρωματικές γωνίες, ευθεία γωνία, πλήρης γωνία, διχοτόμος 
γωνίας), καθετότητα και παραλληλία ευθειών, κύκλος και σχετικές έννοιες (διάμετρος, 
χορδή, επίκεντρη και εγγεγραμμένη γωνία, ευθεία εφαπτόμενη σε κύκλο). 
Η απαγωγική συγκρότηση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας ως η ιστορικά πρώτη απαγωγικά 
δομημένη μαθηματική (και επιστημονική) θεωρία. Η έννοια του (μαθηματικού) 
«αξιώματος»), τα  αξιώματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με αναφορά στην μορφή που 
έλαβαν στα Στοιχεία του Ευκλείδη αλλά και στην σύγχρονή τους μορφή από τον D. Hilbert. 
Ο κρίσιμος ρόλος του «αξιώματος των παραλλήλων» ως της ειδοποιού διαφοράς της 
Ευκλείδειας Γεωμετρίας από άλλες (μη ευκλείδειες) γεωμετρίες, με αναφορά στην σημασία 
της διάκρισης αυτής στο πλαίσιο της σύγχρονης Φυσικής για την διερεύνηση της γεωμετρίας 
που χαρακτηρίζει το σύμπαν.  
Βασικές προτάσεις σχετικές με κάθετες και παράλληλες ευθείες, ισότητα τριγώνων, Βασικές 
έννοιες και προτάσεις σχετικές με τα τρίγωνα (περιγεγραμμένος και εγγεγραμμένος κύκλος 
τριγώνου, περίκεντρο, έγκεντρο, ορθόκεντρο, βαρύκεντρο), τα παραλληλόγραμμα, τον 
κύκλο. 
Η έννοια της ομοιότητας ευθυγράμμων σχημάτων και βασικές προτάσεις για τα όμοια 
τρίγωνα, πολύγωνα, κανονικά πολύγωνα,  
Στοιχειώδεις κατασκευές με χρήση του κανόνα και του διαβήτη.  
Eμβαδομετρία: Eμβαδόν παραλληλογράμμου, τριγώνου, τραπεζίου, το Πυθαγόρειο 
Θεώρημα, μέτρηση κύκλου με την βοήθεια κανονικών πολυγώνων (μήκος περιφέρειας, 
εμβαδόν κύκλου, ο αριθμός π). 
ΙΙ. Σύντομη αναφορά σε βασικές έννοιες και προτάσεις από την Γεωμετρία του χώρου και την 
ογκομετρία:  
Έννοιες και όγκος επίπεδων στερεών (παραλληλεπιπέδου, τετραέδρου, πρίσματος και 
πυραμίδας), και βασικών καμπυλόγραμμων στερεών (κύλινδρος, κώνος, σφαίρα). 
Σύντομη αναφορά στην στερεογραφική προβολή της σφαίρας και την σημασία της στην 
χαρτογραφία. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Στην τάξη: (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΝΑΙ 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (ανάρτηση εκτεταμένων 
σημειώσεων,  φυλλαδίων ασκήσεων εμπέδωσης, 
πρόσθετου υλικού από την βιβλιογραφία κλπ).  
Επικουρική χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα για την προβολή 
διαφανειών με επιπλέον στοιχεία της διδακτέας ύλης, 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής Μελέτη 61 

Σύνολο Μαθήματος   100 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που 
περιλαμβάνει: 

(α) Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με την διδαχθείσα ύλη 
(β) Ερωτήσεις που απαιτούν την ύπαρξη επαρκούς 
εννοιολογικής κατανόησης των διδαχθέντων 
γεωμετρικών εννοιών και των σχετικών βασικών 
μαθηματικών προτάσεων 
(γ) Επίλυση απλών ασκήσεων σχετικών με την 
διδαχθείσα ύλη, ανάλογων με εκείνες των φυλλαδίων 
ασκήσεων που έχουν αναρτηθεί στο eclass από την 
έναρξη των μαθημάτων 

Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των 
φοιτητών:  
Οι φοιτητές  γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον 
τρόπο αξιολόγησης τους και έχουν πρόσβαση στο γραπτό 
τους μετά τις εξετάσεις, ενώ πολύ πριν την εξεταστική 
περίοδο τους κοινοποιείται λεπτομερής περιγραφή της 
διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Βασικά Βοηθήματα   
1. Σημειώσεις του διδάσκοντα 
2. Α. Χαλάτσης, Γεωμετρία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2006. 
3. Γ. Θωμαϊδης, Α. Πούλος, Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, Εκδόσεις Ζήτη, 
Θεσσαλονίκη, 2000.  
4. J. A. Van de Walle, Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια εξελικτική 
διαδικασία, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα 2005, Κεφ. 17. 

 
Πρόσθετη βιβλιογραφία 
1. Hershkowitz, R. et al., 1990, "Ψυχολογικές όψεις της μάθησης της γεωμετρίας" στο 
"Mathematics and Cognition", P. Nester, J. Kilpatrick (eds), Cambridge: Cambridge University 
Press/ (μετ.) Ερευνητική Διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, 1 (1996) 93-135.  
2. Τζανάκης & Κ., Κούρκουλος, Μ., 2000, “Η παροχή μαθηματικής παιδείας και τα 
χαρακτηριστικά του μαθηματικού σκέπτεσθαι: Η περίπτωση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας”, 
Σύγχρονη Εκπαίδευση 111, 67-74 & 112, 61-74. 
3. Τζανάκης, Κ., Κούρκουλος, Μ., Θεολογίτου, Κ. 2000, “Η ευκλείδεια γεωμετρία στο 
δημοτικό σχολείο”, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 113, 65-76 & 114, 77-81(2000). 
4. Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, σύνολα, σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον 
δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008. 
5.  Τουμάσης, Μ., 1994, Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών, Αθήνα: Gutemberg. 
6. Ε. Κολέζα, Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά, Ελληνικά Γράμματα 2006. 
7. Μ. Τουμάσης, Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών, 
Εκδόσεις Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 1999. 
8.  R. B. Nelsen, Αποδείξεις χωρίς λόγια, Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 1996. 
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Ε01 Π11 Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό 
Σχολείο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών στο 
Δημοτικό Σχολείο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις  
 

3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Συνιστάται να έχει προηγηθεί το εισαγωγικό υποχρεωτικό 
μάθημα Ε01Π08: Ενότητες από το πρόγραμμα της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος: Η ενεργοποίηση και ενίσχυση του ενδιαφέροντος των 
φοιτητών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών με την παρουσίαση καταστάσεων 
προβληματισμού και δράσης των μαθητών ανεξάρτητα ή/και παράλληλα με την ύλη 
του αναλυτικού προγράμματος.  

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι, οι φοιτητές:  

- να έλθουν σε επαφή με βασικές αλλά σημαντικές εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των 
Μαθηματικών και να κατανοήσουν την σημασία της ένταξής τους εντός του πλαισίου της 
καθημερινής εργασίας μέσα στην τάξη, 

- να κατανοήσουν ορισμένα βασικά θέματα της διδακτικής των Μαθηματικών, τα οποία 
είναι σημαντικά αναφορικά με την ερμηνεία και βαθύτερη κατανόηση της μάθησης και 
διδασκαλίας των στοιχειωδώνΜαθηματικών, 

- να καταστούν ικανοί να κατασκευάζουν απλά προβλήματα, ασκήσεις, τεστ και άλλο 
διδακτικό υλικό καθώς και να σχεδιάζουν σχετικές διδακτικές δραστηριότητες που μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία των στοιχειωδών μαθηματικών, με τρόπο που να 
προσελκύει τους μαθητές και να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον τους. 

Γενικές Ικανότητες 

            Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  

- γνωρίζουν σημαντικές εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών καθώς και τη 
σημασία της ένταξης τέτοιων μορφών διδασκαλίας στα πλαίσια της συνήθους εργασίας 
μέσα στην τάξη, 

- κατανοούν βασικά θέματα της διδακτικής των Μαθηματικών, τα οποία είναι σημαντικά 
αναφορικά με την ερμηνεία και βαθύτερη κατανόηση της μάθησης και διδασκαλίας των 
στοιχειωδώνΜαθηματικών, 
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- μπορούν να κατασκευάσουν  απλά προβλήματα, ασκήσεις, τεστ και άλλο διδακτικό υλικό 
καθώς και να σχεδιάζουν σχετικές διδακτικές δραστηριότητες που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία των στοιχειωδών μαθηματικών, με τρόπο που να 
προσελκύει τους μαθητές και να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον τους, 

- είναι σε θέση να επεκτείνουν την μελέτη τους μελετήσουν αυτόνομα πάνω σε θέματα 
που αφορούν στη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Σύντομο περίγραμμα 

Δεδομένου ότι το μάθημα στοχεύει στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών 
για τη διδασκαλία των Μαθηματικών με την παρουσίαση καταστάσεων προβληματισμού 
και δράσης των μαθητών ανεξάρτητα ή παράλληλα με την ύλη του αναλυτικού 
προγράμματος, αναλύονται θεωρητικά και παρουσιάζονται πρακτικά θέματα όπως:  

 Η διδασκαλία εικονογραφημένων προβλημάτων.  

 Καταστάσεις προβληματισμού.  

 Τα ανοιχτά προβλήματα και η διδακτική τους, ανακαλυπτική διδασκαλία και 
μάθηση των μαθηματικών 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία των μαθηματικών 

 Η διδασκαλία προβλημάτων με αλλαγή πλαισίου.  

 Η διδασκαλία με Η/Υ.  

 Η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσα από το θεατρικό παιγνίδι 
(δραματοποίηση). 

 Αισθητική Αγωγή και Μαθηματικά 

 Η αξιοποίηση του μαθηματικού  παιχνιδιού στη διδασκαλία και μάθηση των 
μαθηματικών. 

 Σχηματοποιημένη παρουσίαση ασκήσεων και προβλημάτων.  

 Μετασχηματισμοί επιπέδων σχημάτων,  

 Διαθεματική προσέγγιση καταστάσεων προβλημάτων κ.ά. 

Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι αποκλειστικός και εμπλουτίζεται ανάλογα 
με το εκάστοτε ακροατήριο και τα επιμέρους ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην τάξη: (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΝΑΙ 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (ανάρτηση 
εκτεταμένων σημειώσεων,  φυλλαδίων ασκήσεων 
εμπέδωσης, πρόσθετου υλικού από την 
βιβλιογραφία κλπ).  

 Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

 Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
ECTS 

μονάδες 
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Διαλέξεις και 
ασκήσεις στην τάξη 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες (Διδακτικές 
ασκήσεις) 

26 1,04 

Αυτοτελής Μελέτη 35 1,4 

   

Σύνολο Μαθήματος 100 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

(1) Τελική εξέταση (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
επίλυση προβλημάτων). Η εξέταση αυτή βαθμολογείται με 
άριστα το δέκα. 

(2) Μικρές γραπτές ατομικές εργασίες. Το σύνολο των 
μικρών γραπτών ατομικών εργασιών βαθμολογείται με 
άριστα το δύο. 

Ο τελικός βαθμός του φοιτητή προκύπτει αθροίζοντας 
τους βαθμούς των (1) και (2) εκτός εάν το άθροισμα 
υπερβαίνει το δέκα οπότε ο βαθμός του φοιτητή είναι 
δέκα (άριστα). 

Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των φοιτητών:  

Οι φοιτητές  γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον 
τρόπο αξιολόγησης τους και έχουν πρόσβαση στο 
γραπτό τους μετά τις εξετάσεις, ενώ πολύ πριν την 
εξεταστική περίοδο τους κοινοποιείται λεπτομερής 
περιγραφή της διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. J. Van de Walle, L. Lovin, K. Karp, J. Bay-Williams, Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το 
Γυμνάσιο: Διδασκαλία με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του (επιμέλεια Τ. 
Τριανταφυλλίδης, μετάφραση Α. Γρίβα), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2017. 

2. Γ. Θωμαϊδης, Γ. Ρίζος, Οδός μαθηματικής σκέψης: Ιστορικά και ρεαλιστικά προβλήματα 
μαθηματικών για την σχολική τάξη, Εκδόσεις Μαυρίδη, Θεσσαλονίκη 2017. 

3. Ε. Κολέζα, Ψηφίδες σκέψης στα στοιχειώδη μαθηματικά, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 
2020. 

4. Μ. Τουμάσης, Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών, 
Εκδόσεις Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 1999. 

5. Χ. Λεμονίδης, Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2003. 

6. Φ. Καλαβάσης & Α. Μούτσιος-Ρέντζος, Ανάμεσα στο μέρος και το όλο: Αναστοχαστική 
οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2015. 

Μ. Τουμάσης, Σύγχρονη Διδακτική των μαθηματικών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999. 

7. Ε. Κολέζα, Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά, Ελληνικά Γράμματα 2006. 
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Ε01 Π12 Το μαθηματικό παιγνίδι στη σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μαθηματικό παιγνίδι στη σύγχρονη διδασκαλία των 
Μαθηματικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU183/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: 

- Κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρει το μαθηματικό παιχνίδι όσον αφορά στην 
ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση γνώσεων και στην καλλιέργεια θετικής 
στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.  

- Κατανοεί  διαδικασίες και τρόπους ένταξης και αξιοποίησης του  μαθηματικού παιχνιδιού 
στην τάξη, στο μάθημα των μαθηματικών, καθώς και σε άλλα περιβάλλοντα (στο ολοήμερο 
σχολείο, στο οικογενειακό περιβάλλον, στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών). 

- Έχει εξοικειωθεί με βασικές κατηγορίες μαθηματικού παιχνιδιού (παιχνίδια λογικής, 
γεωμετρίας, αριθμητικής, συνδυαστικής και πιθανοτήτων).   

- Είναι σε θέση να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει μαθηματικά παιχνίδια όσον αφορά 
στις μαθηματικές δεξιότητες και στο μαθηματικό περιεχόμενο με το οποίο σχετίζονται, στο 
υπόβαθρο και την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται, στις συνθήκες και τα 
μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. 

- Είναι σε θέση να σχεδιάζει δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούνται μαθηματικά παιχνίδια, 
οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην  τάξη ή σε άλλα περιβάλλοντα (ολοήμερο,  
οικογενειακό περιβάλλον, ελεύθερος χρόνος των μαθητών). 

- Είναι σε θέση να τροποποιεί υπάρχοντα μαθηματικά παιχνίδια και να δημιουργεί 
παραλλαγές τους προκειμένου να τα προσαρμόσει σε διαφορετικές ηλικίες μαθητών και σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα. 

- Είναι ικανός να πραγματοποιεί περαιτέρω αυτόνομη μελέτη και διερεύνηση όσον αφορά 
στο μαθηματικό παιχνίδι και την εκπαιδευτική του αξιοποίηση 
 
 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU183/
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Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 

 Ομαδική  Εργασία 

 Επίλυση Προβλημάτων 

 Σύλληψη και διαμόρφωση προβλημάτων (problem posing). 

 Κατανόηση του άλλου και επικοινωνία 

 Κριτική Σκέψη  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Εισαγωγική συζήτηση για το μαθηματικό παιχνίδι και τις δυνατότητες που προσφέρει 
όσον αφορά στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση γνώσεων και 
στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά (Μία τρίωρη συνάντηση). 

- Συζήτηση ορισμένων χαρακτηριστικών παιχνιδιών λογικής (ΝΙΜ, master mind, 
ναρκαλιευτής,…) ανάλυση του μαθηματικού τους περιεχομένου, διδακτική ανάλυση 
όσον αφορά στην εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Ανάθεση σχετικών εργασιών σε 
φοιτητές. (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

- Συζήτηση γεωμετρικών γρίφων (puzzles), ανάλυση του μαθηματικού τους 
περιεχομένου, σχετικές ιστορικές αναφορές, διδακτική ανάλυση όσον αφορά στην 
εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Ανάθεση σχετικών εργασιών σε φοιτητές. (Δύο τρίωρες 
συναντήσεις.) 

- Συζήτηση για τις δυνατότητες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το 
διαδίκτυο όσον αφορά στο Μαθηματικό παιχνίδι (Μία τρίωρη συνάντηση). 

- Συζήτηση γρίφων αριθμητικής (puzzles), ανάλυση του μαθηματικού τους 
περιεχομένου, σχετικές ιστορικές αναφορές, διδακτική ανάλυση όσον αφορά στην 
εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Ανάθεση σχετικών εργασιών σε φοιτητές. (Μία τρίωρη 
συναντήσεις.) 

- Συζήτηση γρίφων και παιχνιδιών συνδυαστικής και πιθανοτήτων, ανάλυση του 
μαθηματικού τους περιεχομένου, σχετικές ιστορικές αναφορές, διδακτική ανάλυση 
όσον αφορά στην εκπαιδευτική τους αξιοποίηση.  Ανάθεση σχετικών εργασιών σε 
φοιτητές. (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

- Συζήτηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μαθηματικά παιχνίδια που σχεδίασαν 
και εισηγούνται φοιτητές, και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην  τάξη ή σε άλλα 
περιβάλλοντα (ολοήμερο,  οικογενειακό περιβάλλον, ελεύθερος χρόνος των μαθητών). 
(Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

- Συζήτηση δειγματικών δραστηριοτήτων με μαθηματικά παιχνίδια που σχεδίασαν 
φοιτητές και πραγματοποίησαν με μαθητές Δημοτικού. (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

-Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες με μαθηματικά παιχνίδια 

- Λογιστικά φύλλα 

-Εκπαιδευτικό λογισμικό γεωμετρίας (Geometer 
sketchpad) 

-Ιστοσελίδα του μαθήματος 
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-Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις και 
ασκήσεις στην τάξη 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    
εργασίες (ασκήσεις 
εμπέδωσης και 
περαιτέρω 
διερεύνηση) 

26 1,04 

Εξαμηνιαία ατομική 
εργασία  

35 1,4 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Μικρές γραπτές ατομικές    εργασίες (ασκήσεις 
εμπέδωσης και περαιτέρω διερεύνηση) (20%) 

Εξαμηνιαία γραπτή ατομική εργασία (60%) 

Παρουσίαση εργασιών του φοιτητή (μικρές ατομικές και 
μέρος της εξαμηνιαίας) (20%) 

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Bold B. (1990). Μαθηματικές Σπαζοκεφαλιές (Τόμοι 1, 2 και 3). Αθήνα: Εκδόσεις Κάτοπτρο.  

Djaouti D., Alvarez J., Jessel, J.P. (2011) Classifying Serious Games: the G/P/S model, in Patrick 
F. (Ed), Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through Educational 
Games: Multidisciplinary Approaches (118-136). Ireland: Waterford Institute of Technology. 

Egenfeldt-Nielsen S. (2005). Beyond Edutainment Exploring the Educational Potential of 
Computer Games. IT-University of Copenhagen 

Kraus W. (1982) The use of problem-solving heuristics in the playing of games involving 
mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 13 (3), 172-182. 

Lee K. (1996). The use of mathematical games in teaching primary mathematics. The 
Mathematics Educator, 1 (2) 172-180. 

Λεμονίδης Χ. (2016). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.  

Lowrie T., Jorgensen R. (Eds) (2015). Digital Games and Mathematics Learning. NY: Springer.  

Plass J., Homer B., Kinzer C. (2015) Foundations of Game-Based Learning. Educational 
Psychologist, 50 (4), 258-283. 

Prensky M. (2009). Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Svingby G., Nilsson E. (2011). Research Review: Empirical Studies on Computer Game Play in 
Science Education, in Patrick F. (Ed), Handbook of Research on Improving Learning and 

http://www.ludoscience.com/files/ressources/classifying_serious_games.pdf
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Motivation through Educational Games: Multidisciplinary Approaches (1-28). Ireland: 
Waterford Institute of Technology. 

Van den Heuvel-Panhuisen M. et al. (2013) Primary school students’ strategies in early 
algebra problem solving supported by an online game. Educational Studies of Mathematics, 
84 (3), 281-307. 

Van de Walle J., Lovin L., Karp K., Bay-Williams J. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο 
ως το Γυμνάσιο: Διδασκαλία με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του (επιμελητής: Τ. 
Τριανταφυλλίδης, μετάφραση: Α. Γρίβα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Zhang M. (2015). Understanding the relationship between interest in online math games and 
academic performances. Journal of Computer Assisted Learning 31(3), 254-267. 
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Ε01 Π14 Θέματα της διδασκαλίας και μάθησης μαθηματικών εννοιών στις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε01 Π14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θέματα της διδασκαλίας και μάθησης μαθηματικών 

εννοιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και διδακτικές ασκήσεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής, Υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU182/  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα: 

- κατανοεί την μαθησιακή διαδρομή των μαθητών στα μαθηματικά στις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου 

- κατανοεί τις βασικές δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές  στα πλαίσια της μαθησιακής 
τους διαδρομής στα μαθηματικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

- κατανοεί βασικές διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην προαναφερόμενη 
μαθησιακή διαδρομή των μαθητών. 

- κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των 
μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU182/
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- είναι σε θέση να εξετάζει κριτικά προτεινόμενες διδασκαλίες και διδακτικό υλικό που 
αφορούν στα θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δυσκολίες των μαθητών, τις Διδακτικές 
προσεγγίσεις που γνωρίζει και τα αντίστοιχα τα στοιχεία Διδακτικής θεωρίας. 

- είναι ικανός να σχεδιάζει διδακτικές δραστηριότητες, και να κατασκευάζει αντίστοιχο 
διδακτικό υλικό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των θεμάτων των 
μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

- είναι σε θέση να μελετήσει περαιτέρω, αυτόνομα, όσον αφορά στη μάθηση και 
διδασκαλία των Μαθηματικών του ΔΣ στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη Εργασία 

Ομαδική  Εργασία 

Επίλυση Προβλημάτων 

Σύλληψη και διαμόρφωση προβλημάτων (problem posing). 

Κατανόηση του άλλου και επικοινωνία 

Κριτική Σκέψη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(i) Συζήτηση για την οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού (διατακτικού, πληθικού). 
Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές, διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία της 
διδασκαλίας  όσον αφορά στην εισαγωγή της έννοιας του αριθμού. Ανάθεση σχετικών 
εργασιών σε φοιτητές. (Μία τρίωρη συνάντηση) 

(ii) Συζήτηση όσον αφορά στην εισαγωγή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, την πρόσθεση 
και αφαίρεση με μικρούς αριθμούς, την πρόσθεση και αφαίρεση με μεγαλύτερους 
αριθμούς και τους αλγορίθμους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. (Δύο τρίωρες 
συναντήσεις.) 

(iii) Συζήτηση όσον αφορά το χώρο προβλημάτων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και 
την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση τους. Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και τους 
περιορισμούς του υπάρχοντος ΑΠ του ΔΣ όσον αφορά στις προσθετικές δομές. Ανάθεση 
εργασιών σε φοιτητές. (Μία τρίωρη συνάντηση) 

(iv) Συζήτηση όσον αφορά στην εισαγωγή του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, τις 
δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές και τις αντίστοιχες διδακτικές προσεγγίσεις. 
Συζήτηση για την εκμάθηση της προπαίδειας. Συζήτηση όσον αφορά στην εκμάθηση των 
ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Συζήτηση για την διδασκαλία και 
μάθηση των αλγόριθμων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Ανάθεση σχετικών 
εργασιών σε φοιτητές. (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

(v) Συζήτηση όσον αφορά στο χώρο των προβλημάτων που λύνονται με ένα 
πολλαπλασιασμό ή μία διαίρεση, την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση τους, τις δυσκολίες 
που συναντούν οι μαθητές και τις σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Συζήτηση για τα 
χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του υπάρχοντος ΑΠ του ΔΣ όσον αφορά στις 
πολλαπλασιαστικές δομές. Ανάθεση σχετικών εργασιών σε φοιτητές. (Μία τρίωρη 
συνάντηση) 

(vi) Συζήτηση όσον αφορά στην εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών στις μικρές 
τάξεις του Δημοτικού, τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της γεωμετρίας στις τάξεις αυτές και 
τη σημασία της όσον αφορά στην περαιτέρω εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών. 
Συζήτηση όσον αφορά σε Διδακτικές προσεγγίσεις για ορισμένες βασικές ενότητες του 
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Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) της Γεωμετρίας στις μικρές τάξεις του Δημοτικό Σχολείο (ΔΣ) 
(μέτρηση μήκους, εισαγωγή τριγώνου, τετραπλεύρων, παραλληλογράμμων, η έννοια του 
εμβαδού, μέτρηση εμβαδόν, εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου). Συζήτηση όσον 
αφορά σε εκπαιδευτικά λογισμικά για τη Γεωμετρία και τη διδακτική τους αξιοποίηση στις 
πρώτες τάξεις του ΔΣ. Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του υπάρχοντος 
ΑΠ όσον αφορά στη Γεωμετρία στις πρώτες τάξεις του ΔΣ. Ανάθεση σχετικών εργασιών σε 
φοιτητές (Δύο τρίωρες συναντήσεις.) 

(vii) Παρουσίαση και συζήτηση εργασιών φοιτητών όσον αφορά στην οικοδόμηση της 
έννοιας του αριθμού, στις προσθετικές δομές, στις πολλαπλασιαστικές δομές. (Δύο 
τρίωρες συναντήσεις.) 

(vii) Παρουσίαση και συζήτηση εργασιών φοιτητών όσον αφορά στις πολλαπλασιαστικές 
δομές, στη Γεωμετρία. (Δύο τρίωρες συναντήσεις) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

- εκπαιδευτικά λογισμικά 

- εκπαιδευτικές ιστοσελίδες 

- ιστοσελίδα του μαθήματος 

- ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

ECTS 

μονάδες 

Διαλέξεις και ασκήσεις 

στην τάξη 

3 Χ 13 = 39 1,56 

Μικρές ατομικές    

εργασίες (ασκήσεις 

εμπέδωσης και 

περαιτέρω 

διερεύνηση) 

26 1,04 

Εξαμηνιαία ατομική 

εργασία  

35 1,4 

Αυτοτελής Μελέτη 25 1 

Σύνολο Μαθήματος 125 5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Μικρές γραπτές ατομικές    εργασίες (ασκήσεις 
εμπέδωσης και περαιτέρω διερεύνηση) (20%) 

Εξαμηνιαία γραπτή ατομική εργασία (60%) 

Παρουσίαση εργασιών του φοιτητή (μικρές ατομικές και 
μέρος της εξαμηνιαίας) (20%) 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Καλαβάσης Φ. & Μούτσιος-Ρέντζος Α. (2015) Ανάμεσα στο μέρος και το όλο: 
Αναστοχαστική οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

 

Καραντζίνης, Θωμάς (2002) Η εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών στα παιδιά ηλικίας 4 - 7 
ετών: η περίπτωση της αξονικής συμμετρίας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Διδακτορική 
διατριβή). 

Κολέζα Ευ. (2017). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών (2η Έκδοση). 
Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg  

Λεμονίδης Χ. (2003) Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού Σχολείου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα  

Λεμονίδης Χ. (2016). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.  

Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά Παιδιά, Μεγάλα Μαθηματικά Νοήματα. Αθήνα: Gutenberg. 

Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική Εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική 
ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 

Van de Walle J., Lovin L., Karp K., Bay-Williams J. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο 
ως το Γυμνάσιο: Διδασκαλία με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του (επιμελητής: Τ. 
Τριανταφυλλίδης, μετάφραση: Α. Γρίβα). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
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Ε02 Π03 Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε02 Π03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 3ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις  
 

3 4 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 3  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    Επιστημονικής Περιοχής  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Συνιστάται να έχει προηγηθεί το εισαγωγικό υποχρεωτικό 
μάθημα Ε02Π02: Βασικές έννοιες Φυσικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE102/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχοι του μαθήματος: 
Tο μάθημα στοχεύει στο  

 Να αναδειχθεί το ενδιαφέρον που υπάρχει σε σύγχρονες έννοιες, θεωρίες και 
νόμους της Φυσικής, που κάνουν αισθητή την παρουσία τους: 

 - Στην καθημερινότητα (ακούμε συχνά γι’ αυτά) 
- Στην αντίληψή μας για τον κόσμο γύρω μας (την κοσμοεικόνα που δημιουργούμε και βάσει 
της οποίας λειτουργούμε πολλές φορές) 
- Στις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

 Να αποκτηθούν επιμέρους τεχνικές γνώσεις για ορισμένες από τις βασικές 
σύγχρονες έννοιες, θεωρίες και νόμους της Φυσικής 

 Να αναδειχθεί η σημασία και η εμβέλεια της ποσοτικής ή/και αφηρημένης 
(μαθηματικοποιημένης) περιγραφής του κόσμου γύρω μας, σε αντιδιαστολή με 
την περιγραφή του στην καθημερινή γλώσσα για την σε βάθος και πληρέστερη 
κατανόηση της φύσης.  

 Από διδακτικής πλευράς, στο να γίνονται νύξεις με την βοήθεια και 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων που να συμβάλουν στην διαδικασία διδακτικής 
μετάπλασης και στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του διδασκόμενου 
(οποιασδήποτε ηλικίας), ανάλογα με το επίπεδό του. 

Γενικές Ικανότητες 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  

 Θα έχουν αποκτήσει επιμέρους τεχνικές γνώσεις για ορισμένες από τις βασικές 
σύγχρονες έννοιες, θεωρίες και νόμους της Φυσικής  

 Θα έχουν αντιληφθεί την σημασία και την εμβέλεια της ποσοτικής ή/και αφηρημένης 
(μαθηματικοποιημένης) περιγραφής του κόσμου γύρω μας, σε αντιδιαστολή με την 
περιγραφή του στην καθημερινή γλώσσα για την σε βάθος και πληρέστερη κατανόηση 
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της φύσης  

 Θα έχουν αντιληφθεί το ενδιαφέρον που υπάρχει σε σύγχρονες έννοιες, θεωρίες και 
νόμους της Φυσικής, που κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην καθημερινή ζωή, 
επηρεάζουν την κοσμοεικόνα που δημιουργούμε και βάσει της οποίας 
λειτουργούμε, και είναι καθοριστικής σημασίας για τις  εφαρμογές της επιστήμης 
και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

 Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν διδακτικά συγκεκριμένα απλά παραδείγματα 
προκειμένου να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών της βασικής 
εκπαίδευσης αναφορικά με τον ρόλο και την σημασία της σύγχρονης Φυσικής στην 
καθημερινή ζωή, στην εικόνα που δημιουργούμε για τον φυσικό κόσμο γύρω μας 
και για τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Βασικά Βοηθήματα   
1. P. G. Hewitt, Οι έννοιες της Φυσικής, 9η έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2004 (κωδικός Ευδόξου 265). 
2. G. Holton & S. G. Brush, Εισαγωγή στις έννοιες & τις θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης, 
Εκδόσεις Gutenberg, 2018 (κωδικός Ευδόξου 77109573). 
3. Συμπληρωματικές σημειώσεις του διδάσκοντος (αναρτημένες στο ClassWeb). 
Αποτελούν σύνοψη ή/και ανάπτυξη ορισμένων θεμάτων της διδακτέας ύλης και 
περιλαμβάνουν πολλές παραπομπές στο ανωτέρω εγχειρίδιο.  
 Εγχειρίδιο και σημειώσεις λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα ως προς το άλλο. 
Ενότητες διδακτέας ύλης 

1.  Ταλαντώσεις – κυματικά φαινόμενα 
(βλ. σχετικά P.G. Hewitt κεφ. 19, 26 – 30,  Holton & Brush κεφ.23, και 

συμπληρωματικά κεφ. 25) 
Υπενθύμιση: Περιοδικά φαινόμενα, μεγέθη σχετικά με την έννοια του κύματος 

(συχνότητα, ταχύτητα, πλάτος και μήκος κύματος), εγκάρσια και διαμήκη 
κύματα, συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, παραδείγματα κυμάτων (ήχος, 
φως, χορδές μουσικών οργάνων, θαλάσσια κύματα, σεισμικά κύματα).  

Φαινόμενα σχετικά με την διάδοση των κυμάτων (ανάκλαση, διάθλαση, 
απορρόφηση, περίθλαση, σκέδαση, πόλωση, διασκεδασμός, φαινόμενο 
Doppler), χρώματα, το χρώμα του ουρανού, φακοί και κάτοπτρα. 

2.  Στοιχεία Θερμοδυναμικής 
(βλ. σχετικά P.G. Hewitt κεφ. 15, 16, 18, και συμπληρωματικά Holton & Brush 

§§17.7 – 17.10, κεφ.19, §§22.1 – 22.7) 
Υπενθύμιση: Θερμοκρασία, θερμότητα, ειδική θερμότητα, θερμοχωρητικότητα, 

νόμος της θερμιδομετρίας, τρόποι διάδοσης της θερμότητας (με αγωγή, με 
μεταφορά, με ακτινοβολία).  

Στοιχεία από την Κινητική Θεωρία, απορρόφηση και εκπομπή θερμότητας, μέλαν 
σώμα και θερμική ακτινοβολία, νόμοι Stefan, Wien, Rayleigh & Jeans και 
Planck, ηλιακή ακτινοβολία, φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Θερμότητα και εσωτερική ενέργεια, ο 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος ως η γενικότερη 
μορφή του Νόμου διατήρησης της Ενέργειας, η απόλυτη κλίμακα μέτρησης 
της θερμοκρασίας, το απόλυτο μηδέν. 

3.  Στοιχεία από την Φυσική του μικρόκοσμου 
(βλ. σχετικά P.G. Hewitt κεφ.11, 31, 32, 33, 34, Holton & Brush κεφ.20, 21, 26 – 28, 

§§29.1-29.2) 
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Η «ατομική υπόθεση» για την δομή του κόσμου, η ανακάλυψη των βασικών 
δομικών στοιχείων της ύλης (άτομα, μόρια, υπατομικά σωματίδια), το 
περιοδικό σύστημα, η κβαντική υπόθεση για την ακτινοβολία (μέλαν σώμα 
και φωτοηλεκτρικό φαινόμενο), τα πρώτα μοντέλα για την δομή του ατόμου 
(μοντέλο του Rutherford, μοντέλο του Bohr), ο δυϊκός χαρακτήρας της ύλης, 
η Αρχή της Αβεβαιότητας του Heisenberg, η έλευση της κβαντομηχανικής, 
ραδιενέργεια, νόμος των ραδιενεργών μετατροπών, μεταστοιχείωση, 
πυρηνική σχάση και πυρηνική σύντηξη, η πηγή της ενέργειας των αστεριών  

4.  Στοιχεία από την Θεωρία της Σχετικότητας 
(βλ. σχετικά P.G. Hewitt κεφ. 35, 36, Holton & Brush §§30.5, 30.8 – 30.10) 
Βασικές αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, ισοδυναμία μάζας – ενέργειας, η Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας ως μια θεωρία βαρύτητας, η Αρχή της Ισοδυναμίας βαρυτικών και 
αδρανειακών δυνάμεων, ο γεωμετρικός χαρακτήρας της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 
μαύρες τρύπες. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη: (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΝΑΙ.  
Επιπλέον της χρήσης πίνακα για την λεπτομερή 
παρουσίαση μαθηματικών σχέσεων και υπολογισμών, 
γίνεται συστηματική χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα για την 
προβολή διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της 
διδακτέας ύλης, και επικουρικά χρήση του διαδικτύου. 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (ανάρτηση εκτεταμένων 
σημειώσεων, αρχείων διαφανειών, φυλλαδίων ασκήσεων 
εμπέδωσης που μελετώνται και κατά τις φροντιστηριακές 
ασκήσεις).  
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις  

39 

Αυτοτελής Μελέτη 22 

Σύνολο Μαθήματος   100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που 
περιλαμβάνει: 

(α) Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με την διδαχθείσα 
ύλη 
(β) Ερωτήσεις που απαιτούν την ύπαρξη επαρκούς 
εννοιολογικής κατανόησης των διδαχθέντων φυσικών 
νόμων και απλών εφαρμογών τους  
(γ) Επίλυση απλών προβλημάτων σχετικών με την 
διδαχθείσα ύλη, η οποία απαιτεί να έχουν αποκτηθεί 
βασικές δεξιότητες στην χρήση ποσοτικών σχέσεων 
που περιγράφουν φυσικά φαινόμενα 

Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των φοιτητών:  
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Οι φοιτητές  γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον 
τρόπο αξιολόγησης τους και έχουν πρόσβαση στο γραπτό 
τους μετά τις εξετάσεις, ενώ πολύ πριν την εξεταστική 
περίοδο τους κοινοποιείται λεπτομερής περιγραφή της 
διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βασικά Βοηθήματα   
1. P. G. Hewitt, Οι έννοιες της Φυσικής, 9η έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 2004 (κωδικός Ευδόξου 265). 
2. G. Holton & S. G. Brush, Εισαγωγή στις έννοιες & τις θεωρίες της Φυσικής 

Επιστήμης, Εκδόσεις Gutenberg, 2018 (κωδικός Ευδόξου 77109573). 
 
Βοηθήματα με μεγαλύτερη μαθηματική ανάπτυξη:  
- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Φυσική, Extended version, 8η έκδοση, Εκδόσεις 

Gutenberg, 2014. 
- H. D. Young, Φυσική, Τόμοι Α, B, 8η έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, 1994. 
- R. Feynman, The Feynman Lectures on Physics, vol. I, II, III, Addison-Wesley, 

Reading Massachusetts, 1963 
 
Πρόσθετη βιβλιογραφία 
- Ε.Ν. Οικονόμου κ.α. Η Φυσική σήμερα: Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας, Τόμοι Ι, ΙΙ 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2010. 
- L. Epstein, Στις γειτονιές της Φυσικής, Τόμοι Ι, ΙΙ, Κάτοπτρο, Αθήνα 1988. 
- T. Hey & P. Walters, Το κβαντικό σύμπαν, Τροχαλία, Αθήνα 1990. 
- R. Feynman, Ο χαρακτήρας του φυσικού νόμου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 1990. 
- R. Feynman, Έξι εύκολα κομμάτια, Κάτοπτρο, Αθήνα 1998. 
- H. Bondi, Σχετικότητα και κοινή λογική, Τροχαλία, Αθήνα 1990. 
- M. Born, Einstein’s Theory of Relativity, Dover, New York, 1962. 
- F. Balibard, Χώρος και Σχετικότητα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1997. 
- C.M. Will Είχε δίκιο ο Einstein; Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο1994. 
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Ε02 Π07 Ενότητες από το πρόγραµµα της Φυσικής και Χηµείας του ∆ηµοτικού 

Σχολείου 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Π07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 4ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ενότητες από το πρόγραµµα της Φυσικής και Χηµείας του 
∆ηµοτικού Σχολείου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU125/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 
 αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν στη δόμηση της διδασκαλίας τους τις αντιλήψεις 

των μαθητών για βασικές έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. 
 αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν διδακτικά μοντέλα και στρατηγικές στις 

Φυσικές Επιστήμες  
 να αναπτύσσουν σχέδια διδασκαλίας των συγκεκριμένων εννοιών και φαινομένων 

Φυσικής και της Χημείας. 
 να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις της Μεθοδολογίας διδασκαλίας των ΦΕ σε 

εξειδικευμένες περιπτώσεις εννοιών και φαινομένων της Φυσικής και της Χημείας 
που συναντώνται στο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. 

Γενικές Ικανότητες 

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

- Αυτόνομη Εργασία 
- Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδομάδα  Παρουσίαση μαθήματος: Οριοθέτηση αντικειμένου και δομής μαθήματος. 
Επισκόπηση βασικών εισαγωγικών εννοιών. 
2η εβδομάδα Κονστρουκτιβιστική θεώρηση της μάθησης. Ιδέες μαθητών στις Φυσικές 
Επιστήμες (ΦΕ).  

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU125/
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3η εβδομάδα Εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία των ΦΕ. Διδακτικές στρατηγικές 
στη διδασκαλία ΦΕ 
4η εβδομάδα Ύλη και υλικά σώματα – Δομή της ύλης: Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. 
Ιδέες μαθητών. Διδακτικές προσεγγίσεις. 
5η εβδομάδα  Θερμότητα (Αλλαγές φυσικής κατάστασης – Τρόποι διάδοσης – 
Συστολή/Διαστολή):  Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. Ιδέες μαθητών. Διδακτικές 
προσεγγίσεις. 
6η εβδομάδα  Μηχανική Ρευστών: Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. Ιδέες μαθητών. 
Διδακτικές προσεγγίσεις. 
7η εβδομάδα Ήχος – Ηχητικά κύματα: Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. Ιδέες μαθητών. 
Διδακτικές προσεγγίσεις. 
8η εβδομάδα  Φως (Διάδοση – Ανάκλαση – Διάθλαση – Απορρόφηση): Επισκόπηση 
επιστημονικής γνώσης. Ιδέες μαθητών. Διδακτικές προσεγγίσεις. 
9η εβδομάδα Στατικός ηλεκτρισμός: Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. Ιδέες μαθητών. 
Διδακτικές προσεγγίσεις. 
10η εβδομάδα  Μαγνήτες – Ηλεκτρομαγνητισμός: Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. 
Ιδέες μαθητών. Διδακτικές προσεγγίσεις. 
11η εβδομάδα  Ενέργεια (Μορφές ενέργειας – Εναλλαγή μορφών ενέργειας): Επισκόπηση 
επιστημονικής γνώσης. Ιδέες μαθητών. Διδακτικές προσεγγίσεις. 
12η βδομάδα  Χημεία (Μίγματα - Διαλύματα): Επισκόπηση επιστημονικής γνώσης. Ιδέες 
μαθητών. Διδακτικές προσεγγίσεις. 
13η βδομάδα Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση. 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη 61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Κασσέτας, Α. (2004). Το μήλο και το κουάρκ. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. 
Χαλκιά, Κ. (2010). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (2000). Οικοδομώντας τις 
έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των Ιδεών των Μαθητών. Αθήνα: 
Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
 
Harlen, W. & Elstgeest, J. (2005). Unesco. Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
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Ε02 Π08 Βιολογία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Π08 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

 
 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Προσφέρεται ως ΠΑΡΑΔΟΣΗ ή ως ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  Να αποκτήσουν βασικές επιστημονικές γνώσεις για τους ζωντανούς οργανισμους , 
τη δομή και τη λειτουργία τους ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν την ΕΝΟΤΗΤΑ 
όλων των ζωντανών οργανισμών, φυτών, ζωων, μυκήτων, βακτηρίων, πρωτοζώων 

 Να μπορούν να συσχετίζουν τις γνώσεις της Βιολογίας που απέκτησαν με την 
καθημερινή ζωη (πχ υγεία/ ασθένεια, απόκτηση τέκνων 
(γονιμοποιηση/εξωσωματική γονιμοποίηση), επιδράσεις περιβάλλοντος στο DNA) 
(χημικά, ρύπανση) ώστε να διαφυλάξουν την υγεία τους και των μελών της 
οικογένειας τους  

 Να μπορούν να διατυπώσουν με επιστημονικούς όρους την  εξέλιξη των ειδών και 
του ανθρώπου 

 Να έχουν αποκτήσει θετική στάση για την επιστήμη και την επιστημονική έρευνα 
 Να έχουν μάθει επιστήμονες (και γυναίκες) από την Ιστορια της Βιολογίας διεθνως 

και στη χώρα μας. 
 Να μπορουν να χρησιμοποιήσουν μικροσκόπιο 
 Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν στερεοσκόπιο 

 
 

Γενικές Ικανότητες 

-  Αναζήτηση πληροφοριών έγκυρων και αξιόπιστων στο διαδίκτυο 
- Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
- Κριτική σκέψη 
- Σεβασμό σε κάθε μορφή ζωής  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ομοιότητες των ζωντανων οργανισμών 

Τα μόρια της ζωής_ Δομή του Κυττάρου  
Δομη και Λειτουργία του DNA 
Πως αναπαράγονται τα Κύτταρα 
Πρότυπα Κληρονομικότητας 
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (οι ορμονες στην αναπαραγωγική συμπεριφορα- 
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγη_-Το αναπαραγωγικο σύστημα του ανθρωπου-Παραγοντες 
που επηρεαζουν τη γονιμοτητα- 
Αποδείξεις της Εξέλιξης 
Οι πρώιμες μορφές ζωής και οι ιοί (Εξέλιξη και νόσος, Πριν να υπάρξουν τα κυτταρα, Η 
καταγωγή των τριών επικρατειών, Οι ιοι, Βακτηρια και Αρχαία, Τα πρωτιστα) 
Φυτα και μύκητες (Χαρακτηρες φυτών και εξέλιξη, Χαρακτήρες και ποικιλότητα μυκήτων, 
Οικολογία μυκήτων,  
Η εξέλιξη του Ανθρώπου 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ,  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ (στην 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ)  
Επισκεψη στο ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (παρατηρηση σε 
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ σε μικροσκόπιο),  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΈΙΣ POWER POIΝΤ και VIDEO  
Αναζήτηση στο διαδίκτυο για Υποχρεωτική Εργασία  
Ομάδα μαθήματος στο Facebook 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

11 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  33 ΩΡΕΣ 1.5 

2ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

6 ΩΡΕΣ 0.25 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

55 ΩΡΕΣ 2 

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6  ΩΡΕΣ 0.25 

ΣΥΝΟΛΟ 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 80% 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ 20% 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Starr C, Evers C, Starr L. Βιολογία. (2015) Βασικές Έννοιες και Αρχές, εκδόσεις UTOPIA  
Allen M (2019) Παρανοήσεις στις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Εκδόσεις Gutenberg. 
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Ε02 Π09 Βιολογία ανθρώπου 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε02 Π09 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ 
ΑΝΩ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιολογία ανθρώπου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Το μάθημα αυτό προσφέρεται κυρίως ως ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Συνιστάται To Υποχρεωτικό μάθημα Μεθοδολογία 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Να μάθουν τη βασική δομή και λειτουργία ανθρώπινου σώματος: 
Τη δομή και λειτουργία του αναπνευστικού, κυκλοφορικού, πεπτικού, ερειστικού, μυικού, 
αναπαραγωγικού, νευρικού συστήματος  
Να γνωρίσουν μερικά από συχνά νοσήματα του ανθρώπου που συνδέονται με κάθε ένα 
από αυτά τα συστήματα 
Να μάθουν τρόπους που προάγουν την υγεία 
Να κατανοήσουν τη μεθοδολογία της διδασκαλίας με διερεύνηση και να ασκηθούν στην 
εφαρμογή της 
Να μπορούν να κάνουν μια καλή παρουσίαση power point 
Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μικροσκόπιο. 

Γενικές Ικανότητες 

-  Δεξιότητες στην Αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο από έγκυρες και 
αξιόπιστε ς πηγές 

- δεξιοτήτων συνεργασίας και εργασίας σε ομάδες  
- Εξάσκηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Κύτταρο-ιστός-όργανο-σύστημα 
Ανθρώπινο σώμα: Οστά. Οστεοπόρωση. Μυικό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Αισθητήρια 

όργανα και Αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή). Κυκλοφορικό 
σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Πεπτικό σύστημα. Μεσογειακή διατροφή. 
Αναπαραγωγικό σύστημα. Εξωσωματική γονιμοποίηση. Σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα.  Ανοσοποιητικό σύστημα. Ιικές λοιμώξεις (γρίπη, 
κοινό κρυολόγημα). Βακτηριακά νοσήματα  Αντιβιοτικά. Καρκίνος. 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Πως γίνεται αναζήτηση από το διαδίκτυο για συγγραφή 
ακαδημαϊκής εργασίας –Γιατί και πως γράφεται η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ στις 
ακαδημαϊκές εργασίες. Παρουσίαση από τη διδάσκουσα και πρακτική άσκηση  

Παρουσίαση χρήσης ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ στη μελέτη των ιστών ανθρώπινου σώματος 
Διδασκαλία και μάθηση για το ανθρώπινο σώμα  με διερεύνηση. Το εκπαιδευτικό  υλικό 

του Ευρωπαϊκού  προγράμματος PriSciNet για το Δημοτικό Σχολείο για τη 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση- PriSciNet Διερεύνηση  : «ΤΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» Μελέτη της μεταβολής των καρδιακών παλμών σε 
σχέση με άσκηση και ηρεμία 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΒΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΈΣ  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Παρουσιάσεις power point από τη διδάσκουσα 
Αναζήτηση πληροφοριών από τους φοιτητές και 
φοιτήτριες από το διαδίκτυο  
Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο eclass 
Επικοινωνία με φοιτητές και φοιτήτριες μέσω  email  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ  

   

   

   

ΣΥΝΟΛΟ   
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 70% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 20% 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΥΖΉΤΗΣΗ 20%  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Starr C, Evers C, Starr L. Βιολογία. (2015) Βασικές Έννοιες και Αρχές, εκδόσεις UTOPIA  
Gatt, S (2014) Δραστηριότητες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών με διερεύνηση σε παιδιά 3-
11 ετών. Ελληνική έκδοση. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης  
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Ε02 Π10 Οικολογία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Π10 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 Ναι. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ , ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

 ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ  
 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ /ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
 ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Γενικές Ικανότητες 

-  Ικανότητα αναζήτησης έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών από το διαδίκτυο 
- Κριτικη σκέψη 
- Δεξιότητες γραπτης και προφορικής επικοινωνίας 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικές Εννοιες 
Συστήματα και οικοσυστήματα – Ζωντανοί οργανισμοί- Αβιοτικοί παράγοντες – Πληθυσμοί 
– Αλληλεπιδράσεις (θήρευση, ανταγωνισμός, συμβίωση) 
Δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων: Ροή ενέργειας- τροφικές αλυσίδες- 
Βιογεωχημικοί κύκλοι- Οικολογική διαδοχή- Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα (παράκτια, 
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θαλάσσια, ωκεανός, λίμνες, υγρότοποι, δασικά οικοσυστήματα, τούντρα, έρημος, 
Μεσογειακοί θαμνώνες) 
Περιβαλλοντικά προβλήματα 
Ιστορική επίδραση του ανθρώπου στη Βιόσφαιρα, Δασικές πυρκαγιές, Διάβρωση και 
ερημοποίηση, υποβάθμιση ακτών. Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι. Ελληνικά 
οικοσυστήματα, χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αλλοιώσεις.  
Αστικό περιβάλλον και συναφή προβλήματα (ηχορύπανση, πράσινο και ανοικτοί χώροι. 
Αστικά στερεά απόβλητα, ρέματα, η φύση στην πόλη. 
Χημική ρύπανση (βιοκτόνα, βαρέα μέταλλα, βιολογική μεγέθυνση και βιολογική 
συσσώρευση). Ρύπανση νερού. Ρύπανση ατμόσφαιρας (πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων, όξινη 
βροχή, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματικές αλλαγές, 
φωτοχημικό νέφος) 
Διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων 
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (Χωματερές. Καύση, υγειονομική ταφή, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση). Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Προστασία βιοποικιλότητας –Οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα 
Ανάπτυξη και περιβάλλον. Αειφόρος ανάπτυξη. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ: ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ (κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών) 
ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ: ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ 
ΕΙΔΗ στην πολη . Θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

11 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΣΥΝ 2 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

33 ΩΡΕΣ 
 
 

6 ΩΡΕΣ 

1.5.. 

2ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

14ΩΡΕΣ 0.5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

50 ΩΡΕΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 ΩΡΕΣ 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, (80%) 
ΣΥΝ 2 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (20%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Starr C, Evers C, Starr L. Βιολογία. Ελληνική ¨εκδοση (2015) Βασικές Έννοιες και Αρχές, 
εκδόσεις UTOPIA  
Γεωργόπουλος Α, Νικολάου Κ, Δημητρίου Α, Γαβριλάκης Κ, Μπλιώνης Γ (2013) ΓΗ. ΕΝΑς 
ΜΙΚΡΌς ΚΑΙ ΕΎΘΡΑΥΣΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Εκδόσεις GUTENBERG 
Χατζημπίρος Κ (2007) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Οικοσυστήματα και Προστασία του Περιβάλλοντος. 
Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
Allen M (2019) Παρανοήσεις στις Φυσικές Επιστήμες στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Εκδόσεις Gutenberg). 
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Ε02 Π11 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02Π11 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 5ο και άνω 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  3 4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Να γνωρίζουν την ιστορια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διεθνως και στη χώρα μας 
Να μπορούν να ανακαλύπτουν περιβαλλοντικά προβλήματα του τοπικού περιβάλλοντος 
από τον τοπικό τύπο και το διαδίκτυο 
Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές 
και μαθήτριες  Δημοτικού Σχολείου με τη μεθοδο project 
Να μπορουν να σχεδιασουν ένα αστικο περιβαλλοντικο μονοπατι στον τόπο τους 
Να έχουν αναπτύξει θετικά συναισθήματα (θαυμασμό, αισθητική απόλαυση, περιέργεια 
για ανακάλυψη) για το φυσικό περιβάλλον και διαθεση να το προστατεύσουν 
Να έχουν αποκτήσει διάθεση για ανάληψης ατομικής ή συλλογικής δράσης για την 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
 

Γενικές Ικανότητες 

-  Δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές στο 
διαδίκτυο 

- Δεξιότητες γραπτης και προφορικής επικοινωνίας 
- δεξιοτήτες  συνεργασίας, ,  
- Δεξιότητες  επίλυσης προβλημάτων  
- Κριτικής σκέψης  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιστορική εξέλιξη ΠΕ.: Ορισμοί. Κλασικά κείμενα. Χάρτα Βελιγραδίου και Διακήρυξη της 
Τιφλίδας.  Σκοπός, στόχοι, κατευθυντήριες αρχές. 
. Παιδαγωγικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Μέθοδος project, Παιχνίδια ρόλων, 
Περιβαλλοντικά μονοπάτια. Ανάλυση περιβαλλοντικού ζητήματος. Μελέτη περίπτωσης. 
Παιχνίδια στη Φύση 
Η ΠΕ στην Ελλάδα. Δεδομένα και συμπεράσματα από την εφαρμογή του θεσμού από την 
ελληνική  αρθογραφία. Δυσκολίες εφαρμογής. 

Η ΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Παραδείγματα από προγράμματα ΠΕ που εχουν υλοποιηθεσε 
δημοτικά σχολεία. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Θεματικά Δίκτυα  
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από Μη Κυβερνητικούς φορείς .  
Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία. Αποσαφήνιση όρων. Τρόποι Περιβαλλοντικής Δράσης Βιώσιμα σχολικά 
περιβάλλοντα. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 1)ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  
2) Αστικο Περιβαλλοντικο Μονοπατι στο Δημοτικο Κηπο 
Ρεθυμνου  
3) Αστικό Περιβαλλοντικο Μονοπατι στο Ιστορικο Κεντρο 
Ρεθυμνου 
4) Προσκλήσεις Ειδικών και Εκπροσώπων Φορέων από την 
Τοπική Κοινότητα (το 2019 προσκληθηκε ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ρεθυμνου) 
5) Διοργανωση περιβαλλοντικών  δράσεων στην 
Πανεπιστημιούπολη (καθαρισμοί, έκθεση 
περιβαλλοντικής φωτογραφίας) ς 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWER POINT ΚΑΙ VIDEO ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  

 ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ FACEBOOK ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εραινό 
εξάμηνο 2019: 300 μελη) για αναρτήσεις αρθρων 
και φωτογραφιών σχετικών με το μάθημα, 
ανακοινώσεων για τις παραδόσεις, αναρτήσεων 
διαφανειών του μαθήματος και συντονισμός για 
τις εθελοντικές δράσεις 

 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ από τους φοιτητες και 
φοιτητριες ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Επικοινωνία με φοιτητές και φοιτήτριες μεσω 
email, facebook και messenger 

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
και ΕΡΓΑΣΙΩΝ των φοιτητων στο Eclass 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

10 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΣΥΝ 
2 ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ 

30 ΩΡΕΣ 1.5 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -  50 ΩΡΕΣ 2 
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ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

20 ΩΡΕΣ 0.5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 80% 
2 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (20%) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Γεωργόπουλος Α & Τσαλίκη Ε (2005) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές-Φιλοσοφία-
Μεθοδολογία-Παιχνίδια & Ασκήσεις . Εκδόσεις Gutenberg 
Καλαϊτζίδης Δ & Ουζούνης Κ (2000) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρία και Πράξη. 
Εκδόσεις Σπανίδη 
Hart Roger (2011) Τα Παιδιά συμμετέχουν. Εκδόσεις Επίκεντρο 
Shallcross T, Robinson, Pace, Arjen Wals (2009). Δημιουργώντας Βιώσιμα Σχολικά 
Περιβάλλοντα. Εκδόσεις Επίκεντρο 
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Ε02 Π12 Φυσική Γεωγραφία 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε02 Π12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 3ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Γεωγραφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Διαλέξεις  
 

3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής Περιοχής  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Συνιστάται να έχει προηγηθεί το εισαγωγικό υποχρεωτικό 
μάθημα Ε02Π02: Βασικές έννοιες Φυσικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDEU118/ 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο βασικός στόχος του μαθήματος που αποτελεί τον άξονα αναφορικά προς τον οποίο 
δομείται το περιεχόμενο του μαθήματος είναι η ανάδειξη της Γεωγραφίας ως μιας κατ’ 
εξοχήν διεπιστημονικής γνωστικής περιοχής όπου συναντώνται διάφορα επιστημονικά 
πεδία από τον χώρο των θετικών επιστημών, και συγκεκριμένα της Αστρονομίας, της 
Φυσικής, της Γεωλογίας, της Χημείας, της Βιολογίας και των Μαθηματικών. 
Ως βασικό βοήθημα για την διδασκαλία αλλά και την ατομική μελέτη του φοιτητή 
χρησιμοποιείται ιστότοπος ο οποίος έχει κατασκευαστεί από φοιτητές σε συνεργασία με τον 
διδάσκοντα (http://www.edc.uoc.gr/~tzanakis/fisiki_geografia.rar). Μέσω του εκ των 
πραγμάτων δυναμικού χαρακτήρα του ιστότοπου αυτού γίνεται ευχερέστερη η κατανόηση του 
διεπιστημονικού χαρακτήρα της Γεωγραφίας και της απαιτούμενης πολυδιάστατης προσέγγισης 
των σχετικών φαινομένων, καθώς επίσης γίνεται ευχερέστερη και η μελέτη τους.   

Γενικές Ικανότητες 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:  

 Θα έχουν αντιληφθεί την διεπιστημονικότητα της Φυσικής Γεωγραφίας ως 
επιστημονικού πεδίου, αλλά και διδακτικού αντικειμένου στην βασική εκπαίδευση 

 Ειδικότερα θα έχουν αποκτήσει βασική κατανόηση θεμελιωδών φαινομένων με τα 
οποία έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος καθημερινά, ή/και τα οποία έχουν παίξει 
καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του πολιτισμού, όπως η έννοια και τα 
χαρακτηριστικά ενός γεωγραφικού χάρτη και το μαθηματικό τους υπόβαθρο, οι 
βασικές κινήσεις της γης, οι τρόποι απόδειξής τους και οι κύριες συνέπειες τους, η 
ύπαρξη των εποχών, η δομή και σύσταση του εσωτερικού και της ατμόσφαιρας της 
γης, η σύγκριση των γήινων χαρακτηριστικών με εκείνα άλλων πλανητών, οι 
συνθήκες που επηρεάζουν την ύπαρξη ζωής, οικολογικά φαινόμενα μεγάλης 
σημασίας (φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, λιώσιμο πολικών πάγων 
κλπ), ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας κλπ. 

 Θα είναι σε θέση να εξηγήσουν με απλό τρόπο σε μικρούς μαθητές πολύ καθημερινά 
ή/και γνωστά φαινόμενα όπως η εναλλαγή ημέρας-νύχτας, οι φάσεις της σελήνης, 
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οι εκλείψεις ηλίου και σελήνης, η ύπαρξη των εποχών, η χρήση του επίπεδου και 
σφαιρικού χάρτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου,  η ύπαρξη ηφαιστείων και η 
σημασία τους για την οικολογική ισορροπία της γης κλπ.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 -- ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
Κινήσεις της γης και οι συνέπειες τους 
(i) Φάσεις της σελήνης  
(ii) Εκλείψεις ηλίου και σελήνης  
(iii) Εποχές και λόξωση της εκλειπτικής - Διάρκεια ημέρας – νύχτας και οι μεταβολές τους   
(iv)  Ισημερίες, ηλιοστάσια, χωρισμός της γης σε γεωγραφικές ζώνες.  
Σύγκριση με άλλα ουράνια σώματα    
(i) Το ελλειπτικό σχήμα της τροχιάς της γης  
(ii) «Ημέρα», «έτος» και «εποχές» σε άλλους πλανήτες    
(iii) Η μέτρηση των αποστάσεων και των διαστάσεων της γης και των ουρανίων σωμάτων:  
Μέτρηση της περιφέρειας της γης: Ερατοσθένης   
Μέτρηση αποστάσεων και διαστάσεων μακρινών αντικειμένων (παραλλακτική μέθοδος)    
Απόσταση γης – σελήνης, γης - ηλίου, ηλίου - πλανητών (νόμοι του Kepler), ηλίου – απλανών 
(αστρική παράλλαξη)   
(iv) Πλανήτες και απλανείς: Κινήσεις πλανητών, νόμοι του Kepler.  
--ΦΥΣΙΚΗ – ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
Βασικές Κινήσεις της γης 
(i) Περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο - Πώς διαπιστώνεται: Αστρική παράλλαξη, «ετήσια 
αποπλάνηση του φωτός», ετήσιο φαινόμενο Doppler   
(ii) Περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα της - Πώς διαπιστώνεται: Εκκρεμές του Foucault, 
μεταβολή της επιτάχυνσης της βαρύτητας λόγω φυγοκέντρου, δύναμη Coriolis και κυκλώνες 
– αντικυκλώνες, ημερήσια «αποπλάνηση του φωτός», ημερήσιο φαινόμενο Doppler.    
(iii) Πώς αιτιολογούνται οι νόμοι των πλανητικών κινήσεων του Kepler: Ο νόμος της παγκόσμιας 
έλξης.  
Γεωγραφικά φαινόμενα και η φυσική περιγραφή και εξήγηση τους   
(i) Παρέλξεις ηλίου και σελήνης πάνω στη γη: Παλίρροιες, μεταπτωτική κίνηση της γης.   
(ii) Η ατμόσφαιρα της γης: Μεταβολή της πίεσης με το ύψος. Το γήινο βαρυτικό πεδίο και ο 
ρόλος του στην διαμόρφωση της δομής και της σύνθεσης της ατμόσφαιρας (ταχύτητα 
διαφυγής). Σύγκριση με άλλους πλανήτες   
(iii) Γήινος μαγνητισμός - το σέλας και ο «ηλιακός άνεμος»   
(iv) Ο φλοιός και η δομή του εσωτερικού της γης: Προέλευση της γης. Προέλευση της 
ατμόσφαιρας, Ο ρόλος της βαρύτητας στην διαμόρφωση του εσωτερικού ενός πλανήτη.  
Σεισμοί, ηφαίστεια, κινήσεις του φλοιού της γης και δημιουργία ηπείρων και οροσειρών.   
Άλλα ζητήματα   
(i) Το χρώμα του ουρανού: Ερμηνεία και αλλαγές ανάλογα με την θέση του ηλίου  
(ii) Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Σύγκριση με Αφροδίτη και Άρη (βλ. (β)(ii)).  
(iii) Το λιώσιμο των πάγων των πόλων: Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας  
(iv) Η πηγή της ενέργειας του ηλίου και των απλανών: Θερμοπυρηνικές αντιδράσεις σχάσης 
και σύντηξης, έλλειμμα μάζας και ισοδυναμία μάζας – ενέργειας (Ε=mc2)    
 ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ  - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
(i) Η χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας, του φλοιού και του εσωτερικού της γης: Η γη ως μη 
τυπικό παράδειγμα του υπολοίπου σύμπαντος σε ότι αφορά την χημική της σύνθεση.   
(ii) Είδη ακτινοβολίας και οι συνέπειες τους: Μήκος κύματος, συχνότητα, ένταση. Κύματα 
ηλεκτρομαγνητικής ή σωματιδιακής υφής. Η τρύπα του όζοντος  
 (iii) Συνθήκες για την ύπαρξη ζωής:    
Η αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων (βλ. και 2.(β)(ii), (iv))  
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o Η απόσταση γης - ηλίου (προσλαμβανόμενη ενέργεια) 
o Ύπαρξη, πυκνότητα, χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας (το γήινο βαρυτικό πεδίο και 

ο ρόλος του) 
o Η ηφαιστειακή δραστηριότητα: Ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα και της μέσης 

θερμοκρασίας της γης (κοντά στο «τριπλό σημείο» του νερού) 
o Σύγκριση με άλλους πλανήτες   

(iv) Ενεργειακές πηγές:   
o Ανανεώσιμες  πηγές (ηλιακή, αιολική, κίνηση νερού)  και μη ανανεώσιμες πηγές 

(ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιθάνθρακες, φυσικό αέριο), ραδιενεργά υλικά) 
o Πυρηνική σχάση & σύντηξη - Περιβαλλοντικά προβλήματα; Διαχείριση αποβλήτων 

--ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Η έννοια του χάρτη    
(i) Η έννοια της κλίμακας  
(ii) Γεωγραφικές συντεταγμένες: Παραλληλία & καθετότητα ευθειών, γωνίες στον χώρο, 
εφαπτομένη στην σφαίρα   
(iii) Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες: Μέτρηση γωνιών και μήκους τόξου   
(iv) Σφαιρικός και επίπεδος χάρτης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Υδρόγειος σφαίρα, 
η απεικόνιση της γης στο επίπεδο (στερεογραφική προβολή) και γιατί είναι 
αποτελεσματική για μικρές περιοχές της γης (η έννοια της καμπυλότητας μιας επιφάνειας).   

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη: (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΝΑΙ.  
Ως βασικό βοήθημα για την διδασκαλία αλλά και την 
ατομική μελέτη του φοιτητή χρησιμοποιείται ιστότοπος ό 
οποίος έχει κατασκευαστεί από φοιτητές σε συνεργασία με 
τον διδάσκοντα.  
Επιπλέον της χρήσης πίνακα για την παρουσίαση 
μαθηματικών σχέσεων και υπολογισμών, γίνεται 
συστηματική χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα για την 
προβολή διαφανειών με τα απαραίτητα στοιχεία της 
διδακτέας ύλης και την παρουσίαση-διερεύνηση του 
ανωτέρω ιστοτόπου, καθώς επίσης γίνεται και χρήση του 
διαδικτύου. 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class (ανάρτηση εκτεταμένων 
σημειώσεων και αρχείων διαφανειών).  
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39  

Αυτοτελής Μελέτη 61  

Σύνολο Μαθήματος   100  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που 
περιλαμβάνει: 

(α) Ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με την διδαχθείσα 
ύλη 
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(β) Ερωτήσεις που απαιτούν την ύπαρξη επαρκούς 
εννοιολογικής κατανόησης και αλληλοσυσχέτισης των 
διδαχθέντων φαινομένων  
 
Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης 
των φοιτητών:  

Οι φοιτητές  γνωρίζουν από την αρχή του εξαμήνου τον 
τρόπο αξιολόγησης τους και έχουν πρόσβαση στο γραπτό 
τους μετά τις εξετάσεις, ενώ πολύ πριν την εξεταστική 
περίοδο τους κοινοποιείται λεπτομερής περιγραφή της 
διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Ν. Λαμπρινός, Σχετικά με την διδασκαλία της γεωγραφίας στο σχολείο, Εκδόσεις 
Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2009 
- W.J. Kaufmann, Universe, 3rd edition, New York: W.H. Freeman & Company, 1991 
- E. v. P. Smith & K.C. Jacobs, Introductory Astronomy and Astrophysics, Philadelphia: W.B. 
Saunders Company, 1973. 
- P. Moore & G. Hunt, The Atlas of the Solar System, London: Mitchell Beazley Publishers, 
1983 
- Open University, Μέτρηση του ηλιακού συστήματος, Αθήνα: Π. Κουτσουμπός Α.Ε. 1986. 
- A. van Helden, Measuring the Universe: Cosmic dimensions from Aristarchus to Halley, 
Chicago: The University of Chicago Press, 1985. 
- Α. Βεργανελάκης (επιμ.), Εμείς και η ραδιενέργεια, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 1989. 
- Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμος 60, Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός 
Πάπυρος 1994. 
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Ε02 Π17 Σύγχρονες θεωρήσεις Φυσικών Επιστημών και η διδασκαλία τους 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  Επιστημών Αγωγής 

ΤΜΗΜΑ  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Π17 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 3ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σύγχρονες θεωρήσεις Φυσικών Επιστημών και η 
διδασκαλία τους 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις / Workshops 3 4 

   

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Επιστημονικής Περιοχής (Υποχρεωτικό επιλογής, 
Παράδοση ή Σεμινάριο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Βασικές Έννοιες Φυσικής (Ε02Π02) & Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ. (Ε02Π06) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 https://eclass.edc.uoc.gr/courses/  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 
  να γνωρίζουν πτυχές των επιστημονικών αντικειμένων:  

o Της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας 
o Των μη γραμμικών συστημάτων 
o Της θεωρίας της σχετικότητας 
o Της επιστήμης υλικών 
o Της κβαντομηχανικής 
o Της τεχνητής νοημοσύνης κ.ά. 

 να εξοικειωθούν με την κοινωνική διάσταση της σύγχρονης έρευνας 
 να αξιοποιούν αρχές της διδακτικής διαπραγμάτευσης της σύγχρονης 

επιστημονικής γνώσης 
 να αξιοποιούν διδακτικά χώρους παραγωγής της σύγχρονης επιστημονικής 

έρευνας 
 να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό για τα αντικείμενα αυτά. 
 

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την 
έρευνα σύγχρονης επιστήμης 

- Δυνατότητα διαμόρφωσης εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με σύγχρονα 
επιστημονικά ζητήματα  

- Αυτόνομη Εργασία 

 

https://eclass.edc.uoc.gr/courses/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
- Οριοθέτηση αντικειμένων σύγχρονης επιστήμης και έρευνας 
- Στοιχεία νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας 
- Στοιχεία μη γραμμικών συστημάτων 
- Στοιχεία θεωρίας της σχετικότητας 
- Στοιχεία επιστήμης υλικών 
- Στοιχεία κβαντομηχανικής 
- Στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης 
- Η διδακτική προσέγγιση των αντικειμένων σύγχρονης έρευνας: 

Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών 
- Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα σε χώρους άτυπης μάθησης Φυσικών Επιστημών 
- Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την διδασκαλία αντικειμένων σύγχρονης έρευνας. 
 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Δια ζώσης συναντήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-class 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1,56 

Αυτοτελής Μελέτη 61 2,44 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελικές Εξετάσεις (100% της 
τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Οικονόμου Ε. (2016). Η Φυσική σήμερα, Τόμος Ι. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
Οικονόμου Ε. (2010). Η Φυσική σήμερα, Τόμος ΙΙ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
Σταύρου Δ.  (2013). Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα στη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6 (1-2), 49-66. 
Μιχαηλίδη, Α., Σταύρου, Δ.  (2016).  Έρευνα αιχμής και κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα 
στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Επιστήμες Αγωγής (Θεματικό Τεύχος 2016), 73-
95. 
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Ε02 Π21 Παρανοήσεις μαθητών Δημοτικού Σχολείου για τις έννοιες της βιολογίας 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε02 Π021 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παρανοήσεις μαθητών Δημοτικού Σχολείου για τις έννοιες 
της Βιολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Η , ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

  Να έχουν κατανοήσει τις  βασικές επιστημονικές γνώσεις για το Ανθρώπινο σώμα, 
τη δομή και τη λειτουργία του  

 Να μπορούν να συσχετίζουν τις γνώσεις της Βιολογίας που απέκτησαν με την 
καθημερινή ζωή (πχ υγεία/ ασθένεια, απόκτηση τέκνων 
(γονιμοποίηση/εξωσωματική γονιμοποίηση), επιδράσεις περιβάλλοντος στο DNA) 
(χημικά, ρύπανση) ώστε να διαφυλάξουν την υγεία τους και των μελών της 
οικογένειας τους  

 Να έχουν αναδομήσει τι ς παρανοήσεις τους για τα εμβόλια , τα αντιβιοτικά  
 Να έχουν αποκτήσει θετική στάση για την Βιολογία και την Ιατροβιολογική  έρευνα 

ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα που προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή του 
ανθρώπου. 

 Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μικροσκόπιο 

Γενικές Ικανότητες 

- Δεξιότητες  αναζήτησης πληροφοριών έγκυρων και αξιόπιστων στο διαδίκτυο 
- Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
- Κριτική σκέψη 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Κύτταρο-ιστός-όργανο-σύστημα 
Ανθρώπινο σώμα: Οστά. Οστεοπόρωση.  
Μυϊκό σύστημα.  
Νευρικό σύστημα. Αισθητήρια όργανα και Αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή).  
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Κυκλοφορικό σύστημα. 
Αναπνευστικό σύστημα. Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. 
Πεπτικό σύστημα. Μεσογειακή διατροφή. Παιδική παχυσαρκία. Σακχαρώδης διαβήτης 
Αναπαραγωγικό σύστημα. Εξωσωματική γονιμοποίηση. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα. AIDS. Καρκίνος μαστού. Καρκίνος στήθους. Καρκίνος προστάτη. 
Ανοσοποιητικό σύστημα. Ιικές λοιμώξεις (γρίπη, κοινό κρυολόγημα). Βακτηριακά νοσήματα  
Αντιβιοτικά. Εμβόλια. Αυτοάνοσα νοσήματα. Μεταμοσχεύσεις. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  
Συν 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ_ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΑ ΣΕ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

13 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 39 ΩΡΕΣ 1.5 

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

6 ΩΡΕΣ 0.5  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 

55 ΩΡΕΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 4 

ΣΥΝΟΛΟ 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Starr C, Evers C, Starr L. Βιολογία. (2015) Βασικές Έννοιες και Αρχές, εκδόσεις UTOPIA  
Allen M (2019) Παρανοήσεις στις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Εκδόσεις Gutenberg. 

 
 

 
  



492 
 

Ε02 Π22 Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ε02 Π22 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o και πάνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Να αντιλαμβάνονται τις πόλεις ως κοινωνικο-οικολογικά συστήματα  
 Να αναγνωρίζουν στοιχεία της φύσης στην πόλη 
 Να μπορούν να εντοπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στον τόπο που 

κατοικούν  
 Να εντοπίζουν καλές πρακτικές για την επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων 
 Να αναλαμβάνουν  δράσεις σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 
 Να μπορούν να συνεργαστούν με διάφορους φορείς στην πόλη που πρoάγουν 

τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 Να μπορούν να σχεδιάσουν δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 

αστικό περιβάλλον  για μαθητές Δημοτικού σχολείου. 

Γενικές Ικανότητες 

Ικανότητες αναζήτησης έγκυρων πληροφοριών από διάφορες πηγές, έντυπες και ψηφιακές 
Ικανότητες προφορικής  επικοινωνίας 
Παρατηρητικότητα, συνεργασία. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
            ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
            Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
            ΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
            ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
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ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Θεωρητικές προσεγγίσεις 
                      ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ Ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

            ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ (SENSE OF PLACE) 
            ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ κ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ 
            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
            ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
            ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
                       
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
             ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ              
             ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΤΕΧΝΗ 
             ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Διάλεξη με power point 
Συζήτηση  με ειδικούς μέσω τηλεδιάσκεψης 
3 βιωματικά εργαστήρια στην πόλη του Ρεθύμνου 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 E CLASS για ασυγχρονη διδασκλάι και μάθηση 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

10 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 30  ΩΡΕΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1- 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 
ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΗΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

3  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

3  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 
ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

3  

Σύνολο 36  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή εξέταση  στο τέλος 10 μονάδες. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Russ A (ed.) (2015) Urban Environmental Education. Cornell University Civic Ecology Lab, 
North American Association for Environmental Education and EE Capacity, Ithaca, NY, and 
Washington D.C. e-Book 
Russ A & Krasny M (2017). Urban Environmnetal Education review. Cornell University P|ress, 
Ithaca, USA. 
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E03 Π01 Εισαγωγή στην Πληροφορική 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  E03 Π01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Εισαγωγή στην Πληροφορική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εξάσκηση στον Η.Υ 3  

Εργαστήριο 3  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πλήρως εξοικειωθεί με 
τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και ειδικά με τα βασικά λογισμικά, τα οποία θα 
αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στον μελλοντικό εργασιακό του χώρο. Συγκεκριμένα, ο 
φοιτητής θα είναι σε θέση να : 
 κατανοεί πλήρως τη λειτουργία των βασικών λογισμικών. 
 αναπτύσσει μοντέλα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων λογισμικών στο σχολείο -  

διδασκαλία και διοίκηση.  
Αναλυτικότερα, ο φοιτητής θα : 
 έχει εξοικειωθεί  στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
 έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρησιμοποίηση των λογισμικών 

είτε στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης ή γενικότερα στο 
σχολείο  για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του 

 έχει κατανοήσει πλήρως τόσο τα ηθικά ζητήματα όσο και τους κινδύνους από τη 
χρήση του διαδικτύου 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Δομή και λειτουργία του  Η.Υ. 
 Λειτουργικά συστήματα 



495 
 

  Διαδίκτυο και εφαρμογές 
 Κειμενογράφος – εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου, μορφοποιήσεις 

γραμματοσειράς, παραγράφου και εγγράφου, πίνακες, κατηγορίες, σύμβολα, 
σχήματα, WordArt, γραφήματα, στήλες, στοιχεία αλληλογραφίας, πίνακας 
περιεχομένων, ευρετήριο όρων. 

 Υπολογιστικά φύλλα - εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, υπολογισμοί με 
συναρτήσεις και αριθμητικούς τύπους, γραφικές αναπαραστάσεις, βάσεις 
δεδομένων, πολλαπλά φύλλα, αυτοματοποίηση εφαρμογής. 

 Παρουσιάσεις – δημιουργία και επεξεργασία διαφανειών για την παρουσίαση ενός 
θέματος. 

  Συνεργασία των ανωτέρω προγραμμάτων για τη βελτίωση της διαδικασίας 
μάθησης. 

 Πρακτική άσκηση στους Η.Υ του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 Εξάσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 
 Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39  

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

25  

Εργαστηριακή 
άσκηση 

36  

   

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελική Εξέταση μαθήματος 
(70% της τελικής βαθμολογίας) και Τελική Εξέταση του 
εργαστηρίου (30%  της τελικής βαθμολογίας). 
 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία και αυτό μας οδηγεί δίνουμε την ενδεικτική 
βιβλιογραφία  όποτε προσφέρεται το μάθημα. 
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E03 Π05 Βάσεις Δεδομένων 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  E03 Π05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 20 και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εξάσκηση στον Η.Υ 3  

Εργαστήριο 3  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πλήρως εξοικειωθεί με 
τα σύγχρονα μοντέλα δομής δεδομένων – σχεσιακό, ιεραρχικό, δικτυωτό – και ειδικότερα 
με την Microsoft Access, ενός εκ των σημαντικότερων λογισμικών στην κατηγορία  των 
σχεσιακών μοντέλων. Ουσιαστικά, ο φοιτητής θα μπορεί να εφαρμόσει όλες εκείνες τις 
απαραίτητες λειτουργίες του λογισμικού για την υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να : 
 κατανοεί πλήρως τη λειτουργία του λογισμικού 
 αναπτύσσει μοντέλα χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων των βασικών  λειτουργιών 

του στο σχολείο -  απλές και σύνθετες εκπαιδευτικές εφαρμογές είτε για τη βελτίωση 
της διαδικασίας μάθησης ή για την λειτουργία  της σχολικής μονάδας. 

Αναλυτικότερα, ο φοιτητής θα : 
 έχει εξοικειωθεί  στη χρήση του λογισμικού 
 έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρησιμοποίηση του λογισμικού 

είτε στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης ή γενικότερα στο 
σχολείο  για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του 

Γενικές Ικανότητες 

 
 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Λήψη αποφάσεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αναλυτική παρουσίαση του περιβάλλοντος για τη δημιουργία αλλά και τη 
συντήρηση μιας βάσης δεδομένων. 

 Δημιουργία, επεξεργασία και συσχέτιση πινάκων. 
 Σχεδίαση απλών και σύνθετων ερωτημάτων. 
 Σχεδίαση φορμών και  εκθέσεων. 
 Μορφοποιήσεις – πίνακες, φόρμες, εκθέσεις. 
 Δημιουργία, καταγραφή και εκτέλεση μακροεντολών. 
 Αυτοματοποίηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. 
 Σύνδεση με άλλα λογισμικά - έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και ιστοσελίδες. 
 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δομής δεδομένων εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 Εξάσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 
 Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1.5 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

6 ΩΡΕΣ 0.5  

Εργαστηριακή 
άσκηση 

55 ΩΡΕΣ 2 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελική Εξέταση μαθήματος 
(80% της τελικής βαθμολογίας) και Τελική Εξέταση του 
εργαστηρίου (20%  της τελικής βαθμολογίας). 
 

 
 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία και αυτό μας οδηγεί δίνουμε την ενδεικτική 
βιβλιογραφία  όποτε προσφέρεται το μάθημα. 
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E03 Π07 Τεχνολογία ανάπτυξης ιστοσελίδων 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  E03 Π07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Από το 20 και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία ανάπτυξης ιστοσελίδων 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εξάσκηση στον Η.Υ 3  

Εργαστήριο 3  

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με εργασία και προσωπική μελέτη)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει πλήρως εξοικειωθεί με 
τα σύγχρονα λογισμικά ανάπτυξης διαδικτυακών τοποθεσιών και ειδικότερα με τις βασικές 
λειτουργίες, οι οποίες θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εφαρμογών. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να : 
 κατανοεί πλήρως τη λειτουργία των λογισμικών. 
 αναπτύσσει μοντέλα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων λογισμικών στο σχολείο -  

διαδικτυακές τοποθεσίες είτε για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης ή για την 
παρουσίαση της σχολικής μονάδας. 

Αναλυτικότερα, ο φοιτητής θα : 
 έχει εξοικειωθεί  στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
 έχει κατανοήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρησιμοποίηση των λογισμικών 

είτε στη σχολική τάξη για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης ή γενικότερα στο 
σχολείο  για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του 

 έχει κατανοήσει πλήρως τόσο τα ηθικά ζητήματα όσο και τους κινδύνους από τη 
χρήση του διαδικτύου 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική  Εργασία 
 Λήψη αποφάσεων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αναλυτική παρουσίαση του περιβάλλοντος για τη δημιουργία αλλά και τη 
συντήρηση μιας διαδικτυακής τοποθεσίας. 

 Ανάπτυξη ενός συνόλου συνεργαζόμενων ιστοσελίδων – υπερσυνδέσεις, κείμενο, 
σύμβολα, σχήματα, κατηγορίες, στήλες, πίνακες, γραφικά, πολυμέσα.  

 Μορφοποιήσεις - θέματα, περιγράμματα, ενεργά στοιχεία, πλαίσια, φόρμες, 
βίντεο, εφέ και δυναμικά στυλ. 

 Σύνδεση με άλλα λογισμικά - βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα και 
δημιουργίας ιστοσελίδων δραστηριοτήτων. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής τοποθεσίας με 
ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 Η εφαρμογή υλοποιείται σε κάποιο από τα ακόλουθα προγράμματα – Weebly, 
WYSIWYG Web Builder, FrontPage, Web Expression. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στην τάξη  
(πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 
 Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 
 Εξάσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 
 Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο Η.Υ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 3 Χ 13 = 39 1.5 

Μικρές ατομικές    
εργασίες εξάσκησης 

6 ΩΡΕΣ 0.5  

Εργαστηριακή 
άσκηση 

55 ΩΡΕΣ 2 

Σύνολο Μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 
 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Τελική Εξέταση μαθήματος 
(80% της τελικής βαθμολογίας) και Τελική Εξέταση του 
εργαστηρίου (20%  της τελικής βαθμολογίας). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία και αυτό μας οδηγεί δίνουμε την ενδεικτική 
βιβλιογραφία  όποτε προσφέρεται το μάθημα. 
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 Ε03 Π11 Ψηφιακός Εγραμματισμός και Διαδίκτυο 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε03 Π11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Όλα  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακός Εγραμματισμός και Διαδίκτυο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια 3 4 

   

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής (Επιλεγόμενο) Ειδικού Υπόβαθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  
(στην Αγγλική γλώσσα με εργασία και προσωπική μελέτη) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/ ή 
https://elearn.uoc.gr/   

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ψηφιακού κόσμου και βασικών 
αρχών του Διαδικτύου για μία ασφαλή και δεοντολογική χρήση του στην εκπαίδευση.Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα: 

 κατανοούν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και των 
τεχνολογικών αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα.  

 αναγνωρίζουν και θα χρησιμοποιούν λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ. 

 αναζητούν και αξιολογούν  δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 

 αναγνωρίζουν τα επίπεδα ασφάλειας των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούν 

 προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα 

 χρησιμοποιούν την ψηφιακή τους υπογραφή 

 χρησιμοποιούν υπηρεσίες «νέφους» στον Παγκόσμιο Ιστό (Επεξεργασία κειμένου, 
παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα. Συνεργατικά περιβάλλοντα (όπως 
τα Google Docs),  

 έχουν αναπτύξει μια κριτική στάση για κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που 
προκύπτουν από την χρήση του Διαδικτύου. 

 έχουν μεταβεί από τον ρόλο του καταναλωτή ψηφιακού περιεχομένου σε ρόλο 
δημιουργού  

 κάνουν χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνία, (E-learn, Moodle, Zoom, Webex, MS Teams κλπ.) 

 
 

http://pegasus.clab.edc.uoc.gr/lst/
https://elearn.uoc.gr/
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Γενικές Ικανότητες 

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

• Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου για το Διαδίκτυο και την 
εκπαιδευτική διαδικασία 

• Αξιοποίηση του Ανοικτού Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα  
• Γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο: (ενδεικτικά)  

 Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (netiquette),  
 Επικοινωνία και Επαφές. Ψηφιακό ίχνος και δημοσίευση προσωπικών 

δεδομένων 
 Προσωπική Εικόνα και Ταυτότητα. θέματα ιδιωτικότητας, και 

δεοντολογίας,  
 Εθισμός στο Διαδίκτυο. Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

• Χρήση ασφαλούς πλοήγησης και υπηρεσίες του Διαδικτύου για χρήση τους σε 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η εβδ.: Η Πληροφορική ως επιστημονικό πεδίο  
Εισαγωγή. Επιστήμη και Τεχνολογία στα κοινωνία περιβάλλοντα. Προβλήματα της 
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

2η εβδ.: Ψηφιακός Εγγραμματισμός 
Πληροφορίες και δεδομένα, Ψηφιακός κόσμος, ψηφιακό δίδυμο. 

3η εβδ.: Διαδίκτυο  
Εισαγωγή. Τεχνολογικά ιστορικά στοιχεία. Ο Παγκόσμιος Ιστός. Προγράμματα 
πλοήγησης. Cookies. 

4η εβδ.: Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 
Τι είναι και γιατί το χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση. Άδειες Creative Commons. 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Λογισμικών 

5η εβδ.: Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό 
Μηχανές αναζήτησης, ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών, στρατηγικές 
αναζήτησης, έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών. 

6η εβδ.: Νομικά ζητήματα στο Διαδίκτυο  
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).   

7η εβδ.: Εισαγωγή στα περιβάλλοντα web 2.0 
Εργασία στο Διαδίκτυο (Επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά 
λογιστικά φύλλα. Συνεργατικά περιβάλλοντα (όπως τα Google Docs),  

8η εβδ.: Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, Skype, viber, Zoom, Webex, MS Teams κλπ. 

9η εβδ.: Ψηφιακή ασφάλεια 
Προστασία από Κακόβουλο Λογισμικό. Προστασία από Spam 

10η εβδ.: Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Προστασία από κλοπή 
ταυτότητας. Το δικαίωμα στη λήθη. 

11η εβδ.: Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης. 
Social media, ο ρόλος του στην εκπαίδευση 

12η εβδ.: Προστασία παιδιών και εφήβων 
ο ρόλος της οικογένειας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου. 

13η εβδ.: Ασφαλή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
Παρουσίαση ιστότοπων. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πέραν των αρχικών διαλέξεων το μάθημα θα πραγματοποιηθεί 
σε εργαστήριο Η/Υ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Το μάθημα ανήκει στα ΤΠΕ. 

 ΝΑΙ. Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και βιντεοπροβολέα, χρήση 
διαδικτύου για προβολή παραδειγμάτων και εφαρμογών 
σχετικών με την διδακτέα ύλη.  

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας  μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle). 

 Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle).  

 Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle) και  ηλ.ταχ. 

 Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην 
πλατφόρμα moodle. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS 
μονάδες 

Διαλέξεις 39  

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

25  

Αυτοτελής μελέτη 36  

Σύνολο μαθήματος 100 4 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Α) Συμμετοχή στην βιωματική διαδικασία (10% του τελικού 
βαθμού). 
Β) Περιοδικός έλεγχος γνωστικού περιεχομένου (20% του 
τελικού βαθμού). 
Γ) Γραπτή τελική εξέταση (70% του τελικού βαθμού). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Στην Ελληνική Γλώσσα 
Α.1. Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια 
21. Σημειώσεις διδάσκοντα, Σ. Αναγνωστάκης 
22. Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Ιωάννης Μαυρίδης, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, 

2015 
23. Εργαστήριο ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, Ιωάννης 

Μαυρίδης, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, 2015 
https://www.elculture.gr/blog/article/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce
%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%e%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1-
%ce%bc%ce%b5-
%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bc%c%ce%b7%ce%bd-
%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce/ 
Α.2. Πρόσθετη Βιβλιογραφία  
10. http://aesop.iep.edu.gr/node/15135 
11. https://synedrio.pekap.gr/praktika/7o/ergasies/3balis3.pdf 
   

 

  

https://www.ebooks4greeks.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf
https://www.ebooks4greeks.gr/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/525
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/525
http://aesop.iep.edu.gr/node/15135
https://synedrio.pekap.gr/praktika/7o/ergasies/3balis3.pdf


503 
 

4. Κατάλογος Προσφερόμενων Μαθημάτων 

 

Α΄ Τομέας: ΘΕΩΡΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α01 Παιδαγωγική Θεωρία και Επιστημολογία 

Α0101 Υ Εισαγωγή στη Παιδαγωγική 

A01 02 Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως Ετεροπαιδαγωγική στον 21ο αιώνα  

Α01 03  Θεμελιωτές και Μέθοδοι της Συγκριτικής Παιδαγωγικής και η επίδρασή τους  
               στη σύγχρονη εκπαίδευση  

Α01 05  Παιδαγωγική, διδακτική και επιστημολογική θεώρηση της Ιστορίας 

Α01 06 Κριτική Παιδαγωγική: από τον Σωκράτη έως τους σύγχρονους εκφραστές της  

 

Α02 Θεωρίες Αγωγής & Κοινωνικοποίησης  

Α02 02  Κοινωνικοποίηση και Πολιτική Κοινωνικοποίηση: σύγχρονες προσεγγίσεις 
   (οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ, τέχνη-κινηματογράφος)  

Α02 03  Κοινωνικοποίηση Ευάλωτων Ομάδων: η περίπτωση των Ρομ 

Α02 06  Nέοι και Πολιτική: σύγχρονες μορφές έκφρασης (γκράφιτι, τατουάζ κ.ά.)  

Α02 07 Μουσειακή εκπαίδευση, μάθηση και εμπειρία  

 

Α03 Ιστορία της Εκπαίδευσης   

Α03 02  Ανακαινιστές της παιδαγωγικής σκέψης και πράξης 

 

Α04 Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης  

Α04 01 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: Κατοχή –Αντίσταση – Εμφύλιος  

Α04 03 Νεοελληνική Εκπαίδευση: Η παιδεία στην Κρήτη (1898-1913) 

 

Α05 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Α05 01 Υ Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση του Ανθρώπου-Πολίτη  

Α05 04   Kοινωνιογλωσσολογία και εκπαίδευση  

Α05 06   Έμφυλη ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  

 

Α06 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική  

Α06 02 Υ Θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και ιστορική παιδεία 

A06 07  H διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές τάξεις 

Α06 11  Η Συνοριακή Παιδαγωγική σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης  

Α06 12  Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη 

Α06 13  Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση 

Α06 14  Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε χώρους πολιτιστικής 
               εμπειρίας και μάθησης 
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Α07 Συγκριτική Παιδαγωγική  

Α07 01 Το Πρωτοβάθμιο σχολείο στα εκπαιδευτικά συστήματα του σύγχρονου κόσμου  

Α07 03 Μορφές Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Αφρική, Ασία και Λ. Αμερική  

Α07 04  Kαινοτόμα και Εναλλακτικά Σχολεία στο πλαίσιο μιας Ριζοσπαστικής Παιδαγωγικής  

Α07 06  Μετανάστευση, οικογένεια, κοινωνικά συστήματα και εκπαίδευση σε πολιτισμικά 
               περιβάλλοντα μάθησης 

 

A08 Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 

Α08 01Υ Διγλωσσία και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας 

Α08 02  Ζητήματα διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης  γλώσσας  

Α08 04  Γλώσσες και γραμματισμοί σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα 

 

Α10 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Α10 01  Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και οργάνωση και διοίκηση της 
               εκπαίδευσης. Η περίπτωση του μέντορα  

Α10 06  Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των βενιζελικών και αντιβενιζελικών κυβερνήσεων στο 
               ελληνικό κράτος μέσα από την ιστορική τους συγκρότηση και διαδρομή  

Α10 09  Εκπαιδευτικός και Οργάνωση και διαχείριση σχολικής τάξης. Το διεθνές παράδειγμα  

 

Α11 Διά βίου μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων  

A11 01  Δια βίου Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης  

Α11 04 Υ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (e-learning) 

Α11 06  Εικονικοί Κόσμοι (virtual worlds) στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  

 

Α12 Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

A12 01  Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Α12 04  Εκπαίδευση από Απόσταση: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού με την χρήση των ΤΠΕ  

A12 05  Σχολική Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ: Θεωρία και Πράξη 

 

Α14 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Α14 01  Το επάγγελμα εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: θεωρία και έρευνα 

Α14 02  Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στον κόσμο 
 

Α14 06  Σχολεία του Κόσμου-Εκπαιδευτικοί του Κόσμου: δημιουργικές προσεγγίσεις και 
               καινοτόμες εναλλακτικές πρακτικές  

Α14 07  Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης σχολείων: η 
διεθνής εμπειρία 

 

Α15 ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο σύγχρονο σχολείο 

Α15 03 Ψηφιακά Παιγνίδια και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση  

Α15 05 Τεχνητή νοημοσύνη και Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση  
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Α15 06 Δημιουργικότητα: Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση  

Α15 07 Δημιουργικότητα: Σύγχρονα Περιβάλλοντα Ψηφιακής Αφήγησης με την χρήση των 
               ΤΠΕ (Digital Storytelling)  

Α15 08 Δημιουργικότητα και ζητήματα ασφάλειας και εθισμού στο διαδίκτυο  

 

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Β01 Γενική Ψυχολογία 

Β01 01 Y Εισαγωγή στη Ψυχολογία 

Β01 02  Εγκέφαλος, μάθηση και συμπεριφορά 

Β01 03  Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας 

Β01 04  Ψυχολογία κινήτρων 

Β01 05  Γνωστικές Διεργασίες, Συναισθήματα και Νοητική Υγεία   

Β01 10  Μνήμη, λειτουργία και διαταραχές της 

 

Β02 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

Β02 01 Y Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 

Β02 02  Αναπτυξιακή ψυχολογία ΙΙ (εφηβική ηλικία & ωριμότητα) 

Β02 03  Θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας  

Β02 06  Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού 

 

Β03 Εκπαιδευτική Ψυχολογία  

Β03 01 Y Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Β03 03  Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης 

Β03 08  Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου 

Β03 12  Μάθηση και διδασκαλία της γραπτής έκφρασης με χρήση πολυμέσων 

Β03 13 Υ Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου 

Β03 14  Γραμματισμός και νέες τεχνολογίες στο πεδίο της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης 
               γλώσσας 
 

Β04 Κοινωνική Ψυχολογία  

Β04 02  Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 

 

Β05 Ειδική Αγωγή  

Β05 03  Αναπτυξιακές διαταραχές                                 
Β05 04  Διαταραχές λόγου στη σχολική ηλικία 

Β05 06  Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη σχολική ηλικία 

Β05 07 Y Ένταξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές  

Β05 08  Μαθησιακές Δυσκολίες 

Β05 10  Σχολική συμβουλευτική για παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές 

Β05 11  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία 
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Β05 12  Σχολική συμβουλευτική για εφήβους με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές 

Β05 13  Χαρισματικότητα & ταλέντο 

 

Β06 Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και αξιολόγηση 

Β06 08  Αξιολόγηση του προφορικού λόγου στα παιδιά 

Β06 10  Νοημοσύνη 

Β06 11  Ανίχνευση & διάγνωση αναγνωστικών διαταραχών 

 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ  ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Β06 Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα & αξιολόγηση 

 

Β06 01 Y Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής    
              (Μάθημα Προαπαιτούμενο για συμμετοχή σε σεμινάριο κι εκπόνηση Πτυχιακής 
               Εργασίας) 

Β06 06  Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας 

Β06 13  Σεμινάριο εκπόνησης & συγγραφής επιστημονικών εργασιών 

 

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Γ01 Αναλυτικά Προγράμματα  

Γ01 01 Υ Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και Πράξη  

Γ01 02  Αναλυτικό πρόγραμμα και νέα Ευρώπη 

Γ01 03  Αφανές ή Λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Γ01 04  Ο εκπαιδευτικός ως Διαμορφωτής του Αναλυτικού Προγράμματος 

 

Γ02 Διδακτική Μεθοδολογία  

Γ02 01 Υ Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας  

Γ02 03  Εναλλακτικά Παραδείγματα Διδασκαλίας/Μάθησης και η Θεωρητική τους Θεμελίωση 

Γ02 07  Αξίες και αξιακά συστήματα  

Γ02 09  Διδακτική και εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη 

 

Γ03 Εκπαιδευτική Τεχνολογία  

Γ03 04  Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό  

Γ03 06  Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό  

  περιβάλλον 

Γ03 08  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού  

Γ03 09  Ψηφιακά Μέσα, Συμμετοχικό Βίντεο και Μετασχηματιστική Μάθηση 

Γ03 10 Υ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση  

  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Γ03 11  Ψηφιακό Παιχνίδι και Μαθησιακές Διαδικασίες 
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Γ04 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  

Γ04 04  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα σχολείου  

Γ04 05  Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών 
 

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Δ01 Νεοελληνική Λογοτεχνία & Γλώσσα  

Δ01 03 Υ Παιδική Λογοτεχνία  

Δ01 05  Θεωρητική Γλωσσολογία: Θέματα γραμματικής από τα σχολικά βιβλία 

Δ01 06 Υ Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω της αφήγησης 

Δ01 08  Εισαγωγή στη Γλωσσολογία  

Δ01 13 Υ Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή λογοτεχνία  

Δ01 17 Υ Νεοελληνική Γραμματική  

Δ01 28  Αφηγήσεις πρόωρης ενηλικίωσης: Παιδικά βιβλία για δύσκολα θέματα  

Δ01 29  Ανάπτυξη και διδασκαλία λεξιλογίου  

Δ01 30  Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό  

Δ01 31  Δομή της Νέας Ελληνικής γλώσσας  

Δ01 32  Γλωσσική έρευνα (σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων) και διδακτικές εφαρμογές  

 

Δ02 Φιλοσοφία και Θρησκευτική Παιδεία  

Δ02 01  (ΕΠΑ 502) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  

 

Δ03 Αισθητική, Μουσική και Φυσική Αγωγή  

Εικαστική Έκφραση του Παιδιού  

Δ03 01  Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και εφαρμογές  

Δ03 02  Εικαστική έκφραση του παιδιού: Γλυπτική και εφαρμογές  

Δ03 03 Πρακτικές Τέχνες του Θεάτρου και Θεωρία Δράματος 

Δ03 04  Ιστορία Τέχνης  

Μουσική Αγωγή του Παιδιού  

Δ03 08  Εισαγωγή στη Μουσική  

Δ03 09  Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική  

Δ03 13  Θέατρο για Παιδικό και Νεανικό Κοινό 

Δ03 20  Μουσική γνώση και δημιουργία  

Δ03 26  Η Σωματική Κίνηση στη Διαθεματική Διδασκαλία: μία πολυτροπική προσέγγιση 

 

Δ04 Κοινωνιολογία 

Δ04 07  Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Κοινωνικών Σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο 
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Δ05 Ιστορία  

Δ05 02  Αρχαία Ελληνική Ιστορία (και η πρόσληψή της στους νεότερους χρόνους) 

Δ05 03  Μεσαιωνική Ιστορία (από τη δημιουργία της Νέας Ρώμης, στη γένεση του Νέου και 
   Νεότερου Ελληνισμού)  

Δ05 04  Νεότερη Ιστορία: Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Δ05 05  Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

Δ05 09  Η Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία μέσα από τη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο 

Δ05 10  Διεπιστημονικές διαστάσεις και προσεγγίσεις της Ιστορίας 

 

Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Ε01 Μαθηματικά  

Ε01 01  Βασικές αριθμητικές έννοιες 

Ε01 03  Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική  

Ε01 04  Βασικές αλγεβρικές έννοιες 

Ε01 05  Βασικές έννοιες Γεωμετρίας  

Ε01 07 Υ Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο  

Ε01 08 Υ Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου  

Ε01 11 Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 

Ε01 12 Το μαθηματικό παιγνίδι στη σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Ε01 14 Θέματα της διδασκαλίας και μάθησης μαθηματικών εννοιών στις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου 

Ε02 Φυσικές Επιστήμες  

Ε02 02 Υ Βασικές έννοιες Φυσικής*  

Ε02 03  Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση*  

Ε02 05  Πειραματική Φυσική και Χημεία 

Ε02 06 Υ Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο*  

Ε02 07  Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου* 

Ε02 08  Βιολογία 

Ε02 09  Παρανοήσεις  μαθητών δημοτικού σχολείου για τις έννοιες της Βιολογίας  

Ε02 10  Οικολογία 

Ε02 11  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Ε02 12  Φυσική Γεωγραφία  

Ε02 16  Άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες* 

Ε02 17  Σύγχρονες θεωρήσεις Φυσικών Επιστημών και η Διδασκαλία τους  

Ε02 18  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη 
              Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

Ε02 19  Θεωρία και Πράξη στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

Ε02 20  Κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

Ε02 23  Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (STEM) στη Εκπαίδευση  
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Ε03 Πληροφορική 

Ε03 01  Εισαγωγή στην Πληροφορική* 

E03 02  Σχεδιασμός υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση 
              λογισμικού 

Ε03 03  Οι υπολογιστές στη διδακτική των θετικών επιστημών  

Ε03 04  Γλώσσες προγραμματισμού  

Ε03 05  Βάσεις δεδομένων* 

Ε03 06  Ηλεκτρονικό γραφείο  

Ε03 07 Τεχνολογία ανάπτυξης ιστοσελίδων*  

Ε03 08  Σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής  

Ε03 09  Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  

Ε03 10  Διδακτική του προγραμματισμού – η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο 

Ε03 11  Ψηφιακός Εγγραμματισμός και Διαδίκτυο 

 

 *Στα μαθήματα αυτά εκτός από τις τρείς (3) ώρες παράδοσης, υπάρχουν και τουλάχιστον 3 
υποχρεωτικές εργαστηριακές ώρες (εκτός εάν προσφέρονται ως σεμινάριο) 

 

Ξένες Γλώσσες 

ΞΓΛ 10  Ξένη Γλώσσα Ι 

ΞΓΛ 20 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 

ΞΓΛ 30 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ 

ΞΓΛ 40 Ξένη Γλώσσα ΙV 

 

Σχολική Πρακτική 

ΣΠΑ  1 Σχολική Πρακτική 1 

ΣΠΑ  2 Σχολική Πρακτική 2 


