
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

(1) ΓΕΝΙΚΑ   

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

ΣΧΟΛΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   
ΤΜΗΜΑ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΚΑΙ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΕΠΙΠΕΔΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ     ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΠΔΕ   100   ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ   3 ο     
ΤΙΤΛΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΒΑΣΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     
σε  περίπτωση  που  οι  πιστωτικές  μονάδες  απονέμονται  σε  διακριτά  μέρη            
του  μαθήματος  π.χ.  Διαλέξεις,  Εργαστηριακές  Ασκήσεις  κ.λπ.  Αν  οι           
πιστωτικές  μονάδες  απονέμονται  ενιαία  για  το  σύνολο  του  μαθήματος           
αναγράψτε  τις  εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας  και  το  σύνολο  των           
πιστωτικών   μονάδων   

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ   
ΩΡΕΣ   
Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑΣ   

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ   
ΜΟΝΑΔΕΣ   

Διαλέξεις     3   6   
Εργαστηριακές   Ασκήσεις   0   0   

      
Προσθέστε  σειρές  αν  χρειαστεί.  Η  οργάνωση  διδασκαλίας  και  οι           
διδακτικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  περιγράφονται  αναλυτικά  στο         
(δ).   

3   6   

ΤΥΠΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     
γενικού   υποβάθρου,     
ειδικού   υποβάθρου,   ειδίκευσης    
γενικών   γνώσεων,   ανάπτυξης   δεξιοτήτων   

Υποχρεωτικό   Επιλογής   /   Ειδικού   Υποβάθρου   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   
  

Δεν   υπάρχουν   

ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  και     
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   

Ελληνική   

ΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΕ      
ΦΟΙΤΗΤΕΣ   ERASMUS     

Ναι   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ    
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   (URL)   

ΤΒΑ     

Μαθησιακά   Αποτελέσματα   
Περιγράφονται  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  του  μαθήματος  οι  συγκεκριμένες  γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες              
καταλλήλου   επιπέδου   που   θα   αποκτήσουν   οι   φοιτητές   μετά   την   επιτυχή   ολοκλήρωση   του   μαθήματος.   

Συμβουλευτείτε   το   Παράρτημα   Α     
● Περιγραφή  του  Επιπέδου  των  Μαθησιακών  Αποτελεσμάτων  για  κάθε  ένα  κύκλο  σπουδών  σύμφωνα  με  το  Πλαίσιο                 

Προσόντων   του   Ευρωπαϊκού   Χώρου   Ανώτατης   Εκπαίδευσης   
● Περιγραφικοί   Δείκτες   Επιπέδων   6,   7   &   8   του   Ευρωπαϊκού   Πλαισίου   Προσόντων   Διά   Βίου   Μάθησης   και   το   Παράρτημα   Β   
● Περιληπτικός   Οδηγός   συγγραφής   Μαθησιακών   Αποτελεσμάτων   

Στο   τέλος   αυτού   του   μαθήματος   οι   φοιτήτριες   –φοιτητές   θα   είναι   ικανοί   να:   
● Εξηγούν  τους  σχετικούς  όρους  της  διδακτικής  καθώς  και  την   αλληλεπίδραση  του              

φαινομένου   της   μάθησης   και   της   διδασκαλίας.   
● Σχεδιάζουν  διδασκαλίες  διατυπώνοντας  τους  σκοπούς  και  τους  στόχους  τους,           

αιτιολογώντας  τις  μεθοδολογικές  επιλογές  τους,  δρομολογώντας  δραστηριότητες         
καλλιέργειας  ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων  και  τεχνικές  αξιολόγησης  της  διδασκαλίας,  μέσα            
από   διακριτές   φάσεις.   

● Αναγνωρίζουν  τις  πτυχές  της  ανάπτυξης  του  παιδιού  και  τη  σύνδεσή  τους  με  τη  Διδακτική                
Μεθοδολογία.   

● Προβαίνουν  σε  ερμηνευτική  ανάλυση  της  διδασκαλίας  σε  συσχετισμό  με  τις            
αναπαραστάσεις  τους  σχετικά  με  τη  γνώση,  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  τη  διδακτική              
θεωρία.   

● Συγκροτούν  την  ταυτότητα  του/της  εκπαιδευτικού  αναλαμβάνοντας  τους  διάφορους          
ρόλους   που   αυτή   συνεπάγεται.   



  

  
    

● Γνωρίζουν  και  να  αξιοποιούν  διάφορες  παιδαγωγικές  προσεγγίσεις  που  προάγουν  τον            
διδακτικό  νεωτερισμό,  το  πνεύμα  καινοτομίας  καθώς  και  την   ελεύθερη  σκέψη  και              
έκφραση   και   τον   εν   γένει   εκδημοκρατισμό   της   τάξης   και   του   σχολείου.   

● Εξοικειωθούν  με  τις  σημαντικότερες  διδακτικές  μορφές  διδασκαλίας,  τα  σημαντικότερα           
διδακτικά   μοντέλα   και   τις   διδακτικές   τεχνικές.   

● Γνωρίζουν  και  να  αξιοποιούν  τις  διδακτικές  αρχές  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  της                
διδασκαλίας  (με  ιδιαίτερη  έμφαση  σε  αυτή  της  διδακτικής  ατμόσφαιρας),  καθώς  και  τις              
μορφές   και   τις   τεχνικές   της   λεκτικής   και   μη   λεκτικής   επικοινωνίας.   

● Αποκτούν  ικανότητες  εφαρμογών  ευέλικτων  διδακτικών  σχημάτων  σύμφωνα  με  το           
γνωστικό   αντικείμενο   και   τα   διαθέσιμα   μέσα.   

● Αξιοποιούν  τις  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  ΤΠΕ  στην  υλοποίηση  των  στόχων  του              
μαθήματος.   

● Δημιουργούν  «ανοιχτές»  μαθησιακές  καταστάσεις  και  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  που          
συνδέουν   το   σχολείο   με   τη   ζωή.   

● Σχεδιάζουν  διδασκαλίες  αιτιολογώντας  τις  μεθοδολογικές  επιλογές  τους,  δρομολογώντας          
δραστηριότητες  καλλιέργειας  ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων  και  τεχνικές  αξιολόγησης  της           
διδασκαλίας  και  μάθησης,  για  την  ολόπλευρη  ανάπτυξη  των  μαθητών/τριών,  τις            
μελλοντικές   τους   ενασχολήσεις,   αλλά   και   για   την   καθημερινή   ζωή.   

Γενικές   Ικανότητες   
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  γενικές  ικανότητες  που  πρέπει  να  έχει  αποκτήσει  ο  πτυχιούχος  (όπως  αυτές  αναγράφονται  στο                  
Παράρτημα   Διπλώματος   και   παρατίθενται   ακολούθως)   σε   ποια   /   ποιες   από   αυτές   αποσκοπεί   το   μάθημα;.   

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και        
πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των  απαραίτητων         
τεχνολογιών     
Προσαρμογή   σε   νέες   καταστάσεις     
Λήψη   αποφάσεων     
Αυτόνομη   εργασία     
Ομαδική   εργασία     
Εργασία   σε   διεθνές   περιβάλλον     
Εργασία   σε   διεπιστημονικό   περιβάλλον     
Παράγωγή   νέων   ερευνητικών   ιδεών     

Σχεδιασμός   και   διαχείριση   έργων     
Σεβασμός   στη   διαφορετικότητα   και   στην   πολυπολιτισμικότητα     
Σεβασμός   στο   φυσικό   περιβάλλον     
Επίδειξη  κοινωνικής,  επαγγελματικής  και  ηθικής  υπευθυνότητας        
και   ευαισθησίας   σε   θέματα   φύλου     
Άσκηση   κριτικής   και   αυτοκριτικής     
Προαγωγή   της   ελεύθερης,   δημιουργικής   και   επαγωγικής   σκέψης   
……   
Άλλες…   
…….   

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

απαραίτητων   τεχνολογιών   
● Προσαρμογή   σε   νέες   καταστάσεις   
● Ομαδική   εργασία   
● Εργασία   σε   διεπιστημονικό   περιβάλλον     
● Λήψη   αποφάσεων     
● Παραγωγή   νέων   ερευνητικών   ιδεών   
● Σχεδιασμός   και   διαχείριση   έργων   
● Σεβασμός   στη   διαφορετικότητα   και   στην   πολυπολιτισμικότητα   
● Άσκηση   κριτικής   και   αυτοκριτικής   (αναστοχασμός   και   μεταγνώση)   
● Προαγωγή   της   ελεύθερης,   δημιουργικής   και   επαγωγικής   σκέψης   



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

  

Το  μάθημα  αυτό  αφορά  στην  εισαγωγή  των  φοιτητών  και  φοιτητριών  στη  θεωρία  και               
μεθοδολογία  της  διδασκαλίας  με  σκοπό  αφενός  την  κατανόηση  της  πολυπλοκότητας  και  της              
πολυμορφίας  του  φαινομένου  της  διδασκαλίας  και  αφετέρου  τη  συνειδητοποίηση  της            
σημασίας  του  για  την  αγωγή.  Επιδίωξη  του  μαθήματος  είναι  να  οικοδομηθούν  τα  θεωρητικά               
θεμέλια  και  να  καλλιεργηθεί  η  ικανότητα  και  η  ετοιμότητα  για  το  σχεδιασμό,  την  οργάνωση,  την                 
υλοποίηση  και  την  αξιολόγηση  της  διδακτικής  πράξης.  Ειδικότερα  επιδιώκεται  η  βαθμιαία             
εξοικείωση  με  τις  μαθητοκεντρικές  διδακτικές  μεθόδους  και  ιδιαίτερα  η  ανάδειξη  της             
ελευθερίας  και  της  δημιουργικότητας  του  διδάσκοντος  προς  διδασκαλίες  πρωτότυπες,           
ελκυστικές  και  αποτελεσματικές,  αλλά  και  προς  τη  συγκρότηση  της  προσωπικής  θεωρίας  για  τη               
διδασκαλία.  Επίσης,  αναδεικνύεται  η  ανάγκη  μιας  συνεχούς  μεταρρυθμιστικής-παιδαγωγικής          
προσπάθειας  η  οποία  αποτελεί  γνώρισμα  κριτικά  σκεπτόμενων,  υπεύθυνων  και           
αποτελεσματικών  εκπαιδευτικών  που,  έχοντας  επίγνωση  της  διδακτικής  ελευθερίας  τους,  είναι            
σε  θέση  να  οδηγούν  τους/τις  μαθητές/τριες  σε  κατάσταση  προβληματισμού  εμπλεκόμενοι  οι             
ίδιοι/ες  οι  μαθητές/τριες  σε  αυτή,  καθώς  και  την  ώθησή  τους  σε  αυτενεργό  δράση,               
δημιουργική   έκφραση   και   αποτελεσματική   μάθηση.  

Διαλέξεις:   

1. Η   Διδακτική   ως   κλάδος   των   Επιστημών   της   Αγωγής.   Διασάφηση   σχετικών   όρων.   
2. Έννοια   και   σκοπός   της   Διδακτικής   Μεθοδολογίας.   
3. Ιστορική   εξέλιξη   της   Διδακτικής   Μεθοδολογίας.     
4. Πτυχές   της   ανάπτυξης   του   παιδιού   και   η   σύνδεσή   τους   με   τη   Διδακτική   Μεθοδολογία.     
5. Το   αναλυτικό   πρόγραμμα   σπουδών.   Το   κρυφό   αναλυτικό   πρόγραμμα.     
6. Ο  ρόλος  του/της  Εκπαιδευτικού  στο  σύγχρονο  σχολείο:  Οι  συνθήκες  άσκησης  του             

επαγγέλματος.  Ο  πολλαπλός  ρόλος  του/της  εκπαιδευτικού.  Ο/Η  Εκπαιδευτικός  στο  χώρο  του             
σχολείου   και   της   κοινωνίας.     

7. Βασικές  πτυχές  της  διδασκαλίας:  Μέθοδοι  διδασκαλίας.  Διδακτικό  ύφος  ή  διδακτικό  στυλ  ή              
στυλ  ελέγχου  της  σχολικής  τάξης.  Μέθοδοι  διδασκαλίας  σε  μια  άλλη  εκπαίδευση:  Κριτική              
Παιδαγωγική,  Μεταρρυθμιστική  Παιδαγωγική  (του  ‘Σχολείου  εργασίας’  –  Μοντεσσοριανή  –           
Παιδαγωγική  Waldorf  –  Παιδαγωγική  Freinet…),  Αντιαυταρχική  Παιδαγωγική  (τα  Ελεύθερα           
και   Δημοκρατικά   Σχολεία,   Summerhill-το   ελεύθερο   σχολείο   του   Neill).   

8. Βασικές  πτυχές  της  διδασκαλίας:  Μορφές  Διδασκαλίας.  Συνδυασμός  διδακτικών  μεθόδων           
και  διδακτικών  σεναρίων.  Διδακτικές  στρατηγικές  και  τεχνικές.  Μοντέλα  διδακτικής.           
Εποπτικά   Μέσα   Διδασκαλίας.   

9. Βασικές   πτυχές   της   διδασκαλίας:   Γενικές   Διδακτικές   Αρχές.   
10. Βασικές  πτυχές  της  διδασκαλίας:  Προγραμματισμός  της  διδασκαλίας  στο  σχολείο.  Βασικά            

σημεία.   Πορεία   και   στάδια   της   διδασκαλίας.  
11. Παιδαγωγική  ατμόσφαιρα  στο  σχολείο:  Διαπροσωπικές  σχέσεις  στο  σχολείο.          

Διαφορετικότητα,  ετερότητα  και  αποδοχή  του  άλλου.  Εφαρμογή  διαπολιτισμικής          
εκπαίδευσης.  Διεπιστημονική,  διαθεματική  και  διαφοροποιημένη  προσέγγιση  της         
διδασκαλίας.   

12. Το  σχολικό  κτήριο:  χωροθέτηση,  λειτουργικότητα,  ασφάλεια,  άνεση,  ευρυχωρία,          
καλαισθησία,  παροχή  ερεθισμάτων,  σεβασμός  των  χαρακτηριστικών  των  μαθητών.  Η           
αίθουσα  διδασκαλίας:  εξοπλισμός,  διευθέτηση  και  οργάνωση  του  χώρου  σε  περιοχές            
μάθησης   και   δραστηριοτήτων.   Εποπτικό   και   παιδαγωγικό   υλικό.     

13. Αξιολόγηση  του  ημερήσιου  προγράμματος  διδασκαλίας.  Είδη  αξιολόγησης:         
ετεροαξιολόγηση   και   αυτοαξιολόγηση,   αναστοχασμός   και   ρουμπρίκες   αξιολόγησης.   

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ   και   ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ   -   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

ΤΡΟΠΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
Πρόσωπο  με  πρόσωπο,  Εξ  αποστάσεως       
εκπαίδευση   κ.λπ.   

Πρόσωπο   με   πρόσωπο   (δια   ζώσης   διαλέξεις)   

ΧΡΗΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ   ΚΑΙ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
Χρήση  Τ.Π.Ε.  στη  Διδασκαλία,  στην       
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση,  στην  Επικοινωνία      
με   τους   φοιτητές   

Χρήση  λογισμικού  ανοικτής  πρόσβασης  για  τις        
εργαστηριακές   ασκήσεις.   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και       
μέθοδοι   διδασκαλίας.   
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,      
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση       
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική     
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό      
Εργαστήριο,  Διαδραστική  διδασκαλία,     
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης      
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών,       
Καλλιτεχνική   δημιουργία,   κ.λπ.   

  
Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του  φοιτητή        
για  κάθε  μαθησιακή  δραστηριότητα  καθώς  και       
οι  ώρες  μη  καθοδηγούμενης  μελέτης       
σύμφωνα   με   τις   αρχές   του   ECTS   

  

  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΦΟΙΤΗΤΩΝ     
Περιγραφή   της   διαδικασίας   αξιολόγησης   

  
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης,      
Διαμορφωτική  ή  Συμπερασματική,  Δοκιμασία      
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης     
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων,     
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,      
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση,       
Δημόσια  Παρουσίαση,  Εργαστηριακή  Εργασία,      
Κλινική  Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική      
Ερμηνεία,   Άλλη   /   Άλλες   

  
Αναφέρονται  ρητά  προσδιορισμένα  κριτήρια      
αξιολόγησης  και  εάν  και  που  είναι        
προσβάσιμα   από   τους   φοιτητές.   

Η   αξιολόγηση   του   μαθήματος   γίνεται   με   δυο   (2)   τρόπους:   
• μέσω  μιας  υποχρεωτικής  ομαδικής  εργασίας,  που        

αντιστοιχεί   στο   50%   του   τελικού   βαθμού.   
• μέσω  μιας  τελικής  γραπτής  εξέτασης  10  ερωτήσεων         

πολλαπλής  επιλογής,  διάρκειας  30  λεπτών,  που        
αντιστοιχεί   στο   50%   του   τελικού   βαθμού.   

Οι  εργασίες  έχουν  υποχρεωτική  παρουσίαση  στην  ώρα  του          
μαθήματος.   
Οι  φοιτητές/τριες,  εργαζόμενοι/ες  σε  ομάδες,  αναπτύσσουν        
σταδιακά  έναν  ‘ηλεκτρονικό  φάκελο  μαθήματος  (por�olio)’        
το  οποίο  αποτελεί  ένα  ολοκληρωμένο  Σχέδιο  Μαθήματος         
σε  θεματικές  της  επιλογής  τους,  το  οποίο  περιλαμβάνει          
συγκεκριμένες  διδακτικές  αρχές  και  μεθόδους  διδασκαλίας        
που  βασίζονται  σε  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  προσέγγιση        
της  επιλογής  τους,  αξιοποιώντας  βιβλιογραφικές  πηγές  και         
το   διαδίκτυο   ώστε   να   βρουν   σχετικό   εκπαιδευτικό   υλικό.   

  
Η  τελική  γραπτή  εξέταση  αξιολογεί  τις  θεωρητικές  γνώσεις          
που  απέκτησαν  οι  φοιτητές/ριες  κατά  τη  διάρκεια  του          
εξαμήνου  και  οι  οποίες  βασίζονται  στις  σημειώσεις  του          
μαθήματος   στην   πλατφόρμα   eClass.   

  
Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  γίνονται  γνωστά  κατά  τη  διάρκεια          
του  πρώτου  μαθήματος  και  είναι  διατυπωμένα  ξεκάθαρα         
στο  υλικό  που  προσφέρεται  στην  πλατφόρμα  eClass  του          
μαθήματος.     

Δραστηριότητα   Φόρτος  Εργασίας    
Εξαμήνου   

Διαλέξεις     13   *2   ώρες   =26   ώρες   
Μελέτη   διαλέξεων     13*4   ώρες   =   52   ώρες     
Ασκήσεις   13*1   =   13   ώρες   
Προετοιμασία  ασκήσεων    
και  εκπόνηση  τελικής     
εργασίας     

59   ώρες     

    
    
    
    
    

Σύνολο   Μαθήματος     150   ώρες   
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