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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών στην 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο πεδίο της διδακτικής ώστε οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να 
γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτής ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου.  
Επίσης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

• αναφέρουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας,  

• εξηγούν και αποδέχονται τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλού κλίματος στη σχολική 
τάξη,  

• εφαρμόζουν τεχνικές για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας,  

• περιγράφουν μοντέλα και μορφές αξιολόγησης.  

Γενικές Ικανότητες 
 

Επίσης, θα είναι σε θέση να:  

• ορίζουν την έννοια της μικροδιδασκαλίας,  

• δομούν, σχεδιάζουν και πραγματοποιούν μια μικροδιδασκαλία,  

• εφαρμόζουν διδακτικές δεξιότητες,  

• αυτοαξιολογούν τη μικροδιδασκαλία,  

• υιοθετούν τα σχόλια της ανατροφοδότησης στη μικροδιδασκαλία,  

• αξιολογούν και να σχολιάζουν τα στοιχεία μιας διδασκαλίας. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι φοιτητές/τριες εκτός από δεξιότητες στον μαθησιακό σχεδιασμό, είναι σημαντικό να γνωρίζουν 
τα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής κοινότητας και να αναπτύξει δεξιότητες στην 



υλοποίηση διδασκαλίας. Εξετάζονται θέματα όπως η σχολική τάξη ως κοινότητα ενδιαφέροντος, οργάνωση 
- σχεδιασμός της διδασκαλίας, διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, η 
καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, το πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής 
μικροδιδασκαλίας, η υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας και τέλος παρατήρηση, ανάλυση και αξιολόγηση της 
μικροδιδασκαλίας. Επίσης, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την 
πραγματικότητα της διδασκαλίας σε νεαρούς και εφήβους. Η εξοικείωση αυτή επιτυγχάνεται με την πρακτική 
τους εξάσκηση αφενός με μεθοδευμένη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής διαδικασίας στην 
τάξη από τον σύμβουλο-καθηγητή και παράλληλη διδασκαλία στο Τμήμα. Η Πρακτική Άσκηση των 
φοιτητών/ριών στοχεύει στην προαγωγή της διδακτικής, παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας. 
Επιχειρείται η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την πρακτική εφαρμογή στην τάξη και την εξοικείωση 
στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικές μονάδες του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα.  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Εφαρμόζονται, συνδυαστικά, εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών/τριων και που 
προσδίδουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην «πρόσωπο με 
πρόσωπο» διδασκαλία: Εμπλουτισμένη εισήγηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, 
συζήτηση, ομάδες εργασίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση, με ευελιξία και εναλλακτικά, εποπτικών μέσων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ: Η/Υ 
(multimedia PC), προβολέα εικόνων-δεδομένων (video data projector), διαδικτύου 
(internet), πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

  

Αυτοτελής Μελέτη 124 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων θα πραγματοποιείται ως εξής: 
α) με την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (βαρύτητα 5%),  
β) με την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας στην αίθουσα και τη λήψη σχολίων 
ανατροφοδότησης (βαρύτητα 45%), 
και τέλος 
γ) την πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτική μονάδα, συνολικά 12 ωρών (βαρύτητα 
50%). 
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