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Στόχοι Μαθήματος Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να 
κατανοήσουν τη διδασκαλία με το να εμβαθύνουν στη θεωρία. Η επικοινωνία, 
η σχέση μάθησης-διδασκαλίας, ο κονστρουκτιβισμός, οι ουσιαστικές 
εμπειρίες, τα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης και οι μορφές διδασκαλίας, η 
αποτελεσματική διδασκαλία ως συστηματική πράξη είναι όλοι σημαντικοί όροι 
με τους οποίους ασχολούμαστε σε αυτό το μάθημα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

1. Συζητούν και αναλύουν χαρακτηριστικά στοιχεία της θεωρίας της 
διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: διδασκαλία ως μια μορφή 
επικοινωνίας, σχέση της διδασκαλίας με τη μάθηση, κονστρουκτιβισμός, 
εμπειρίες με νόημα, μοντέλα διδασκαλίας και γνώσης και μορφές 
διδασκαλίας. 

2. Αναλύουν τη δυνατότητα συστηματοποίησης και μεθόδευσης της 
αποτελεσματικής διδασκαλίας μέσα από διάφορες ρυθμίσεις που 
συμπεριλαμβάνουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τους σκοπούς και στόχους, 
το περιεχόμενο, τα μέσα, την αξιολόγηση, τη διάρθρωση, τον σχεδιασμό 
και την έρευνα. 

3. Εξηγούν, μέσα από μελέτη περιπτώσεων ή παραδειγμάτων, προσεγγίσεις 
στη διδασκαλία, όπως η διαφοροποίηση, η συνεργασία, η διερεύνηση και 
η ενεργητική μάθηση, διερευνητική μάθηση, επιστημονική μέθοδος, η 
διαθεματικότητα και η δημιουργική σκέψη. 

4. Συνδέουν τη μέθοδο διδασκαλίας με διάφορους τρόπους οργάνωσης του 
περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο και αξιολογούν παράγοντες που 
επηρεάζουν τη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού κλίματος στην τάξη. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Θεωρία της διδασκαλίας: 
Η διδασκαλία ως μια μορφή επικοινωνίας 
Σχέση μάθησης – διδασκαλίας 
Κονστρουκτιβισμός 



 
Εμπειρίες με νόημα 
Μορφές διδασκαλίας / Οργάνωση της διδασκαλίας 
Η διδακτική ως επιστήμη (Η ανάλυση της διδασκαλίας): αναλυτικό 
πρόγραμμα, σκοποί της διδασκαλίας, περιεχόμενο της διδασκαλίας, μέσα 
της διδασκαλίας, αξιολόγηση του μαθητή και της διδασκαλίας, διάρθρωση, 
σχεδιασμός, προπαρασκευή της διδασκαλίας. 
Η διδακτική έρευνα (research on teaching) και η αποτελεσματική διδασκαλία 
 
Μοντέλα και προσεγγίσεις στη διδασκαλία: 
Διαφοροποίηση 
Συνεργασία 
Ενεργητική μάθηση 
Διερεύνηση 
Διερευνητική μάθηση, επιστημονική μέθοδος 
Διαθεματική προσέγγιση 
Δημιουργική σκέψη 
 
Τεχνικές και δεξιότητες διδασκαλίας: 
Η τέχνη των ερωτήσεων 
Επεξήγηση 
Επικοινωνία 
 
Οργάνωση Περιβάλλοντος: 

Χώρος, διαστάσεις, ομάδα, πειθαρχία 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Μερική διάλεξη. 

Συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης. 

Εργασία σε μικρές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, μικροπαρουσιάσεις. 

Μελέτη κειμένων, σεναρίων, άρθρων και άλλου υλικού, όπως ταινίες για 
προβληματισμό και συζήτηση. 

Παρουσιάσεις από τους φοιτητές. 

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικού διδακτικού 
μέσου στο μάθημα. 
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Αξιολόγηση 
Συμμετοχή – Εργασία στην τάξη 10% 
Ομαδική Παρουσίαση 20% 
Γραπτή Εργασία 20% 

Τελική εξέταση 50% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


