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Κωδικός 
Μαθήματος 

ECPPP100 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο  B.Ed (Επίπεδο 1) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ος χρόνος  

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Χρύσα Νίτσιου 

ECTS 5 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

/ 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες τις 

απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με την έννοια και το περιεχόμενο της 

επιστήμης της Προσχολικής Παιδαγωγικής, και να τους προετοιμάσει 

κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να προωθούν τους στόχους της 

πρωτοσχολικής-προδημοτικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ευρεία 

παραδοχή ότι η συμμετοχή σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση ωφελεί όλα 

τα παιδιά, και ενδυναμώνει την μάθηση και ανάπτυξή τους. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με το του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/-τριες να:  
1. Να γνωρίζουν το περιεχομένο των διδακτέων εννοιών, των σχετικών 

με την προσχολική παιδαγωγική. 
2. Να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να αξιολογούν το  

θεωρητικό υπόβαθρο της υψηλής ποιότητας στην  
προσχολική εκπαίδευση. 

3. Να αναφέρουν τους προδρόμους της Προσχολικής Αγωγής και  
τον ρόλο τους στην ανάπτυξη της προσχολικής εκπαίδευσης. 

4. Να γνωρίσουν σύγχρονες προσεγγίσεις στο πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου και αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές. 

5. Να γνωρίζουν τους στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης και τις 
μεθοδολογικές αρχές επίτευξής τους. 

6. Να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό για 
επιτυχία του έργου τους. 

7. Να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και λύσης  
προβλημάτων στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για  
παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
 

Προαπαιτούμενα / Συναπαιτούμενα / 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

- Εισαγωγή στην Προσχολική Παιδαγωγική. Αποσαφήνιση εννοιών. 

- Διαστάσεις ποιότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση. 



 
- Οι πρόδρομοι της Προσχολικής Αγωγής: Φρόιμπελ, Μοντεσσόρι, 

Ντεκρολύ. 

- Σημασία και στόχοι της Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

- Οι διαστάσεις της διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας. 

- Διδακτικές αρχές. Μέθοδοι διδασκαλίας. 

- Τεχνικές διδασκαλίας. 

- Η χωρο-οργάνωση της σχολικής τάξης. 

- Παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται στην προσχολική 
εκπαίδευση. 

- Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 

- Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές Μέθοδοι. 
 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διάλεξη από τη διδάσκουσα και συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της  
τάξης (ατομική και συνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία,  
ιδεοθύελλα). 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνεται μελέτη κειμένων, άρθρων και  
άλλου υλικού. 
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικού  
διδακτικού μέσου στο μάθημα. 
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Αξιολόγηση 
Ατομική Εργασία        15% 
Ενδιάμεση Εξέταση    35% 
Τελική Εξέταση           50% 
 

Γλώσσα Ελληνική  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


