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Στόχοι Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή 

με ζητήματα που πραγματεύεται το θέμα σχολική εμπειρία. Λέγοντας σχολική 

εμπειρία δεν εννοούμε απλά το να πάρουν οι φοιτητές μια πρώτη γεύση από 

ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας με την στενή έννοια, αλλά αντίθετα, 

εννοούμε να εστιάσουν με μια ευρύτερη έννοια σε όλο το εύρος των 

εμπειριών, των καταστάσεων, των ατόμων, των πραγμάτων που συνδέονται 

με την εμπειρία στο σχολείο, όπως αυτά λαμβάνονται μέσα από όλες μας τις 

αισθήσεις με τρόπο που να οδηγήσει στην αντίληψη, στην αντίληψη της 

αντίληψης και στην εκ νέου διαπραγμάτευση και ερμηνεία όλων αυτών που 

συμβαίνουν, με διάφορους τρόπους και από διάφορες οπτικές γωνιές. Άρα, 

στόχος είναι η γνωριμία με την μεγαλύτερη εικόνα του τι σημαίνει να βρίσκεται 

κανείς στο σχολείο: να διδάσκεις και να μαθαίνεις, να αξιολογείς και να 

αξιολογείσαι, να αποκομίζεις εμπειρίες, αλλά και να χρησιμοποιείς τις 

υπάρχουσες εμπειρίες προκειμένου να χτίσεις πάνω σε αυτές ή να τις 

αναδιαμορφώσεις. Άρα σε αυτό το μάθημα μας ενδιαφέρει η μελέτη του 

φαινομένου της παρουσίας μας και της ύπαρξής μας στον χώρο του σχολείου 

και του τι αναμένεται να συμβεί σε αυτό και τι τελικά συμβαίνει, με όλους τους 

εμπλεκομένους, τις παιδαγωγικές αρχές, το κλίμα και το περιβάλλον, τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, και την αξιολόγηση. Τι πραγματικά σημαίνουν όλα 

αυτά; Αυτά θα μελετηθούν μέσα από διάφορα κείμενα, αφηγηματικά, 

βιογραφικά, αυτοβιογραφικά και φανταστκές (αλλά συνάμα πολύ 

πραγματικές) ιστορίες, συμπεριλαμβανομένων κόμικ, ταινιών, συζητήσεων 

και ασκήσεων που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν. Άρα θα πάρουμε τη γεύση, 

την εικόνα, τη μυρωδιά, τη χροιά, την αίσθηση της εμπειρίας του να είσαι στο 

σχολείο μέσα από διάφορες οπτικές γωνιές, πρόσωπα, άτομα, πράγματα, 

ιδέες και όχι μόνο. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

1. Συζητούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο νηπιαγωγείο 
χρησιμοποιώντας όρους που σχετίζονται με παιδαγωγικές αρχές, τους 
συμμετέχοντες στη διδασκαλία-μάθηση, στοιχεία που επιδρούν, 
διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τη διδασκαλία, το παιδαγωγικό 



 
κλίμα της διδασκαλίας, την οργάνωση της διδασκαλίας-μάθησης, το 
σχεδιασμό της διδασκαλίας και την αξιολόγηση. 

2. Αναγνωρίζουν στοιχεία που συνθέτουν το παιδαγωγικό κλίμα της 
διδασκαλίας και της μάθησης. 

3. Αναλύουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, του μαθητή, του περιβάλλοντος 
και των γνωστικών αντικειμένων στη διαδικασία διδασκαλίας και 
μάθησης. 

4. Προβληματίζονται για θέματα που αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, όπως ο πλουραλισμός και η διαφοροποίηση, η τεχνολογία, 
η αειφόρος ανάπτυξη και η εμπλοκή των γονέων. 

5. Εξηγούν τη σημασία της οργάνωσης της διδασκαλίας και της μάθησης 
και του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας ιστογράμματα για την 
ανάλυση ενός θέματος σε ενότητες και υποενότητες. 

6. Μελετούν το αναλυτικό πρόγραμμα και περιγράφουν στοιχεία που 
λαμβάνουμε υπόψη για το σχεδιασμό της διδασκαλίας-μάθησης, όπως 
η επιλογή του περιεχομένου της διδασκαλίας, η πορεία της διδασκαλίας, 
οι διδακτικοί στόχοι και μέθοδοι, και κατά την αξιολόγηση. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Παιδαγωγικές αρχές 
 
Στοιχεία και συμμετέχοντες στη διδασκαλία-μάθηση: 
Μαθητής – Παιδί, Εκπαιδευτικός, Μαθησιακό Περιβάλλον, Γνωστικα 
αντικείμενα 
 
Σημαντικά ζητήματα στη σχολική εμπειρία: 
Πλουραλισμός και Διαφοροποίηση, Οικογένεια, Εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό, Τεχνολογία, Εισαγωγή ξένης γλώσσας 
 
Το παιδαγωγικό κλίμα της διδασκαλίας: 
Γνώση, Δαπροσωπική επικοινωνία, Σχολική εργασία 
 
Οργάνωση της διδασκαλίας – μάθησης: 
Μορφές οργάνωσης της μάθησης, Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
Προγραμματισμός και Ιστογράμματα 
 
Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας: 
Σημασία του σχεδιασμού της διδασκαλίας, Επιλογή του γνωστικού 
περιεχομένου της διδασκαλίας, Κριτήρια επιλογής του περιεχομένου της 
διδασκαλίας, Πορεία - Φάσεις της διδασκαλίας 
 
Η διδασκαλία: 
Σκοποί και στόχοι (διδακτικοί και μαθησιακοί), Μέσα, Δραστηριότητες, 
Μέθοδοι, Τεχνικές 
 
Αξιολόγηση: 

Μαθητή, Εκπαιδευτικού, Διδασκαλίας, Μάθησης, Αυτοαξιολόγηση μαθητή 
και εκπαιδευτικού 



 

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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Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 
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Αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης (3 χρόνων – 
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Αξιολόγηση 
Συμμετοχή – Εργασία στην τάξη 10% 
Ομαδική Παρουσίαση 10% 
Γραπτές Εργασίες 40% 

Τελική εξέταση 40% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


