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Σχολική Εμπειρία ΙΙ στο Νηπιαγωγείο
ECSEP201
Υποχρεωτικό
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
2ο
(χειμερινό - εαρινό)
5
Δρ. Νικολέττα Χριστοδούλου
1. Περιγράφουν και αναλύουν τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού βάσει των
επιδιώξεων του αναλυτικού προγράμματος της προσχολικής εκπαίδευσης και
συζητούν τις επιδιώξεις και τις ενδεικτικές πρακτικές.
2. Συζητούν τον τρόπο δόμησης των γνωστικών αντικειμένων όλων των βαθμίδων,
με ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση, όπως παρουσιάζονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων και της προσχολικής εκπαίδευσης.
3. Διατυπώνουν στόχους που να να είναι απλοί, σαφείς, μετρήσιμοι, συγκεκριμένοι
και διαβαθμισμένοι.
4. Μελετούν και αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση
που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους στόχους, στα μέσα, στις δραστηριότητες
και στην αξιολόγηση.
5. Αναπτύσσουν σχέδια εργασίας, βάσει της μεθόδου Project.
6. Παρατηρούν και καταγράφουν σημαντικά γεγονότα κατά τις παρακολουθήσεις
τους στο νηπιαγωγείο με εστίαση σε διαφορετικούς άξονες κάθε φορά και
συζητούν και αναλύουν τις παρατηρήσεις τους.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Δια ζώσης διδασκαλία
ECSEP101
Συν-απαιτούμενα:
Κανένα
Τομείς ανάπτυξης:
Προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση, Συναισθηματική ενδυνάμωση, Κινητικές
ικανότητες, Νοητική ενδυνάμωση.
Γνωστικά αντικείμενα:
Τι και ποια είναι;, Πώς παρουσιάζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής
εκπαίδευσης και όλων των βαθμίδων;
Σχέδιο μαθήματος:
Τι θα διδάξω; Γιατί θα το διδάξω; Με ποιο τρόπο θα το διδάξω; Πως θα αξιολογήσω
την επιτυχία του;
Η μέθοδος Project στο νηπιαγωγείο:
Τι είναι; Γιατί αυτή η μέθοδος; Τα στάδια του project, Διενέργεια ενός project.

Βιβλιογραφία:

Παρακολουθήσεις σε νηπιαγωγείο:
Εστίαση σε άξονες, όπως: Το σχολείο ως οργανισμός, Προγραμματισμός και
διδασκαλία, Αποτελεσματική διδασκαλία & Εποπτικοποίηση του μαθήματος,
Ενεργητική και ομαδική προσπάθεια, Οργάνωση και διοίκηση της τάξης, Παρώθηση
& Υποβολή ερωτήσεων και αξιολόγηση.
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Μερική διάλεξη.
Παρακολουθήσεις σε νηπιαγωγεία.
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.

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:
Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικού διδακτικού μέσου
στο μάθημα.
Φάκελος με Σχέδια Μαθήματος 20%
Ανάπτυξη Project 20%
Φύλλα Παρατήρησης από Επισκέψεις στο Νηπιαγωγείο 50%
Αξιολόγηση Διευθύντριας/Διευθυντή 10%
Ελληνική
Ναι

