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Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Ως αποτέλεσμα του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να αναπτύξουν τις 
πιο κάτω γνώσεις και δεξιότητες: 

- Γνώση περιεχομένου των εννοιών και ορισμών της 
οπτικοακουστικής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των οπτικών και 
ακουστικών βοηθημάτων, επικοινωνίας στην εκπαίδευσης, κριτήρια 
αξιολόγησης και επιλογής των οπτικοακουστικών βοηθημάτων.  

- Ανάκληση στη μνήμη και αναφορά στα διάφορα εποπτικά μέσα, τα 
μέσα επικοινωνίας, τα στάδια επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας, τα εργαλεία επικοινωνίας, τα 
ακουστικά μέσα, οπτικοακουστικά μέσα. 

- Εφαρμογή και χρήση των δεξιοτήτων, εκπαιδευτικών θεωριών και 
στρατηγικών διδασκαλίας και μοντέλων που σχετίζονται με την 
οπτικοακουστική τεχνολογία στην τάξη.  

- Χρήση οπτικοακουστικών διδακτικών εποπτικών μέσωn κατά τη 
διδασκαλία τους.  

- Αποτελεσματική επιλογή, ενσωμάτωση και χρήση των κατάλληλων 
οπτικοακουστικών μέσων. 

- Ανάπτυξη και κατασκευή εποπτικών μέσων, κατάλληλων για τα 
μαθήματα που θα διδάξουν. 

 

Προαπαιτούμενα / Συναπαιτούμενα / 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
- Εισαγωγή στην Οπτικοακουστική Τεχνολογία. 
- Πολυγραμματισμοί, πολυμεσικό υλικό και πολυτροπικότητα & 

Ψηφιακός, τεχνολογικός και οπτικοακουστικός αλφαβητισμός.  
- Ορισμός, χαρακτηριστικά και σημαντικότητα της επικοινωνίας στην 

οπτικοακουστική τεχνολογία  
- Βασικά Οπτικοακουστικά Μέσα (Εικόνα, Κινούμενη Εικόνα, Βίντεο: 

Ορισμοί, Χαρακτηριστικά και Παραδείγματα.  



 
- Σύγχρονα και Αναδυόμενα Οπτικοακουστικά Μέσα (π.χ. Διαδίκτυο 

και διαδικτυακά εκπαιδευτικά λογισμικά) 
- Χρήση και αξιοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων για 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. 
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαθεματικών ενοτήτων και εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων με χρήση διαφορετικών οπτικοακουστικών μέσων. 

- Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των καταλληλότερων 
τεχνολογικών εργαλείων σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους του 
κάθε μαθήματος/ ενότητας.  

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το εν λόγω μάθημα διδάσκεται μέσω διαλέξεων οι οποίες θα εισαγάγουν 
τους φοιτητές/-τριες στις σημαντικές έννοιες του μαθήματος που σχετίζονται 
με την οπτικοακουστική τεχνολογία στην προσχολική εκπαίδευση και την 
ενσωμάτωσή της στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Στη συνέχεια 
γίνονται παρουσιάσεις και επεξηγήσεις διαφόρων οπτικοακουστικών 
τεχνολογιών και εφαρμογών  και επεξήγηση των λειτουργιών και 
χαρακτηριστικών τους (δίνονται παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεις. Το 
σημαντικότερο είναι όμως ότι γίνεται στην τάξη εφαρμογή και εξάσκηση, 
δίνοντας έμφαση στις βιωματικές δραστηριότητες όπου ενσωματώνεται η 
τεχνολογία μέσα στα πλαίσια του μελλοντικού τους επαγγέλματος (ομαδικές 
και ατομικές εργασίες). Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να σχεδιάσουν και να 
αναπτύξουν σχέδια μαθήματος και εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιώντας ποικίλες 
νέες και αναδυόμενες τεχνολογικές εφαρμογφές (μικρο-διδασκαλία). Τέλος, 
τα σχέδια μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται και επεξηγείται 
στην τάξη.  
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ποσοστό (βαρύτητα σε σχέση και με τον τελικό βαθμό) για κάθε μέθοδο 
αξιολόγησης.:  

1. Εργασίες (ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με τη αξιοποίηση 
εργαλείων τεχνολογίας)    

a. Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (25%) 
2. Τελική Εργασία (ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος και εκπαιδευτικού 

υλικού) & παρουσίαση στην τάξη (25%) 
3. Τελική Εξέταση (50%) 
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