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Επιλεγόμενο Επιστημών της Αγωγής
Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
3ο-4ο
5ο-8ο
6
Δρ Μάρθα Αποστολίδου
Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να:
 γνωρίζουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από διάφορα θέματα σε
σχέση με τη συνεργασία και την εμπλοκή των γονιών στο έργο του
Νηπιαγωγείου.
 ονομάζουν και εξηγούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη
συνεργασία και την εμπλοκή των γονιών στο έργο του Νηπιαγωγείου.
 αναγνωρίζουν συνηθισμένα προβλήματα των παιδιών -μαθησιακά ή άλλα
(π.χ. παχυσαρκία, δυσλεξία, υπερκινητικότητα, ένταξη στο σχολείο,
σεξουαλική παραβίαση, επιθετικότητα).
 αναπτύξουν μια πλατιά αντίληψη των διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων
στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση
 κατανοούν την ανάγκη και να επιδιώκουν τη δημιουργία υγιών
συνεταιρισμών με τους γονείς.
 αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά δεξιότητες
επικοινωνίας και να εφαρμόζουν στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην
ενθάρρυνση των γονιών για συνεργασία / εμπλοκή στη λειτουργία και στο
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.
 .αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που σχετίζονται με τη
συμβουλευτική γονέων, έτσι ώστε να γίνουν ικανοί να συνδιαλέγονται
αποτελεσματικά με τους γονείς γύρω από διάφορα θέματα που έχουν
σχέση με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών τους.
 αναλύουν και συζητούν τις αντιλήψεις δασκάλων / γονιών για τις
δυνατότητες συνεταιρισμού στην εκπαίδευση.
 αναπτύξουν μια πλατιά κατανόηση / αντίληψη της έννοιας κακοποίηση παραμέληση (σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική) και να των
επιπτώσεών της στη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική υγεία
παιδιών και ενηλίκων.
 αξιολογούν συνηθισμένα προβλήματα των παιδιών -μαθησιακά ή άλλα- και
να τ’ αντιμετωπίζουν σε συνεργασία με τους γονείς και άλλους
επαγγελματίες (π.χ. παχυσαρκία, δυσλεξία, ένταξη στο σχολείο,
επιθετικότητα, σεξουαλική παραβίαση, υπερκινητικότητα , κ.ά.)
 οργανώνουν διαλέξεις /σεμινάρια για γονείς γύρω από διάφορα θέματα και
να προσκαλούν ειδικούς /κοινωνικούς παράγοντες για συμμετοχή στις
συζητήσεις.
 αξιολογούν βασικά πορίσματα επιστημονικών παιδαγωγικών ερευνών και
να τα χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διάλεξη, ατομικές και ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις, καθοδηγούμενη
ανακάλυψη-διερεύνηση ατομική και συνεργατική μάθηση. Οι ομαδικές
εργασίες στοχεύουν στην εμπλοκή όλων των φοιτητών, στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη
της αυτοεικόνας των φοιτητών/τριών.

Προ-απαιτούμενα:

Κανένα
Συν-απαιτούμενα:
1. Ανάπτυξη σχέσεων σχολείου – παιδιών – οικογένειας
2. Υγιείς σχέσεις παιδιών – δασκάλων
3. Εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους
4. Ένταξη παιδιών στο νηπιαγωγείο και ο ρόλος των γονιών
5. Διατροφή παιδιών στο νηπιαγωγείο και ο ρόλος των γονιών
6. Ο ρόλος των γονιών στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών
7. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
8. Σεξουαλική παραβίαση – κακοποίηση παιδιών και ο ρόλος των γονιών.
9. Παιδί και τηλεόραση
10. Άσκηση και Υγεία
11.Πειθαρχία των παιδιών στο νηπιαγωγείο
Το περιεχόμενο μπορεί να εμπλουτιστεί με θέματα που ενδιαφέρουν τους
φοιτητές/ φοιτήτριες.
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Εγχειρίδια:
Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:
Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:



Σημειώσεις διαλέξεων διδάσκουσας

Ολικό

Συνεχής
Αξιολόγηση

Σύνολο
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Πρακτική επαγγελματική
Όχι
άσκηση:

Εργασία 1 - Ατομική
Ατομική Παρουσίαση
Εργασία 2- Ομαδική
Ομαδική παρουσίαση
Συμμετοχή στις δραστηριότητες
στην τάξη

30%
15%
25%
15%
15%
100%

