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Στόχοι του µαθήµατος
Α.  Επιστηµολογική βάση 

 Οριοθετούνται: 
• Η θεωρία της διδασκαλίας, ως νοητική κατασκευή ενός συνόλου παραδοχών/αντιλήψεων

που αφορούν τη φύση της γνώσης, τη µάθηση, τη διδακτική εργασία, την οργάνωση της 
σχολικής γνώσης, την επικοινωνία, την  απόδοση των µαθητών, τη χρήση των 
λειτουργιών της αξιολόγησης, την αιτία του λάθους των µαθητών και την αντιµετώπιση 
κ.λπ. Οι διατοµικές µορφές έκφρασης των παραπάνω παραδοχών διαµορφώνουν τις 
θεωρίες/µοντέλα διδασκαλίας. Κάθε θεωρία διδασκαλίας διερευνάται στα επίπεδα: 
επιστηµολογικό, διδακτικών αρχών, διδακτικού σχεδιασµού και διδακτικής πράξης,  

• Η πρακτική της διδασκαλίας, ως µεθόδευση ενός συνόλου στρατηγικών διδασκαλίας που
διαφοροποιούνται στην επιδίωξη, στο είδος των διδακτικών ενεργειών και µαθητικών 
δραστηριοτήτων, στη διάρθρωσή τους, στις συνθήκες υλοποίησης και τα κριτήρια 
ελέγχου ποιότητας. Αναλύεται το φάσµα των στρατηγικών διδασκαλίας ως έκφραση των 
θεωριών διδασκαλίας και µε κριτήριο τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων του 
εκπαιδευτικού και των µαθητών, ∆ιερευνώνται τα ειδολογικά γνωρίσµατα των 
στρατηγικών διδασκαλίας. 

• Η αξιολόγηση της διδασκαλίας, ως συστηµατική διαδικασία συλλογής πληροφοριών, που
αποσκοπεί στον έλεγχο της διδασκαλίας, στον προσδιορισµό προβληµάτων και τη λήψη 
αποφάσεων για τη βελτίωσή της. Αναλύονται οι διαστάσεις του χαρακτήρα της: 
διαγνωστικός (εστιάζεται στη λειτουργία των συνθηκών διδασκαλίας) και επικυρωτικός 
(εστιάζεται στον έλεγχο του «τι έµαθαν» οι µαθητές σε σχέση µε τους στόχους τους 
προγράµµατος σπουδών). Παρουσιάζονται τα µέσα συλλογής, κωδικοποίησης και 
επεξεργασίας πληροφοριών: κλείδες παρατήρησης, κλίµακες απόδοσης, τεστ, 
πρωτόκολλα αξιολόγησης, γνωστικοί και νοητικοί χάρτες, χάρτες κριτικής σκέψης, 
ερωτηµατολόγια κ.λπ. 



 
Β.    Ερευνητικές προσεγγίσεις 

Οριοθετούνται τα τρία επιστηµολογικά παραδείγµατα: το θετικιστικό (σχέσεις αιτίων-
διληµµάτων). Αναλύονται οι ερευνητικές προσεγγίσεις ελέγχου ποιότητας: της 
ανθρωποπλαστικής αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσµατος και της 
ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών των µαθητών. 
 

 
Μαθησιακά αποτελέσµατα 
Το µάθηµα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές: 
• Να εµβαθύνουν στο διδακτικό γίγνεσθαι (µοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας). 
• Να αναπτύξουν ένα φάσµα σχεδίων διδασκαλίας (προγραµµατισµός, διεξαγωγή, αξιολόγηση) 

και να αναδείξουν τα ειδολογικά γνωρίσµατά τους.  
• Να µελετήσουν διδακτικές έρευνες που εκπονήθηκαν µε διαφορετική µεθοδολογική 

προσέγγιση: την αναλυτικό-εµπειρική, την ερµηνευτική, τη διαλεκτική και να σχολιάσουν τα 
ευρήµατά τους. 

• Να εκπονήσουν σχέδια διδακτικής έρευνας ελέγχου-ποιότητας της διδασκαλίας µε βάση τις 
ερευνητικές προσεγγίσεις: της ανθρωποπλαστικής αποτελεσµατικότητας, ποιότητας τελικού 
αποτελέσµατος και ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών των µαθητών. 

 
Περίγραµµα ύλης 

1. Οριοθέτηση της θεωρίας, της πρακτικής και της Αξιολόγησης της ∆ιδασκαλίας. 
2. Κατασκευή φάσµατος µοντέλων και στρατηγικών διδασκαλίας: του συµπεριφορισµού, του 

νεοσυµπεριφορισµού, του γνωστικισµού και του επαναδοµισµού. 
3. Ανάπτυξη φάσµατος σχεδίων διδασκαλίας. Ανάδειξη των ειδολογικών γνωρισµάτων τους. 
4. Μεθοδολογία διδακτικής έρευνας: επιστηµολογικά παραδείγµατα, ερευνητικά σχήµατα, 

θεµατολογία, ερευνητικά εργαλεία κ.λπ. 
5. Εκπόνηση σχεδίων διδακτικής έρευνας ελέγχου ποιότητας της διδασκαλίας 

(ανθρωποπλαστική, αποτελεσµατικότητα, ποιότητα τελικού αποτελέσµατος, ικανοποίηση των 
προσδοκιών και των αναγκών του «πελάτη». 

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι 
 Ατοµική και οµαδική εργασία, Ατοµική καθοδήγηση, Ανάλυση µελετών περίπτωσης. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης 
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση, Ανατροφοδότηση, Ατοµική εργασία, Οµαδική εργασία, Τελική 
Εξέταση. 
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