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Στόχοι Μαθήματος:
Ο βασικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση της μάθησης. Οι Νευροεπιστήμες στοχεύουν
στην κατανόηση των βιολογικών/νευρολογικών βάσεων της μάθησης. Αυτό το κοινό έδαφος
δείχνει ένα μέλλον στο οποίο η εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να μεταμορφωθεί από τις
νευροεπιστήμες. Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στις βιολογικές βάσεις της
συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργίες των αισθήσεων της ακοής και όρασης, την
λειτουργία της ομιλίας, την παραγωγή λόγου, τις αρχές της μάθησης, καθώς και διάφορες κλινικές
διαταραχές.
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:
• Nα αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες κατανόηση για τη βασική λειτουργία του νευρικού
συστήματος
• Nα κατανοήσουν πώς ο τομέας της νευροεπιστήμης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της
διδασκαλίας και της μάθησης
• Nα εξετάσουν βασικές λειτουργίες μάθησης και πώς αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να
βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε μαθήματα όπως τη γλώσσα, τα
μαθηματικά και τις τέχνες
• Nα αναπτύξουν κατανόηση για την επίδραση γενετικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων στην
ικανότητα για μάθηση
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Συζητήσουν για τη βασική ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου
2. Να επιδείξουν τρόπους με τους οποίους η νευροεπιστήμη μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα
της εκπαίδευσης
3. Επεξηγήσουν μεθοδολογικά θέματα που αφορούν στον τομέα της νευροεπιστήμης και πώς
αυτά σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία
4. Αναγνωρίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου (παιδική και
εφηβική ηλικία) και πώς αυτά μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη μάθηση
5. Επεξηγήσουν το πώς λειτουργεί το συναίσθημα και πώς αυτό επηρεάζει τις γνωστικές
διαδικασίες
6. Επεξηγήσουν το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος σε περιπτώσεις διαταραχών που επηρεάζουν
τη μάθηση όπως η ΔΕΠΥ, δυσλεξία, δυσαριθμησία κλπ
7. Επιδείξουν γνώση για τις βασικές γνωστικές λειτουργίες όπως αυτές της μνήμης, και της
μάθησης
8. Επιδείξουν πώς η γνώση από τη νευροεπιστήμη μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση της
γλώσσας και των μαθηματικών
9. Επιδείξουν πώς η γνώση από τον τομέα της νευροεπιστήμης μπορεί να συμβάλει στην
εκπαίδευση της μουσικής και της τέχνης
10. Συζητήσουν μελλοντικές κατευθύνσεις στον τομέα της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση και
της συνεισφοράς της στην πιο αποτελεσματική μάθηση

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Οι ενότητες του μαθήματος είναι:
1. Εισαγωγή στον ανθρώπινο εγκέφαλο
2. Ερωτήσεις που απασχολούν τον τομέα της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση
3. Μέθοδοι έρευνας και νευροαπεικόνισης
4. Η εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκέφαλου
5. Μάθηση, μνήμη, προσοχή και σχετικές διαταραχές
6. Γλώσσα και Αλφαβητισμός - Διγλωσσία
7. Δημιουργικότητα και φαντασία
8. Αριθμητική και μαθηματικά – Δυσαριθμησία
9. Δημιουργικότητα και τέχνες
10. Συναισθήματα και κοινωνικοποίηση
11. Νευρογενετική και εκπαίδευση, ατομικές διαφορές και διαφορές φύλου
12. Το μέλλον της νευροεκπαίδευσης

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, εβδομαδιαία κουίζ
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Μέθοδοι Αξιολόγησης:
1.
2.
3.
4.

Εργασία
Ενδιάμεση εξέταση
Τελική Εξέταση
Συμμετοχή
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