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Στόχοι του µαθήµατος:
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εµπεδωθεί η αντίληψη ότι η µάθηση είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων, γνωστικών, συναισθηµατικών, περιβαλλοντικών, κ.λπ. Η σηµασία του
συναισθηµατικού τοµέα έγκειται στο γεγονός ότι η συµπεριφορά του ατόµου εξαρτάται
περισσότερο από τις πεποιθήσεις παρά από τις γνώσεις του. Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται η
σχέση των διαφόρων διαστάσεων του συναισθηµατικού κόσµου του ατόµου µε τη
διδακτική/µαθησιακή συµπεριφορά του. Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει την ευκαιρία
στο φοιτητή να ενηµερωθεί για τα πορίσµατα της σχετικής έρευνας και να είναι σε θέση να τα
αξιοποιεί στην πράξη. Πιο συγκεκριµένα, το µάθηµα αυτό έχει σκοπό να καταστήσει το
φοιτητή ικανό να:
• Ορίζει, αναλύει και συγκρίνει το νόηµα των βασικών εννοιών του συναισθηµατικού
τοµέα και αναφέρει τις µεταξύ τους διασυνδέσεις καθώς και τη σχέση τους µε τη
µαθησιακή διαδικασία.
• Αναφέρει και αξιολογεί βασικά συµπεράσµατα πρόσφατων ερευνών που αφορούν στα
συναισθήµατα σε σχέση µε τη διδασκαλία και µάθηση.
• Αναφέρει και αξιολογεί µεθόδους και κλίµακες µέτρησης των συναισθηµατικών
µεταβλητών και τις εφαρµόζει σε έρευνες δράσης.
•
Περιγράφει διδακτικές πρακτικές που προσφέρονται προς ανάπτυξη της σχέσης του
µαθητή και του εκπαιδευτικού µε το αντικείµενο διδασκαλίας.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με το πέρας του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι ικανοί να:
•
Αναφέρουν, αναλύουν, συγκρίνουν και αξιοποιούν στην πράξη τις βασικές έννοιες του
συναισθηµατικού τοµέα.
•
Σχεδιάζουν µικρές έρευνες σχετικές µε το αντικείµενο και τις υλοποιούν ως έρευνες
δράσης.
•
Αναφέρουν και αξιοποιούν βασικές πηγές που προσφέρονται για παρακολούθηση της
συνεχιζόµενης έρευνας στην περιοχή του συναισθηµατικού τοµέα.
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•
•

Εντοπίζουν σύγχρονες µελέτες και άρθρα που αφορούν στο συναισθηµατικό τοµέα,
συνοψίζουν τα πορίσµατα τους και τις παρουσιάζουν σε ενδιαφερόµενες οµάδες.
Συγγράψουν και παρουσιάσουν στην τάξη µια µελέτη, εµπειρική ή συνθετική, σε θέµα
που θα επιλέξουν και θα αναπτύξουν µε την επίβλεψη του διδάσκοντος

Περιεχόµενο του µαθήµατος:
Μέσα από τη βιβλιογραφία και την πρόσφατη έρευνα θα παρουσιαστούν στην τάξη και θα
αναλυθούν οι ακόλουθες διαστάσεις του συναισθητικού τοµέα:
• Συγκινησιακές καταστάσεις στην αίθουσα διδασκαλίας.
• Στάσεις ως προς τη µάθηση και η σηµασία τους.
• Αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία.
• Πεποιθήσεις που σχετίζονται µε τη διδασκαλία και τη µάθηση ειδικότερα:
• Πεποιθήσεις αυτό-εκτίµησης σε σχέση µε τα µαθηµατικά.
• Πεποιθήσεις αυτεπάρκειας σε σχέση µε τα µαθηµατικά.
• Πεποιθήσεις κινήτρων.
• Μεταγνώση και αυτορρυθµιζόµενη µάθηση.
∆ιδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία από τους φοιτητές µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική και τελική αξιολόγηση. Ατοµική εργασία, Οµαδική εργασία – συγγραφή
ερευνητικής εργασίας, τελική γραπτή εξέταση.
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