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Στόχοι του µαθήµατος
Το µάθηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές: (α) να οριοθετήσουν εννοιολογικά
την ποιοτική διδασκαλία µε βάση τις ερευνητικές προσεγγίσεις: της ανθρωποπλαστικής
αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσµατος και της ικανοποίησης
των αναγκών και των προσδοκιών του «πελάτη», (β) να ανασκοπήσουν την ποιοτική
διδασκαλία στο λόγο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) να διαµορφώσουν
πλαίσιο κατευθυντήριων γραµµών για τη διασφάλιση ποιοτικής διδασκαλίας.
∆ιερευνώνται: (i) το µοντέλα διδασκαλίας του συµπεριφορισµού, του
νεοσυµπεριφορισµού, του γνωστικισµού και του εποικοδοµισµού στα επίπεδα:
επιστηµολογικό, διδακτικών αρχών, διδακτικού σχεδιασµού και διδακτικής πράξης και (ii)
Οι στρατηγικές διδασκαλίας του συµπεριφορισµού (τακτικής µικρών βηµάτων,
προδρασιακής αντιµετώπισης δυσκολιών, καταµάθησης), του νεοσυµπεριφορισµού
(γνωστικής µαθητείας: αµοιβαιότητας, επιλογής επιπέδου δυσκολίας, αυτοελέγχου), του
γνωστικισµού (προκαταβολικής οργάνωσης, καθοδηγούµενης ανακάλυψης, διερεύνησης,
επεξεργασίας τρόπων µάθησης) και του εποικοδοµισµού (παραγωγής γνώσεων,
αξιοποίησης προηγούµενων γνώσεων, παρατήρησης και έκφρασης, συγγραφικής και
µετασυγγραφικής διαδικασίας, οµαδικής εργασίας, αποκλίνουσας παραγωγικότητας,
αυτοσχεδιασµού, σχεδίου εργασίας). Αποτιµάται η συµβολή τους στην ανάπτυξη των
µαθητών µε την κατασκευή ενός συνόλου δεικτών ποιότητας της διδασκαλίας, στην
απόδοση των µαθητών µε βάση τις µορφές εµφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας,
στη λειτουργικότητα της διδασκαλίας µε βάση την κατανοµή των αποφάσεων για τη
διδασκαλία µεταξύ δασκάλου και µαθητών και στην εκτίµηση των µαθητών για «το πότε
µαθαίνουν πιο καλά», µε σκοπό την ανάδειξη κριτηρίων ποιοτικής διδασκαλίας, (δ) να
πραγµατευθούν πλέγµα διληµµάτων επιλογών για την επιλογή διδακτικών στόχων, την
οργάνωση περιεχοµένου, τη µεθόδευση της διδασκαλίας, τη χρήση των διδακτικών µέσων,
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την αξιολόγηση της διδασκαλίας, την παρακίνηση των
µαθητών κτλ. για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία, διαµορφώνοντας ένα
σύνολο δεικτών ποιοτικής διδασκαλίας, (ε) να αναπτύξουν τεχνογνωσία σύνταξης

φάσµατος σχεδίων ποιοτικής διδασκαλίας και (στ) να εκπονήσουν ερευνητικά σχέδια
αποτίµησης των στρατηγικών διδασκαλίας ως προς την ποιότητά τους µε βάση τις
ερευνητικές προσεγγίσεις της ανθρωποπλαστικής αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας
του τελικού αποτελέσµατος και της ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών των
µαθητών.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Αναµένεται το µάθηµα να βοηθήσει τους φοιτητές:
• Να οριοθετήσουν εννοιολογικά την ποιοτική διδασκαλία µε βάση τις ερευνητικές
κατευθύνεις: της ανθρωποπλαστικής αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας του τελικού
αποτελέσµατος και της ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών των µαθητών.
• Να διαµορφώσουν πλαίσιο κατευθυντήριων γραµµών διερευνώντας µοντέλα και
στρατηγικές διδασκαλίας, µε σκοπό την ανάδειξη κριτηρίων ποιοτικής διδασκαλίας.
• Να πραγµατευθούν πλέγµα διληµµάτων επιλογών για την επιλογή διδακτικών στόχων, την
οργάνωση περιεχοµένου, τη µεθόδευση της διδασκαλίας, τη χρήση των διδακτικών µέσων,
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, την αξιολόγηση της διδασκαλίας, την παρακίνηση των
µαθητών κτλ. για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία µε τη µορφή δεικτών.
• Να αναπτύξουν τεχνογνωσία σύνταξης φάσµατος σχεδίων ποιοτικής διδασκαλίας
(προγραµµατισµός, διεξαγωγή, αξιολόγηση).
• Να εκπονήσουν ερευνητικά σχέδια ελέγχου ποιότητας των στρατηγικών διδασκαλίας µε
βάση τις ερευνητικές κατευθύνσεις.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
1. Οριοθέτηση της ποιοτικής διδασκαλίας µε βάση τις ερευνητικές προσεγγίσεις: της
ανθρωποπλαστικής αποτελεσµατικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσµατος και της
ικανοποίησης των προσδοκιών και των αναγκών «του πελάτη» (µαθητών, γονέων κτλ).
2. Ανάλυση µοντέλων και στρατηγικών διδασκαλίας. Αποτίµηση της συµβολής τους στην
ανάπτυξη των µαθητών (γνωστική, κοινωνική, συναισθηµατική), στην απόδοση των µαθητών,
στη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων καις την εκτίµησή τους για «το πότε µαθαίνουν πιο
καλά». ∆ιαµόρφωση πλαισίου κατευθυντήριων γραµµών και ανάδειξη κριτηρίων ποιοτικής
διδασκαλίας.
3. Πραγµάτευση διληµµάτων επιλογών για την διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία.
∆ιαµόρφωση δεικτών ποιότητας διδασκαλίας.
4. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σύνταξης σχεδίων διδασκαλίας µε τη µορφή φάσµατος.
5. Εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων ελέγχου ποιότητας των στρατηγικών διδασκαλίας και των
σχεδίων µε βάση τις ερευνητικές κατευθύνσεις.

Μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές µέθοδοι
Αυτοανάλυση συµπεριφοράς, ατοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση, ανάλυση
µελετών περίπτωσης, οπτικογραφηµένα προγράµµατα.
Μέθοδοι αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική
εξέταση.
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