Διάγραμμα Μαθήματος
Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

EDUG-400

Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
0

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

EDUG-521

Παιδαγωγικών Σπουδών

Χειμερινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστικό Πεδίο

Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό

Παιδαγωγικές Σπουδές και
Ψυχολογία

Ελληνικά

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

2ος Κύκλος

Δρ Χριστίνα Χατζησωτηρίου

2ο

Τρόπος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συναπαιτούμενα

Εξ Αποστάσεως

Ν/Α

Κανένα

Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να:
• Συσχετίζουν τις βασικές έννοιες της «Επιστήμης της εκπαίδευσης» και την έννοια
ορολογιών όπως «δράση», «εκπαίδευση» και «κατάρτιση».
• Εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις πτυχές της παιδαγωγικής εκπαίδευσης ως μια αυτόνομη
επιστήμη.
• Προσεγγίζουν κριτικά παραδοσιακές και σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες
• Αναλύουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και μοντέλα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Συζητούν τη βασική ορολογία της επιστήμης της εκπαίδευσης και να κατανοήσουν τις
κύριες παιδαγωγικές ιδέες.
2. Καθορίζουν το νόημα, σκοπό και λειτουργίες της εκπαίδευσης.
3. Εξοικειωθούν με μεγάλους δασκάλους, τις βασικές τους ιδέες και τις εφαρμογές των
θεωριών τους.
4. Κατανοήσουν τη δυναμική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.
5. Διαγράφουν τη σχέση της παιδαγωγικής με διάφορα σύγχρονα παιδαγωγικά προβλήματα .
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Περιεχόμενο Μαθήματος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στο μάθημα-Περιεχόμενο -Έννοιες της επιστήμης της εκπαίδευσης
Οι πολλαπλές έννοιες της «εκπαίδευσης» – Ιστορικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση.
Επιλεγμένες παιδαγωγικές ιδέες και σχέδια
Οι κλάδοι των Επιστημών Αγωγής.
Ενότητα και πολυμορφίας της επιστήμης της εκπαίδευση.
Θεωρία των προγραμμάτων: γενικά προβλήματα της πράξης της διδασκαλίας.
Ψυχοκοινωνικές σχέσεις μέσα στην τάξη (σχέσεις δασκάλου-μαθητή).
«Ο δάσκαλος στον σύγχρονο κόσμο».
Σχολικά εγχειρίδια: προσεγγίσεις διδασκαλίας.
Σύγχρονα θέματα στις επιστήμες της αγωγής
Δημιουργική σκέψη και δημιουργικές δραστηριότητες στα σύγχρονα σχολεία.
Διαπολιτισμική εκπαίδευση-ανθρώπινα δικαιώματα
Διδακτικοί σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση του ατόμου κάτω από μια φιλοσοφική σκοπιά.
Εκπαιδευτικά ιδρύματα με ιδιαίτερη έμφαση στο Δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.
Κοινωνικοπολιτικές αλλαγές και στην εκπαίδευση.
Δια βίου μάθηση.

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαλέξεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις από φοιτητές, ομαδική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Διαμορφωτική αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, ατομική έρευνα, συλλογική εργασία, παρουσιάσεις,
συζητήσεις

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Μαυροειδής, Γ.

Εισαγωγή στις
επιστήμες
αγωγής

Εκδοτικός Οίκος
Γρηγόρη

Έτος

ISBN

2011

9789603337119
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Συμπληρωματικά διδακτικά εγχειρίδια/βιβλιογραφία:

Έτος

ISBN

Ελληνικά
Γράμματα

2000

9603447315

Αγγελίδης, Π.
Μιχαηλίδου, Α.&
Στυλιανού, Τ

Intercollege

2006

9963634389

Ρωγμές στο
παγόβουνο της
παραδοσιακής
διδασκαλίας

Θεοφιλίδης, Χ.

Αδελφοί
Λειβαδιώτη

2008

9789603335788

Δημιουργικότητα
και καινοτομία στο
σχολείο και στη
κοινωνία.

Ξανθάκου, Γ.

Διαδράση

2012

9789609539548

Εισαγωγή στις
Επιστήμες της
Αγωγής

Mialaret, G.

Τυπωθήτω.

2002

9789607643315

Τίτλος

Συγγραφέας

Εισαγωγή στις
επιστήμες αγωγής

Πυργιωτάκης, Ι.

Έξω οι μαύρες
κότες!
Δραστηριότητες
για τη διδασκαλία
της
διαφορετικότητας

Εκδοτικός Οίκος
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