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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 EDUK-313 Κοινωνικό-Συναισθηματική Ανάπτυξη 
στην Πρώτη Παιδική Ηλικία 

5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

EDUB-110 Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό ή Εαρινό  

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Περιορισμένης Επιλογής  Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Γεωργίου Μαρία 4ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια Ζώσης Ν/Α Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/ήτρια: 
 

• Να γνωρίσει τις κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες που αναπτύσσονται στα πρώτα 
χρόνια της ζωής, πώς αυτές εξελίσσονται και εκφράζονται στην καθημερινή συμπεριφορά 
των παιδιών. 

• Να αντιληφθεί τη σημασία των σχέσεων που βιώνουν τα παιδιά με σημαντικούς ενήλικες 
αλλά και με συνομήλικους στο πλαίσιο της οικογένειας και εκτός αυτής (βρεφικούς/παιδικούς 
σταθμούς,  νηπιαγωγεία) για την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. 

• Να επεξεργαστεί τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και 
συναισθηματικών ικανοτήτων στα πρώτα χρόνια της ζωής. 

• Να αναστοχαστεί για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη της κοινωνικής και 
συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 

1. Αναλύουν μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην προσχολική αγωγή λαμβάνοντας 
υπόψη τους την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 
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2. Συζητούν κοινωνικό-συναισθηματικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την κοινωνική τους 
ένταξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

3. Αναστοχάζονται πάνω στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί, ειδικά σε ό,τι αφορά την 
κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη  των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και εφαρμογές της στην Προσχολική 
αγωγή: 

• Συναισθήματα και πρώιμη κοινωνική ανάπτυξη (ανάπτυξη της έκφρασης, ερμηνείας και 
ελέγχου των συναισθημάτων). 

• Ανάπτυξη του εαυτού και κοινωνική αντίληψη (διαφοροποίηση και αυτο-αναγνώριση. 

• Αξιολόγηση του εαυτού (προέλευση και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και κοινωνικοί 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης).  

• Η ανάπτυξη του αυτοελέγχου (αναβολή της ικανοποίησης στην πρώιμη παιδική ηλικία). 

• Ανάπτυξη της αντίληψης του φύλου. 

• Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού (κοινωνική συμπεριφορά και κοινωνικές δεξιότητες). 

• Ενσυναίσθηση, αλτρουισμός και προκοινωνική συμπεριφορά (παράγοντες και τάσεις). 

• Κοινωνικοποίηση και παιδαγώγηση (οριοθέτηση συμπεριφοράς, επιδράσεις της οικογένειας 
και του νηπιαγωγείου. 

• Διαπροσωπικές σχέσεις (η δομή της οικογένειας και οι επιδράσεις της στο παιδί, επαφές με 
γονείς, αδέλφια και συνομηλίκους). 

• Επιθετικότητα και βία (εξελικτικές τάσεις, διαφορές των δύο φύλων, ατομικές διαφορές, αίτια 
και αντιμετώπιση. 

• Η ζήλεια και τα ψέματα και τρόπος αντιμετώπισης. 

• Απώλεια (επιπτώσεις του διαζυγίου και θανάτου των συγγενών ή  γονιών στα παιδιά και 
τρόπος αντιμετώπισης). 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συζήτηση, παρουσιάσεις. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Παρουσία και συμμετοχή, εργασία και ενδιάμεση γραπτή εξέταση και τελική γραπτή εξέταση. 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος 
Έτος ISBN 

Κοινωνική και 
συναισθηματική 

ανάπτυξη στην 
προσχολική αγωγή και 
εκπαίδευση. 

Ramminger, A., 

Klinker, J., San, J., 

Robert, R. & Riley, 

D. 

Αθήνα: 

Πεδίο 

2018 
978-618-5331-97-
9 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Συναισθηματική 

ανάπτυξη για 

παιδιά 

προσχολικής 
και σχολικής 
ηλικίας.  

Ηλιοπούλου, Μ.& 
Νικόλαρου, Χ. Γ.  

Σπάρτη: my-
book.gr 

2020  

Kοινωνικές 

δεξιότητες στην 

προσχολική 

ηλικία.  

Mathieson, K. Αθήνα: 

Πεδίο 

2018 978-618-5331-
98-6 

Τι συμβαίνει στον 

εγκέφαλο του: 12 

Eπαναστατικές 

στρατηγικές για 

να μεγαλώσετε 

παιδιά με 

ολοκληρωμένη 

νοητική και 

συναισθηματική 

ανάπτυξη.  

Σίγκελ, Ν.Tζ. & 

Μπράυσον, Τ. Π. 

Αθήνα: 

Πατάκη 

2020 978-960-16-
7505-3 

 

  


