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Στόχοι του Μαθήματος:

Το μάθημα ασχολείται με την μελέτη της γενικής και χριστιανικής παιδαγωγικής , διερευνά το
πολυδιάστατο φαινόμενο της αγωγής και μάθησης υπό το φως των συγχρόνων παιδαγωγικών
εξελίξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έρευνα της χριστιανικής παιδαγωγικής και της
διδασκαλίας των θρησκευτικών, ενώ παράλληλα μελετά τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα
της Ευρώπης καί της Αμερικής και την εφαρμογή τους στα ελλαδικά και κυπριακά δεδομένα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει:
- Κατανοήσει σε βάθος την φύση και το περιεχόμενο της θρησκευτικής αγωγής
- Εξοικειωθεί με την διαδικασία αναπτύξεως προγραμμάτων θεολογικής εκπαιδεύσεως
- Αναπτύξει δεξιότητες που απαιτούνται για την διδασκαλία του μαθήματος των
θρησκευτικών

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει την θεωρία και πρακτική της γενικής παιδαγωγικής και την εφαρμογή των
γενικών αρχών στην περίπτωση της θρησκευτικής αγωγής. Τα ειδικότερα θέματα που
καλύπτονται είναι:
Εκπαίδευση και παιδαγωγική
- εννοιολογικός ορισμός της παιδαγωγικής
- εκπαίδευση ως μαθησιακή διαδικασία
- δογματισμός και εκπαίδευση
- Διαθρησκευτική εκπαίδευση
- Η απελευθέρωσις της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως
- Εκπαίδευσις και κοινωνικοποίησις
- Η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων
- Γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξις
- Μεθοδολογίες έρευνας στην εκπαιδευτική ψυχολογία
- Εφαρμογές των θεωριών μαθήσεως
- Η τεχνολογία στην εκπαίδευση
Θρησκευτική Αγωγή
- Φύσις, χαρακτήρας και προβλήματα της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως
- Οριοθέτησις και ανάπτυξις προγραμμάτων θρησκευτικής εκπαιδεύσεως
- Εποπτεία και διδασκαλία της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως
- Μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολογήσεως των προγραμμάτων θρησκευτικής εκπαιδεύσεως

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:

Η μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις
φοιτητικών εργασιών, καθώς και τηλεδιαδραστικές και εξ αποστάσεως μεθόδους.

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Το μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις και εργασίες που εκπονούνται ατομικά ή ομαδικά
από τους φοιτητές.
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