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K1. Επιστημολογία -  
Δεοντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης -  

Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασία δεδομένων 
 
 
Υπεύθυνος Μαθήματος:  Κ. Μυλωνάς 
Διδάσκοντες:   Λ. Γώγου, Δ. Δεσλή, Μ. Καΐλα, Λ. Μπεζέ, 
     Ηλ. Μπεζεβέγκης, Κ. Μυλωνάς, Κ. Πετρογιάννης  
 
 Βασικές έννοιες ερευνητικής μεθοδολογίας (στόχοι, προϋποθέσεις, διαθέσιμες 

τεχνικές). Βασικές έννοιες μετρικής και αξιολόγησης υπαρχόντων μεθόδων 
μέτρησης (κλίμακες μέτρησης, μέθοδοι συλλογής ερευνητικών στοιχείων, 
ψυχομετρικοί δείκτες, δυνατότητες, χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις χρήσης 
των μέσων συλλογής δεδομένων). 

 Θεσμικές - ηθικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας. Οργανωτικό πλαίσιο 
διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας και κώδικες δεοντολογίας. Κατασκευή και 
χρήση ερευνητικών εργαλείων: οι μέθοδοι της παρατήρησης και του ερευνητικού 
ερωτηματολογίου. 

 Περιγραφική στατιστική και ερευνητικές στρατηγικές. Βασικοί στατιστικοί 
δείκτες και αξιολόγηση των πληροφοριών στο επίπεδο της περιγραφής. Στόχοι 
της περιγραφικής και συναφειακής ερευνητικής στρατηγικής στην εκπαιδευτική 
έρευνα.  

 Εισαγωγή στην επαγωγική στατιστική: παραμετρικές και μη-παραμετρικές 
μέθοδοι σύγκρισης διαφορικών ομάδων.  

 Εισαγωγή σε μεθόδους περιγραφής πολυμεταβλητών συστημάτων (διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων στη χρήση ερωτηματολογίων και κλιμάκων μέτρησης, 
πολυδιάστατη γεωμετρική βαθμονόμηση ομοιοτήτων στοιχείων ή ατόμων, 
ανάλυση συστάδων).  

 Ταξινομικά κριτήρια έρευνας (Ι).  
 Ταξινομικά κριτήρια έρευνας (ΙΙ).  
 Ορισμός και θεωρητικές πηγές της εθνομεθοδολογίας. Συμβολική 

αλληλεπίδραση και εθνομεθοδολογία. Εθνομεθοδολογία και εκπαίδευση.  
 Η καταγωγή και η μεθοδολογία της έρευνας – δράσης. Η έρευνα – δράση ως 

εργαλείο ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων. Η έρευνα – δράση στην 
εκπαίδευση.  

 Η ανάλυση περιεχομένου. Ορισμός και όρια της ανάλυσης περιεχομένου. Φάσεις 
της ανάλυσης περιεχομένου: προκαταρκτική ανάλυση, κατηγοριοποίηση, μονάδες 
μέτρησης: κωδικοποίηση και καταμέτρηση. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. 
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Άσκηση.  

 Η ανάλυση των απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις. Η ανάλυση του τύπου. Η 
ανάλυση του μη λεκτικού υλικού. Η ανάλυση του λόγου. Άσκηση.  
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K2. Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης –  
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 

 
 
Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Σφυρόερα 
Διδάσκοντες:   Μ. Σφυρόερα, Ν. Γιαννόπουλος, Μ. Κύρκος 
 
 
 Βασικές αρχές των θεωριών μάθησης: Συμπεριφορισμός – Γνωστικές * εποικοδομιστικές 

θεωρίες - Κοινωνιογνωστικές θεωρίες.  
 Επεξεργασία των βασικών εννοιών της σύγχρονης διδακτικής στο πλαίσιο των γνωστικών 

* εποικοδομιστικών και των κοινωνιογνωστικών θεωριών: μάθηση -διδασκαλία * 
στρατηγικές μάθησης * μεταβίβαση - γενίκευση της μάθησης * επεξεργασία του λάθους * 
γνώσεις - δεξιότητες * εγκάρσιες δεξιότητες * κίνητρα * διαχείριση της πληροφορίας * 
μορφές αναπαράστασης * βιωματική μάθηση * διαφοροποιημένη μάθηση.  

 Μάθηση και αξιολόγηση. Είδη αξιολόγησης. Από την αξιολόγηση του προϊόντος στην 
αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης.  

 Ασκήσεις ανάλυσης εκπαιδευτικών καταστάσεων με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 
 Σχολική και μη σχολική μάθηση. Σχέση της σύγχρονης αντίληψης για τη σχολική μάθηση 

και της μη σχολικής μάθησης: από τη διδασκαλία στην αυτομόρφωση. Ανάλυση 
καταστάσεων σχολικής και μη σχολικής μάθησης  

 Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της εκπαίδευσης: θετικές και αρνητικές όψεις. Τα νέα 
αναλυτικά προγράμματα και οι νέες τεχνολογίες. Νέες τεχνολογίες και διαθεματική - 
ολιστική προσέγγιση της μάθησης. Κοινωνικο-εποικοδομιστικά κριτήρια αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών λογισμικών (πλαίσιο – νοηματοδότηση * ευελιξία * πολλαπλότητα 
αναπαράστασης * διαδικασίες μάθησης * τρόποι ελέγχου της μάθησης). 

 Παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 
Τρόποι προσέγγισης εκπαιδευτικών λογισμικών με παιδιά. 

 Άσκηση ανάλυσης εκπαιδευτικών λογισμικών με βάση τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής. 
Δημιουργία σχάρας αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών.  

 
 Το internet ως πηγή ενημέρωσης, γνώσης και έρευνας: τί είναι, πώς το χρησιμοποιούμε 

για την αναζήτηση πληροφοριών. Το internet ως πηγή ψυχαγωγίας. Το internet για 
παιδιά: εξοικείωση των παιδιών με το internet. Τεχνικές αξιοποίησης του internet για τη 
διεξαγωγή ενός μαθήματος.  

 Εργαστήρια. 
 Το Power point ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Δυνατότητες αυτού του εργαλείου. 

Συνδυασμός εικόνων – γραφικών.  
 Εργαστήρια. 
 Το CD-Rom ως εποπτικό μέσο. Λογική οργάνωσης και παρουσίασης υλικού (πλοήγηση ή 

σκηνοθεσία). Ο ρόλος της διαδραστικότητας στη μαθησιακή διαδικασία και στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Εργαστήρια.  

 Η λογική του distance learning.  
 Ασκήσεις. 
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Κ3. Γνώση του παιδιού – Σχέση με τη γνώση 
 
 
Υπεύθυνος Μαθήματος:  Ηλ. Μπεζεβέγκης 
Διδάσκοντες:   Λ. Μπεζέ, Ηλ. Μπεζεβέγκης, Κ. Περτογιάννης 
 
 
 Το παιδί ως αναπτυσσόμενο άτομο. Ιστορική εξέλιξη. Σύγχρονες θεωρίες για 

την ανάπτυξη.  
 Απαρχές της ζωής: η σημασία τους για την μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού. 

Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.  
 Παιδιά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Πρόδρομα ολιστικά μοντέλα (Wallon, 

Vygotsky).  
 Παιδιά και κοινωνικά περιβάλλοντα.  
 Τα σύγχρονα οικολογικά μοντέλα (Bronfenbrenner, Ogbu, Super και Harkness).  
 Το παιδί και ο εαυτός του. Παιδικά συναισθήματα. Ιδιοσυγκρασία. 

Προσωπικότητα.  
 Το παιδί και η οικογένεια (δομή, στρατηγικές, αντιλήψεις και στάσεις των 

γονέων). Παιδί και γονείς. Προσκόλληση. Υπακοή. Στασίαση. Κοινωνικοποίηση. 
Παιδική κακοποίηση. Τα παιδιά του δρόμου. Τα παιδιά του πολέμου και της βίας.  

 Σχέσεις των παιδιών με τους συνομήλικους (φιλία, φιλο-κοινωνική και 
ανταγωνιστική συμπεριφορά, επιθετικότητα).  

 Η σχέση με τη γνώση.  
 Η γνώση και οι μορφές της μάθησης.  
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Κ4. Προγράμματα τεχνολογικής  
και κοινωνικής καινοτομίας – Εμψυχώσεις 

 
 

Υπεύθυνες Μαθήματος:  Μ. Σφυρόερα, Π. Ξανθάκου 
Διδάσκοντες:   Μ. Σφυρόερα, Π. Ξανθάκου, Ν. Γιαννόπουλος 

 
 
 Η έννοια της καινοτομίας εντός και εκτός σχολείου. Καινοτομία και εμψύχωση. Η 

κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση σε άλλες χώρες. Φορείς κοινωνικο-
πολιτισμικής εμψύχωσης. Εμψύχωση: οργάνωση, κανόνες και διαδικασίες. 
Εμψυχώσεις και σχέδιο εκπαιδευτικής / πολιτιστικής δράσης. 

 Καινοτομία και δημιουργικότητα. Οριοθέτηση της δημιουργικής -κριτικής σκέψης. 
Αρχιτεκτονική δημιουργικότητας και παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο. 
Πολυδρομική σκέψη και μάθηση στο σχολείο. Τεχνικές καλλιέργειας 
αποκλίνουσας σκέψης. Παρουσίαση και συζήτηση παραδειγμάτων από το χώρο 
της εκπαίδευσης . 

 Ανάλυση και κριτική παρουσίαση εκπαιδευτικών πακέτων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Άσκηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με την έννοια της 
καινοτομίας και της εμψύχωσης 

 Τεχνικές εμψύχωσης. Προσαρμογή της εμψύχωσης στις ιδιαιτερότητες και τα 
ενδιαφέροντα της ομάδας. Έναρξη και πορεία της δράσης. Εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

 Τεχνικές εμψύχωσης για τη δημιουργία ιστοριών με παιδιά. Εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

 Εισαγωγή στη γλώσσα του κινηματογράφου – Εισαγωγή στο κινηματογραφικό 
σενάριο. Τεχνικές εμψύχωσης για τη δημιουργία ταινιών με παιδιά. Προετοιμασία 
ταινιών. Γύρισμα ταινιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.    
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K5. Το παιδί και το παιχνίδι 
 
 
Υπεύθυνη Μαθήματος:  Λ. Μπεζέ 
Διδάσκοντες:      Λ. Μπεζέ, Ηλ. Μπεζεβέγκης, Κλ. Γκουγκουλή  
 
 
 Ορισμοί του παιχνιδιού. Ομοιότητες και διαφορές των ορισμών. 
 Κατατάξεις των παιχνιδιών (Caillois, Bühler, Wallon, Piaget, Vygotsky). 
 Το παιχνίδι και η ανάπτυξη του παιδιού. 
 Παιχνίδια εξερεύνησης και κίνησης. 
 Το παιχνίδι – προσομοίωση. Το συμβολικό παιχνίδι. 
 Παιχνίδι και μίμηση. Παιγνιώδεις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. 

Παιχνίδι και κοινωνική αναπαραγωγή. Το παιχνίδι ως μεταιχμιακό φαινόμενο 
μεταξύ μίμησης και ανατροπής: παρωδία, συμβολική αντιστροφή. Το παιχνίδι ως 
κοινωνική στρατηγική.  

 Κοινωνικό παιχνίδι. Παιχνίδι και κοινωνικοποίηση. Ανθρωπολογικές 
προσεγγίσεις. Το ζήτημα των κανόνων του παιχνιδιού και της εφαρμογής τους 
στην πράξη. Παιχνίδι και εμπορευματοποίηση. 

 Ατομικές και κοινωνικές διαφορές του παιχνιδιού. 
 Παιχνίδι και εκπαίδευση. Το παιχνίδι – αντικείμενο. Τα όργανα του παιχνιδιού. Η 

χρήση των αθυρμάτων στην εκπαίδευση. Η παιγνιώδης διδασκαλία και η αρχή 
«μαθαίνω παίζοντας». 
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Α1. Λαϊκός πολιτισμός - Μειονοτικό φαινόμενο – 
Πολυπολιτισμικότητα και Δια-πολιτισμικότητα 

(2003-04) 
Υπεύθυνες Μαθήματος: Δ. Δαμιανού, Ε. Κουφάκη  
Διδάσκοντες:    Αικ. Γκαρή, Χρ. Γκόβαρης,  Δ. Δαμιανού,  

Ε. Κουφάκη, Κ. Τσιτσελίκης  
 

 Λαϊκός πολιτισμός: Ο λαϊκός πολιτισμός μέσα από μια κοινωνιολογική οπτική. 
Χαρακτηριστικά του παραδοσιακού πολιτισμού. Παράδοση και αυτοσχεδιασμός. Η 
προφορικότητα και ο συλλογικός - ανώνυμος χαρακτήρας του λαϊκού πολιτισμού. 
Πολιτιστική κληρονομιά και πολιτισμική ταυτότητα. Άϋλος και υλικός πολιτισμός. 

 Πολυπολιτισμικότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως πολιτισμός, πολιτισμικές 
διαφορές, πολυπολιτισμική κοινωνία, καθώς και σε βασικά ερωτήματα και διλήμματα που 
συνθέτουν το πλαίσιο αναφοράς για τη διερεύνηση και διατύπωση των στόχων μιας, 
διαπολιτισμικά προσανατολισμένης διαχείρισης των προκλήσεων, κοινωνικής εξέλιξης 
που πηγάζουν από τις πολιτισμικές συναντήσεις. Το πρόβλημα της αναγνώρισης του 
διαφορετικού όπως προσεγγίζεται μέσα από τον επίκαιρο φιλοσοφικό λόγο περί 
αναγνώρισης. 

 Δια-πολιτισμικότητα:  Με έμφαση στη δια-πολιτισμικότητα  θα δοθεί σημασία στο πώς 
ψυχολογικά φαινόμενα μοιάζουν αλλά και διαφοροποιούνται στις διαφορετικές 
πολιτισμικές και εθνικές ομάδες και στο πώς επηρεάζουν και επηρεάζονται  από το 
πολιτισμικό πλαίσιο. Θα αναλυθούν διεξοδικά οι έννοιες της κοινωνικοποίησης και του 
επιπολιτισμού, καθώς και οι τακτικές επιπολιτισμού ατόμων ή ομάδων που μετακινούνται 
σε ένα  νέο πολιτισμικό περιβάλλον ή έρχονται σε κάποιου τύπου επαφή με αυτό. Θα 
αναλυθεί επιπλέον η έννοια του επιπολιτισμικού στρες και οι παράμετροι που το 
επηρεάζουν. Τα ψυχολογικά  φαινόμενα που θα μελετηθούν ιδιαίτερα θα είναι οι αξίες και 
οι στάσεις, οι ρόλοι των φύλων και οι διαφυλικές σχέσεις, οι τάσεις εκσυγχρονισμού 
ατόμων και ομάδων και ο εθνοκεντρισμός στις διομαδικές σχέσεις σε σχέση με την 
εθνική ταυτότητα. 

 Μειονοτικό φαινόμενο: Ιστορικές αναφορές και κοινωνικοπολιτικά πλαίσια συγκρότησης 
της εθνικής ταυτότητας. Νεοελληνική ταυτότητα και διαχείριση της πολιτισμικής 
ετερότητας με αναφορά στις γλωσσικές, εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες. Η 
συμβολή των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων στη σύνθεση μιας σύγχρονης ελληνικότητας: 
το παράδειγμα του λαϊκού πολιτισμού. 

 
 Δράση πεδίου: Ως δράση πεδίου προτείνεται ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση 

επίσκεψης στα παζάρια της Θράκης (Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη) με στόχο την παρατήρηση 
και τη διεξαγωγή σύντομης έρευνας για τη συνύπαρξη, μέσα από τη διαπλοκή 
οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων, των διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων που 
εκπροσωπούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Με ερευνητικά εργαλεία τη σχετική 
βιβλιογραφία, τη συνέντευξη, τη φωτογραφία κ.α. θα καταγραφούν οικονομικές 
δραστηριότητες και κοινωνικές συνιστώσες μιας πολυλειτουργικής και πολυπολιτισμικής 
περιοδικής  έκφρασης, όπως είναι το παζάρι. Οι φοιτητές με τη συνοδεία και την 
επίβλεψη των διδασκόντων θα χωριστούν σε ομάδες και θα εργαστούν  για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών και την καταγραφή στοιχείων. Η επεξεργασία του υλικού θα 
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μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους φοιτητές για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος για παιδιά με θέμα: το παζάρι ως χώρος πολιτισμικής συνάντησης.                   

 
Α1. Πολυπολιτισμικότητα – Δια-πολιτισμικότητα - 

Διδακτικές προσεγγίσες 

(2004-05) 

Υπεύθυνη Μαθήματος:  Α. Οικονομίδου 

Διδάσκοντες:   Χ. Γκόβαρης, Αικ. Γκαρή, Α. Οικονομίδου  

 
Πολυπολιτισμικότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως πολιτισμός, πολιτισμικές διαφορές, 
πολυπολιτισμική κοινωνία, καθώς και σε βασικά ερωτήματα και διλήμματα που συνθέτουν το πλαίσιο 
αναφοράς για τη διερεύνηση και διατύπωση των στόχων μιας, διαπολιτισμικά προσανατολισμένης 
διαχείρισης των προκλήσεων κοινωνικής εξέλιξης που πηγάζουν από τις πολιτισμικές συναντήσεις. Το 
πρόβλημα της αναγνώρισης του διαφορετικού όπως προσεγγίζεται μέσα από τον επίκαιρο φιλοσοφικό  
λόγο περί αναγνώρισης.  

Δια-πολιτισμικότητα : Με έμφαση στη Δια-πολιτισμικότητα, θα δοθεί σημασία στο πώς ψυχολογικά 
φαινόμενα μοιάζουν αλλά και διαφοροποιούνται στις διαφορετικές πολιτισμικές και εθνικές ομάδες και 
στο πώς επηρεάζουν και επηρεάζονται από το πολιτισμικό πλαίσιο.  

Θα αναλυθούν διεξοδικά οι έννοιες της κοινωνικοποίησης και του επιπολιτισμού, καθώς και οι τακτικές 
επιπολιτισμού ατόμων ή ομάδων που μετακινούνται σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον ή έρχονται  σε 
κάποιου τύπου επαφή  με αυτό. Θα αναλυθεί επιπλέον η έννοια του επιπολιτισμικού  στρες και οι 
παράμετροι που το επηρεάζουν.  

Τα ψυχολογικά φαινόμενα που θα μελετηθούν ιδιαίτερα θα είναι οι αξίες και οι στάσεις, οι ρόλοι των 
φύλων και οι διαφυλικές σχέσεις, οι τάσεις εκσυγχρονισμού ατόμων και ομάδων και ο εθνοκεντρισμός 
στις διομαδικές σχέσεις σε σχέση με την εθνική ταυτότητα.  

Διδακτικές προσεγγίσεις : με αφόρμηση την θεωρητική ανάλυση των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας 
και της δια-πολιτισμικότητας που προηγήθηκε, η συγκεκριμένη ενότητα  εξετάζει τις διδακτικές 
δυνατότητες σε ένα σχολικό ή / και εξω-σχολικό περιβάλλον των εννοιών «διαφορετικός» και «ξένος» 
.  

Οι στόχοι της ενότητας είναι αφενός να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία διαχειρίζεται 
φαινόμενα του κοινωνικού της πλαισίου όπως η πολυπολιτισμικότητα και η δια-πολιτισμικότητα. 
Αφετέρου να δείξει την ιδεολογική διάσταση της λογοτεχνίας και τους τρόπους με τους οποίους αυτή 
εγγράφει ιδεολογήματα όπως αυτά του «διαφορετικού» και  του «ξένου». Τέλος, να δείξει πώς τα 
παιδιά ως αναγνώστες μπορούν να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα διαφορετικότητας, ρατσισμού και 
ξενοφοβίας. 

Θα εξετασθούν επιμέρους τα εξής: Ιδεολογία και λογοτεχνία: ορισμοί, είδη, τρόποι εγγραφής της 
ιδεολογίας σε λογοτεχνικά κείμενα.  

Κατάδειξη της ιδεολογικής κατασκευής της έννοιας του «διαφορετικού» και του «ξένου».  

Τα στερεότυπα  και η απεικονίσεις  του «ξένου» και του «διαφορετικού» στη λογοτεχνία.  

Δράση πεδίου: προτείνεται ο σχεδιασμός ενός  project που θα απευθύνεται  σε  παιδιά ηλικίας 9 – 10 
χρονών και θα έχει τους εξής στόχους: αφενός να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις έννοιες 
«διαφορετικός» , «ξένος», «ρατσισμός», «ξενοφοβία» και με τις συνέπειες που φαινόμενα όπως τα 
τελευταία έχουν για την ίδια τους την ζωή. Αφετέρου να μάθουν να αναγνωρίζουν τους τρόπους με 
τους οποίους  τα κείμενα , λογοτεχνικά ή μη,  καλλιεργούν, υποστηρίζουν ή καταδικάζουν τέτοιες 
έννοιες.   
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Α2. Προγράμματα αγωγής υγείας 
 
 
Υπεύθυνες Μαθήματος:  Μ. Λουμάκου, Χ. Χατζηχρήστου  
Διδάσκοντες:   Μ. Λουμάκου, Χ. Χατζηχρήστου, Β. Μπρουσκέλη,  
    Δ. Μπαρμποπούλου, Α. Λαμπροπούλου 
                                                 
 
 Εισαγωγή.  
 Σεξουαλικότητα.  
 Ασφαλής / ριψοκίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Σεξουαλικές πρακτικές. 

Ελληνική και Διεθνής Βιβλιογραφία. HIV/AIDS. ΣΜΝ.  Προφύλαξη.  
 Προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.  
 Θεωρίες λήψης απόφασης για την υγεία.  
 Πεποιθήσεις για την υγεία.  Μοντέλα πεποιθήσεων για την υγεία (Κάπνισμα). 

Αντικρουόμενες θεωρίες για το κάπνισμα. 
 Κάπνισμα. 

Συνέπειες. Πολιτική Σχεδιασμού. Ελληνική και Διεθνής Βιβλιογραφία.  
Αντιλήψεις - στάσεις για κάπνισμα. Θεωρίες εθιστικής συμπεριφοράς. 

 Προγράμματα αγωγής υγείας για το κάπνισμα.  
Πρόληψη στο σχολείο. Εκπαιδευτικό Υλικό. 

 Διατροφή.  
Παιδί, διατροφή, υγεία /ασθένεια. Ελληνική και Διεθνής Βιβλιογραφία. Στάσεις – 
Αντιλήψεις. Διατροφικές Συνήθειες. Παράγοντες που επηρεάζουν. 

 Προγράμματα διατροφικής αγωγής.  
 Σχολική ψυχολογία – Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο.  

Διεθνείς διαπιστώσεις. Προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών. Μοντέλα 
παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Επίπεδα παρέμβασης. Η 
απασχόληση του σχολικού ψυχολόγου και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Μοντέλο 
διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και συμβουλευτικών παρεμβάσεων στο σχολείο. 

 Παρεμβατικά προγράμματα στη σχολική κοινότητα  - Δομή παρεμβατικών 
προγραμμάτων.  

 Προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης: Κοινωνική 
και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο  
Δεξιότητες Επικοινωνίας. Αναγνώριση, Έκφραση, Χειρισμός Συναισθημάτων. 
Διαστάσεις της Αυτοαντίληψης. Αυτοεκτίμηση. Διαφορετικότητα και Πολιτισμός. 
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Α3. Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και  
στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό και περιφερειακό). 

Αειφόρος ανάπτυξη. 
 

Υπεύθυνος Μαθήματος:  Αλ. Πρέπης 
Διδάσκοντες:   Αλ. Πρέπης, Αν. Δημητρίου, Ν. Γιαννόπουλος,  
    Σπ. Κουρσάρης, Ν. Ζερβόπουλος,  Π. Φώκιαλη 
 
 
1. Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό και 
περιφερειακό). Πολιτισμικοί συμβολισμοί. Τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί 
χώροι. Το αστικό περιβάλλον. Κοινωνική συνεκτικότητα, εμπιστοσύνη, 
ανασφάλεια. 

 
Η κατάτμηση του αστικού χώρου, ο αυστηρός διαχωρισμός των λειτουργιών 

που υπαγορεύτηκε από τη ρασιοναλιστική αντίληψη για την αποδοτική πόλη, αλλά και 
η ανορθολογική – καταδυναστευτική σύγχυση των λειτουργιών της αποτελούν 
βασικούς παράγοντες που περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες ασφαλούς κίνησης 
και δράσης του παιδιού. Κατά συνέπεια, δρουν αρνητικά σε ό,τι αφορά στην  ασφαλή 
κοινωνικο-χωρική ένταξή του στη σύγχρονη πόλη, στη γενικότερη «οικειοποίηση» 
των χώρων της και στην κατανόηση των λειτουργιών της. Ακόμη περισσότερο, σε 
ό,τι αφορά στην ανάγνωση του συμβολισμού των πολιτιστικών μνημείων.  

Με τη βοήθεια παραδοσιακών τεχνικών, αλλά και των μέσων της σύγχρονης 
τεχνολογίας (κείμενο, σχέδιο - ζωγραφική, φωτογραφία, video, μαγνητόφωνο) 
γίνεται η αποκωδικοποίηση και η μελέτη των λειτουργιών και των στοιχείων του 
αστικού περιβάλλοντος, τόσο του ανθρωπογενούς, όσο και του φυσικού. Μέσα από 
δράσεις – παρεμβάσεις που θα οργανώσουν και θα εποπτεύσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές σε συνεργασία με νηπιαγωγεία, γίνεται η ανασύνθεση στοιχείων του αστικού 
περιβάλλοντος με άξονα μια ανθρωποκεντρική αντίληψη οικειοποίησης του χώρου 
και μετασχηματισμού του στη βάση των επιθυμιών, προτιμήσεων, αξιολογήσεων των 
παιδιών. 

Στη διαδικασία κατανόησης και μετασχηματισμού του χώρου συμβάλλουν: 
- Η καταγραφή - αποτίμηση δομών / διαδικασιών / νοοτροπιών / μέσα από 
τον φακό της φωτογραφικής μηχανής και του video. 
- H θεατρική δράση (θέατρο, κουκλοθέατρο, καραγκιόζης) στους ίδιους τους 
αστικούς / περιφερειακούς χώρους στη διάρκεια της καθημερινής τους 
χρήσης.  

 - Η δράση της  «ανακύκλωσης» - επαναχρησιμοποίησης  «μη χρηστικών» 
υλικών και της μετατροπής τους σε εικαστικά υλικά. Τα κατασκευαστικά αυτά 
στοιχεία (αντικείμενα και παιχνίδια) επιτρέπουν την παρέμβαση, την αναδόμηση, τον 
συμβολικό επανακαθορισμό του αστικού χώρου, την μετατροπή καταθλιπτικών 
χώρων σε χαρούμενους (π.χ. μία αυλή σχολείου, μία αίθουσα διδασκαλίας κλπ.).  
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Πεδίο δράσης:  

Α) Ο ανθρωπογενής χώρος, αστικός και περιφερειακός (της πόλης και του 
χωριού) και συγκεκριμένα: 

 Το αστικό περιβάλλον, με έμφαση σε ορισμένους χώρους καθημερινής 
διαβίωσης – εργασίας – κοινωνικής δράσης (π.χ. αγορά - παζάρι, κεντρικά 
καταστήματα, κεντρική τράπεζα, εργοστάσια χαρτοποιίας, αλλαντοποιίας, 
πυροσβεστική υπηρεσία, φάρος, ραδιοφωνικός σταθμός, εφημερίδες, ταχυδρομείο, 
αφετηρίες και στάσεις αυτοκινήτων, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμιο, λιμάνι / 
νοσοκομείο, μαιευτήριο, δικαστήρια / Πανεπιστήμιο, Σχολή Μαιών / παραδοσιακά – 
ιστορικά κτίρια – μνημεία, χώροι λατρείας (εκκλησία, τζαμί) ). 

 Το αστικό τοπίο (κεντρικό πάρκο, ελεύθεροι χώροι πάνω στις καθημερινές 
διαδρομές των παιδιών, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές - παιχνιδότοποι). 

 Ο εξωαστικός χώρος:  
 - Χωριά γύρω από την πόλη ή χωριά απομακρυσμένα, με θρησκευτικές 
μειονότητες (Πομακοχώρια)  
 - Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία μέσα στη φύση (π.χ. Πύργοι του Άβαντα, 
Παλαιόπολη Σαμοθράκης). 

 
Β) Στο φυσικό περιβάλλον (Δέλτα του Έβρου, βιότοποι, Δάσος Δαδιάς, 

δασικά καταφύγια Ροδόπης, φυσικός δρυμός Σαμοθράκης, παρόχθια περιοχή 
ποταμού Άρδα στο «Τρίγωνο» του Έβρου).  
 
Στόχοι:  

 Η ανακάλυψη των λειτουργιών του αστικού περιβάλλοντος (φυσικού και 
ανθρωπογενούς). Η  κατανόηση των στοιχείων και των παραμέτρων του.  

 Η μελέτη της συμπεριφοράς του παιδιού μέσα στον αστικό χώρο. Η 
καταγραφή νοητικών αναπαραστάσεων, η διατύπωση προτιμήσεων - 
αξιολογήσεων. Η επανακωδικοποίηση της αντικειμενικής πραγματικό- τητας.  

 Η οικειοποίηση του αστικού περιβάλλοντος μέσα από τη διατύπωση 
προτάσεων αλλαγής και τη δημιουργική παρέμβαση των ίδιων των μικρών 
παιδιών, ώστε αυτό να αποκτήσει ένα χαρακτήρα πιο φιλικό.   

 Ο επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος και η αξιοποίησή του ως 
πεδίο αγωγής του παιδιού. 

 Η μελέτη της πανίδας, της χλωρίδας και των βασικών στοιχείων του φυσικού 
περιβάλλοντος.  

 
 

2. Φυσικό περιβάλλον – Αειφόρος ανάπτυξη. 

 
Η ανθρωπότητα, σήμερα στον 21ο αιώνα, έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση 

της ενδυνάμωσης της κριτικής σκέψης των πολιτών ώστε να γίνουν ικανοί να 
δημιουργήσουν μέσα στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης η 
οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανθρωπότητας σήμερα εξασφαλίζοντας  
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τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
Μιας ανάπτυξης η οποία θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισορροπίας των 
συστημάτων της φύσης  λαμβάνοντας υπόψη τους βιολογικούς και οικολογικούς 
παράγοντες σε συνδυασμό με τις πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές 
διαστάσεις και την κοινωνική και τοπική πραγματικότητα. 

 Επομένως τα ζητήματα βιωσιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορούν 
παρά να σχετίζονται άμεσα με την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ισότητα, τη 
δικαιοσύνη, αξίες που αναδεικνύονται από πολίτες  αφενός με υπευθυνότητα, με 
ευαισθησίες, που να νοιάζονται για τη φύση και τον άνθρωπο και αφετέρου 
ικανούς να αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη με συνθετική και κριτική σκέψη, να 
συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων διερευνώντας τους ποικίλους 
παράγοντες που σχετίζονται με αυτά.  

Έτσι έχει μεγάλη σπουδαιότητα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τα παιδιά 
τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν στην ολιστική προσέγγιση του 
κόσμου, την αναζήτηση των οικολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών 
και οικονομικών πτυχών των φαινομένων που εκδηλώνονται σε αυτόν.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση και αγωγή των σημερινών μαθητών και 
μελλοντικών ενεργών πολιτών στοχεύει στη γνωστική και συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών ώστε να έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις αξίες και 
τα οράματα που θα τους κάνουν ικανούς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος και να συμβάλουν στην οικοδόμηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η 
εκπαίδευση επιδιώκει η σύνθεση του κόσμου, τη συνεργασία των ανθρώπων, τη 
συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση αλλά και της κοινωνίας  ως οργανωμένου 
συνόλου.  

Το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
των  μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε αφενός να ανταποκριθούν στις νέες 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις και αφετέρου να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό/κοινωνικό 
τους έργο ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων και των 
συμπεριφορών εκείνων στους μαθητές –αυριανούς πολίτες–, οι οποίες θα 
συμβάλουν στην οικοδόμηση της αειφόρου ανάπτυξης της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας του 21ου αιώνα. 

 

Στόχοι 

Τα μάθημα κατευθύνεται σε δύο βασικούς άξονες: α) γνωστικό (μετάδοση 
γνώσεων και ικανοτήτων/ δεξιοτήτων, διεπιστημονικό / διαθεματικό χειρισμό –
διδασκαλία εννοιών του φυσικού κόσμου και β) συναισθηματικό (διαμόρφωση αξιών, 
στάσεων, συμπεριφορών, καλλιέργεια σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και το 
συνάνθρωπο). Στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Κατανόηση βασικών οικολογικών εννοιών (οικοσυστήματα, σχέσεις βιοτικών 
και αβιοτικών παραγόντων) 
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 Κατανόηση μηχανισμών και λειτουργιών των φυσικών συστημάτων 
 Κατανόηση της θέσης του ανθρώπου στο οικοσύστημα 
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για το χειρισμό της οικολογικής γνώσης. 
 Κατανόηση και συνειδητοποίηση των τρόπων με τους οποίους οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον  
 Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

(συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές πληροφοριών, σύνθεση δεδομένων 
για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, αναγνώριση εναλλακτικών 
λύσεων και αξιολόγησή τους) 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό δράσεων και τη δραστηριοποίηση για 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

 Αναζήτηση και ανακάλυψη των λειτουργιών των φυσικών συστημάτων από το 
παιδί 

 Μελέτη της συμπεριφοράς του παιδιού στο φυσικό περιβάλλον 
 Κατανόηση του ρόλου της κοινωνικής συμμετοχής για την ενδυνάμωση του 

πολιτισμού και της ειρήνης 
 Κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμών άλλων λαών 
 Κατανόηση των αξιών και του τρόπου ζωής άλλων εθνοτήτων με τις οποίες 

συνυπάρχουμε 
 Κατανόηση της ανάγκης για διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη 

 
Διδακτικές τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας:  

 Επίλυση προβλήματος (problem solving)  
 Συζήτηση 
 Μελέτη περίπτωσης (case study) 
 Μελέτη στο πεδίο (field studies) 
 Χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping) 
 Καταιγισμος ιδεών (brain storming) 
 Επισκόπιση (survey) 
 Παιχνίδι ρόλων (role playing)  
 Χρήση νέων τεχνολογιών : ηλεκτρονικός υπολογιστής, CD-ROM, διαδίκτυο 
 Βίντεο 

 
Πεδία μελέτης και δράσης: 

 Ποταμός Έβρος 
 Δέλτα του Έβρου 
 Παραποτάμιο Δάσος Φερρών 
 Παρόχθια περιοχή ποταμού Άρδα  
 Δάσος Δαδιάς 
 Φυσικός δρυμός Σαμοθράκης 
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Α4. Ιδιότητα του πολίτη – 
Εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την ειρήνη 

 
Υπεύθυνη Μαθήματος:  Ε. Κουφάκη 
Διδάσκοντες:   Ε. Θεοδωροπούλου, Στ. Κουτσουμπίνας,  

Ε. Κουφάκη 
 
 Το μάθημα θα αναπτυχθεί μέσα από τρεις οπτικές: φιλοσοφική, νομική και  
κοινωνιολογική. Συγκεκριμένα  θα εξεταστούν: 
 Η δυναμική του τριπτύχου Παιδεία – Δημοκρατία - Φιλοσοφία και το πλέγμα των 

αξιών που προκύπτουν από την ενεργοποίησή του, με άξονα την ενίσχυση της 
παιδαγωγικής παραμέτρου ως μοχλού για την επίτευξη δημοκρατικής συνείδησης. 
Φιλοσοφική ανάλυση ως παρέμβαση σε αυτονόητες διασυνδέσεις μεταξύ των 
μερών του παραπάνω τριπτύχου καθώς και στις συνέπειες της άτυπης, γενικής 
λειτουργίας αυτού του αυτονόητου (ως προς τον  στόχο της διαμόρφωσης 
πολιτών στη βάση της κατανόησης της λεγόμενης ιδιότητας του πολίτη). 
Ανασκευή στερεοτύπων. Η ηθική διάσταση της έννοιας της δημοκρατίας μέσα 
από την εκπαίδευση, αλλά και της παιδαγωγικής προσπάθειας να παραχθεί ο 
τύπος του πολίτη – η ηθική συνείδηση ως δημοκρατική (και παιδαγωγική) 
συνείδηση. Οι παιδαγωγικές θεωρίες και μέθοδοι: συγκλίσεις και αποκλίσεις, 
αδυναμίες και προοπτικές, ρητές και άρρητες αρχές, εμπόδια και εφαλτήρια όσον 
αφορά την έννοια και την αξία της δημοκρατίας ως θεμελιώδους στόχου της 
σύγχρονης εκπαίδευσης. Ανίχνευση φιλοσοφικών μεθόδων (παράδειγμα: η 
ανάπτυξη μορφών διαλόγου) και εργαλείων, κατάλληλων να υποστηρίξουν και να 
προωθήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τον γενικό στόχο της 
διαμόρφωσης πολιτών με δημοκρατική συνείδηση και ενεργό συμμετοχή στις 
κοινές διαδικασίες.  

 Η νομική προσέγγιση των δημοκρατικών θεσμών. Έννοια κανόνα. Έννοια κανόνα 
δικαίου - νομική κύρωση. Επίλυση διαφοράς από τρίτο. Στοιχεία δημοκρατικής 
συμμετοχής. Δημοκρατική αρχή - έννοια κανόνα πλειοψηφίας. 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την πολιτική κοινωνικοποίηση. Η συμβολή 
θεσμικών παραγόντων (όπως οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ κτλ.) στη συγκρότηση 
δομών κινήτρων στο παιδί σχετικά με την ταυτότητα του δημοκρατικού πολίτη. 
Ένα κεντρικό πλαίσιο για την μελέτη των παραπάνω θα είναι «τα Δικαιώματα 
του Παιδιού» και οι κοινωνικές ερμηνείες τους στα διαφορετικά κοινωνικο-
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην κατεύθυνση αυτή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα 
εξοικειωθούν α) με τις  έννοιες δικαίωμα - υποχρέωση, εκφράζομαι ελεύθερα, 
συμμετέχω - αποκλείομαι, αντιπροσωπεύομαι, ψηφίζω, κηδεμονεύομαι, πιστεύω, 
σέβομαι – απορρίπτω, διοικώ, κυβερνώ, πολεμώ, αμύνομαι κτλ. β) με τις  
παιδαγωγικές μεθόδους και εργαλεία καταγραφής και παρέμβασης μέσα από 
δράσεις πεδίου σε συνεργασία με σχολικές μονάδες και φορείς της τοπικής 
κοινωνίας. 
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Α5. Το παιδί και ο μύθος 

 
 

Υπεύθυνη Μαθήματος:  Δ. Δαμιανού 
Διδάσκοντες:    Δ. Δαμιανού, Ν. Ζερβόπουλος, Ηλ. Πίτσικας,  
                                Νίκη Δάφνη, Ευγενία Δάφνη 
 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει τη θεωρητική παρουσίαση του μύθου και των ειδών του, 
όπως διαμορφώθηκαν κυρίως ως εκφράσεις της παραδοσιακής κοινωνίας αλλά και 
στη σύγχρονή τους διάσταση. Ενδεικτικά θα παρουσιαστούν ως είδη του μύθου, οι 
μύθοι ζώων, οι κοσμολογικοί μύθοι, το παραμύθι και οι παραδόσεις. Θα επιχειρηθεί 
επίσης η προσέγγιση του μύθου ως αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι, δρώμενο κτλ. μέσα 
από βιωματικά εργαστήρια που θα γίνουν από σκηνοθέτες, ιστορητές, ειδικούς σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εμψυχωτές κ.ά. Οι φοιτητές θα  έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν πλευρές του μύθου και τρόπους αξιοποίησής του και να σχεδιάσουν 
εφαρμογές και δραστηριότητες για ποικίλες περιστάσεις. 
 

------------------------ 
 

 Έννοια, ορισμός και λειτουργικότητα του μύθου. Η πολυσημία του μύθου. 
Ανθρωπολογική προσέγγιση του μύθου (C.Levi-Strauss). 

 Μύθος και ελληνική μυθολογία. Σχετικά με τη γέννηση και τη δράση του 
ήρωα. Ο ήρωας παιδί. Εκδόσεις, εικονογραφημένα. 

 Κοσμογονικοί μύθοι. Μύθοι για τη δημιουργία του κόσμου ( Παλαιά διαθήκη, 
ελληνική μυθολογία, λογοτεχνική επεξεργασία). 

 Μύθοι για ζώα και φυτά  Λαϊκοί μύθοι, Αίσωπος, Λαφονταίν, Κριλόφ κ.ά.. 
Δείγματα σύγχρονης λογοτεχνικής επεξεργασίας των μύθων. Ο 
παιδαγωγικός τους ρόλος. Η χρήση τους στην εκπαίδευση. 

 Οι Τοπικές Παραδόσεις ως αφετηρία για την επαφή των παιδιών με την 
Ιστορία και τον Πολιτισμό. Προτάσεις για την αξιοποίηση των μύθων.  

 Σύγχρονες παραλλαγές μύθων και οι ιδεολογικές τους υποδηλώσεις (Μύθος, 
Ιδεολογία, Κοινωνικοποίηση). 

 Η διαχείριση των μύθων μέσω της διακειμενικότητας.  
 Γύρω από την αφήγηση (χώρος, περιστάσεις, αφηγηματικά εργαλεία). 
 Στοιχεία και προτάσεις δραματοποίησης. 
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Β1. Από την πράξη στη σκέψη –  

Παραγωγική συλλογιστική 
 
 
Υπεύθυνοι Μαθήματος: Φ. Καλαβάσης, Δ. Δεσλή 
Διδάσκοντες:   Δ. Δεσλή, Φ. Καλαβάσης, Χ. Σακονίδης 
 
 
 Κατανόηση βασικών λογικών εννοιών από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το 

πέρασμα από την πράξη στη σκέψη. Παραγωγική συλλογιστική. Εντοπισμός 
στοιχείων που προσδιορίζουν τη λογικομαθηματική σκέψη στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Διδακτικές παρεμβάσεις για την προσπέλαση των 
εμποδίων.  

 Αντίληψη της έννοιας του χρόνου από τα παιδιά. Θεωρίες σχετικά με τη χρονική 
δόμηση και τις επιμέρους έννοιες (συνιστώσες) του χρόνου. Δυσκολίες, 
συνέπειες και αντιμετώπιση των δυσκολιών. Άξονες διδακτικής παρέμβασης για 
την απόκτηση της έννοιας του χρόνου και το συμβατικό τρόπο μέτρησής του.  

 Προσεγγίσεις της έννοιας του αριθμού και διδακτική διαχείριση των λαθών.  
 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Δυσλεξία και μαθηματικά. 

Δυσαριθμησία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην έγκαιρη επισήμανση και 
αντιμετώπιση των δυσκολιών στη μαθηματική επίλυση προβλημάτων και τη 
μαθηματική λογική. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις και προτάσεις.  

 Αντίληψη της έννοιας του χώρου από τα παιδιά. Πολυπολιτισμικές παράμετροι 
στην προσέγγιση των τοπολογικών και χωρικών εννοιών. Διδακτικές εφαρμογές.  

 Κοινωνικές συνιστώσες της μαθηματικής εκπαίδευσης. Διδακτικές προσεγγίσεις.  
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Β2. Μάθηση και γνωστικές, συναισθηματικές,  

κοινωνικές ιδιαιτερότητες 
 
 
Υπεύθυνες Μαθήματος:  Λ. Μπεζέ, Αγγ. Γενά 
Διδάσκοντες:   Λ. Μπεζέ, Αγγ. Γενά, Αν. Καλαντζή – Αζίζι 
 
 
 Δυσκολίες και ιδιαιτερότητες.  
 Δυσκολίες ή σχολική αποτυχία;  
 Η ταυτότητα / ιδιαιτερότητα του μαθητή.  
 Τι νόημα έχει, για τον μαθητή, το σχολείο; 
 Ο μαθητής και η μάθηση. Το κίνητρο για μάθηση. 
 Η σχολική εργασία και η αξιολόγηση. 
 Οι συνθήκες της σχολικής μάθησης. 
 Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών – μαθητών.  
 Μαθησιακές δυσκολίες:Διάγνωση, αξιολόγηση, παρέμβαση. 
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση  
 των μαθησιακών δυσκολιών.  
 Θεωρητικές ερμηνείες των σχολικών δυσκολιών:  
 φαινομενολογική, συμπεριφορική,  
 γνωστική, νευροφυσιολογική,  
 οικοδομιστική, κοινωνιο-οικοδομιστική,  
 και ψυχαναλυτική προσέγγιση.  
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Β3. Γλώσσα 

 
 
Υπεύθυνες Μαθήματος: Λ. Μπεζέ, Μ. Σφυρόερα 
Διδάσκουσες:   Λ. Μπεζέ, Μ. Σφυρόερα, Ζ. Γαβριηλίδου 
 
 
 Προφορικός και γραπτός λόγος: χαρακτηριστικά προφορικού και γραπτού λόγου 

και σύγκριση τους. Είδη προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση τους για 
αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας.   

 Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο: Διαδικασίες μετάβασης από το ένα είδος 
στο άλλο.  

 Ψυχολογικές προϋποθέσεις της παραγωγής γραπτού. Κοινωνικο-ψυχολογική 
προσέγγιση της ανάγνωσης και της γραφής (αναγνωστικές συνήθειες, κοινωνικές 
αναπαραστάσεις των παιδιών για την ανάγνωση, οικογενειακές αναπαραστάσεις 
και πρακτικές του γραπτού).  

 Διγλωσσία. Είδη διγλωσσίας. Ανάπτυξη διγλωσσίας. Γλωσσική και γνωστική 
ανάπτυξη δίγλωσσων. Διγλωσσία και μεταγλωσσική συνειδητοποίηση. Βαθμοί 
διγλωσσίας.  

 Στρατηγικές εκμάθησης και επικοινωνίας και διγλωσσία. Μοντέλα ταξινόμησης 
των στρατηγικών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση στρατηγικών. Ο ρόλος 
του μαθητή και του εκπαιδευτικού κατά τη στρατηγική χρήσης της γλώσσας. 
Σχεδιασμός παρέμβασης για στρατηγική εκμάθησης και χρήσης της δεύτερης 
γλώσσας.  

 Χειρισμός της διγλωσσίας στην ομάδα.  
 Διαταραχές του προφορικού λόγου και επιπτώσεις στον γραπτό λόγο.  
 Δυσλεξία.  
 Πρόβλεψη της επιτυχίας στην ανάγνωση και γραφή. Αξιολόγηση και εκπαιδευτικά 

βοηθήματα.  
 Ανάγνωση και κώφωση.  
 Σχεδιασμός γλωσσικών δραστηριοτήτων – συμβατικών και μέσω Η.Υ. - για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  
 
Βιωματικό Εργαστήριο:  
Η σχέση του παιδιού με το βιβλίο. Αναγνωστικές εμψυχώσεις.  
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Β4. Το σώμα και ο χώρος 

 
Υπεύθυνη Μαθήματος:  Γ. Ρεκαλίδου 
Διδάσκοντες:   Λ. Μπεζέ, Γ. Ρεκαλίδου  
 
 
 Η κινητική εκπαίδευση και η εκπαίδευση μέσω της κίνησης. 
 Το σώμα μας σε κίνηση: δομές και μηχανισμοί της κίνησης. Κινητικές 

λειτουργίες: στατική λειτουργία, τονική λειτουργία, ισορρόπηση, ακινητοποίηση, 
προετοιμασία της κίνησης, αντανακλαστικά. Αισθητηριακές πληροφορίες. 

 Η κινητική εκπαίδευση. 
 Η εκπαίδευση της θέσης του σώματος. 
 Η εκπαίδευση της γενικής κινητικότητας. 
 Η εκπαίδευση της κινητικότητας των χεριών. 
 Η εκπαίδευση της γραφικής κινητικότητας. 
 Η εκπαίδευση μέσω της κίνησης. 
 Η κινητική δραστηριότητα και η διευκόλυνση της μάθησης (συλλογή 

πληροφοριών, προσοχή, αντίληψη, κατανόηση, απομνημόνευση). 
 Η αναπαράσταση του χώρου και η κινητική δραστηριότητα. 
 Η αναπαράσταση του χρόνου και η κινητική δραστηριότητα. 
 Η δόμηση του χώρου. 

Θεωρίες για τη δόμηση του χώρου. Χωρικές ικανότητες. Προσέγγιση και 
εξελικτική πορεία της κατάκτησης. Η σημασία της κατάκτησης των χωρικών 
ικανοτήτων για τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Πλευρικότητα. Δυσκολίες στην 
κατάκτηση επί μέρους χωρικών ικανοτήτων. Χωρικές ικανότητες και σχεδιασμός 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η χρήση του λογισμικού.  Επανεκπαίδευση. 

 Η δόμηση του χρόνου 
Θεωρίες για τη χρονική δόμηση. Η εξελικτική πορεία της κατάκτησης επί μέρους 
εννοιών του χρόνου. Ο χωροχρόνος στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Χώρος, χρόνος και εκπαίδευση. 
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χωροχρόνος - Διαθεματική 
προσέγγιση και εικονικά περιβάλλοντα. 

 Εξέλιξη των κινητικών λειτουργιών του παιδιού. Μέσα αξιολόγησης. 
 
 

Βιωματικό εργαστήριο: 
Γραφοκινητική εκπαίδευση. 

 
 
 
 
 
 



 20 

 
Β5. Ψυχολογική επάρκεια και ψυχική ανθεκτικότητα:  

προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας 
(2004-05) 

 
Υπεύθυνη Μαθήματος:  Φ. Μόττη – Στεφανίδη 
Διδάσκοντες:   Φ. Μόττη – Στεφανίδη, Κ. Πετρογιάννης 
 
 
 Τα τελευταία 30 χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον πολλών ψυχολόγων αλλά 
και ψυχιάτρων έχει στραφεί στη μελέτη ψυχικά ανθεκτικών παιδιών και εφήβων. Τα 
παιδιά αυτά αν και βιώνουν υπό αντίξοες και στρεσογόνες συνθήκες, οι οποίες 
βάζουν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία και την ψυχολογική επάρκεια των περισσοτέρων 
ατόμων (π.χ. κακοποίηση, ψυχική ασθένεια γονέα, μετανάστευση, οικονομική ένδεια 
κτλ.), παρουσιάζουν καλή ψυχοκοινωνική ή / και ακαδημαϊκή προσαρμογή. Βασικός 
σκοπός αυτών των μελετών είναι να εντοπισθούν οι ατομικοί, οικογενειακοί και 
κοινωνικοί παράγοντες που λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική υγεία τους 
και την ψυχολογική επάρκειά τους. Οι μελέτες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους 
ειδικούς να καταρτίσουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, όπου η έμφαση είναι 
στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στις περιπτώσεις των παιδιών και 
των εφήβων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες 
προσαρμογής. 
 Στο μάθημα θα εξεταστούν θέματα όπως: 
 Πώς ορίζεται η ψυχολογική επάρκεια ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της 

προσωπικότητας του παιδιού; 
 Ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες που δηλώνουν ότι ένα παιδί ή έφηβος είναι 

ψυχολογικά επαρκής και καλά προσανατολισμένος; 
 Ποιοι παράγοντες που αφορούν στην προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία του 

παιδιού, αλλά και στον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο λειτουργούν 
προστατευτικά και ποιοι επιβαρυντικά για την προσαρμογή του; 

 Ψυχική αντοχή παιδιών που έχουν βιώσει στρεσογόνες εμπειρίες όπως είναι η 
μετανάστευση, το διαζύγιο γονέων, η υιοθεσία, η φτώχεια, κτλ. 

 Παρεμβάσεις στον χώρο του σχολείου βάσει των ευρημάτων αυτών των 
μελετών.  
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Β5. Ψυχολογική επάρκεια και ψυχική ανθεκτικότητα: προστατευτικοί 

παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας 
(2005-06) 

 
Υπεύθυνος Μαθήματος:  Κ. Πετρογιάννης 
Διδάσκοντες:   Κ. Πετρογιάννης, Μ. Φακίνος 
 
 

Τα τελευταία 30 χρόνια η σχετική έρευνα στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας 
και ψυχοπαθολογίας, της ψυχολογίας της προσωπικότητας καθώς και της σχολικής 
ψυχολογίας επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα και να ερμηνεύσουν 
φαινόμενα όπως: Πώς και γιατί κάποια παιδιά και έφηβοι που είχαν βιώσει αντίξοες 
συνθήκες και αρνητικές εμπειρίες (π.χ. κακοποίηση, δυσλειτουργικό οικογενειακό 
περιβάλλον, διακρίσεις, ελλειμματικό περιβάλλον και φτώχεια κ.ά.) κατάφεραν να 
«επιβιώσουν» και να αναπτυχθούν σε ομαλά ενήλικα άτομα ενώ κάποια άλλα παιδιά δεν είχαν 
ανάλογη αναπτυξιακή πορεία; Πώς και γιατί κάποιοι ενήλικες μπορούν να ανταποκριθούν 
ικανοποιητικά σε στρεσογόνες συνθήκες (προσωπικές δυσκολίες και προβλήματα) ενώ 
κάποιοι άλλοι όχι; Πώς κρίνεται η επάρκεια και ο κίνδυνος; κ.ά. 
 

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα ασχοληθούμε με τη μελέτη των ποικίλων και 
πολλαπλών παραγόντων από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα) 
και των διεργασιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής επάρκειας και ψυχικής 
ανθεκτικότητας, μιας έννοιας που υποδηλώνει την επίτευξη θετικής προσαρμογής όταν το 
άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με επαπειλητικές καταστάσεις ή αντιξοότητες.  
 

Θα παρουσιαστούν θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν τον ορισμό, 
τα προβλήματα και τις κριτικές για τις κεντρικές έννοιες του μαθήματος (προστατευτικοί 
παράγοντες, παράγοντες επικινδυνότητας, ευαλωτότητα, ψυχική επάρκεια, ψυχική 
ανθεκτικότητα), η σημασία τους στον τομέα της παρέμβασης και της πρόληψης, ερευνητικές 
προσεγγίσεις και παραδείγματα.  
 

• Χαρακτηριστικά και διεργασίες της ανάπτυξης  
– Μοντέλα/ομάδες θεωριών 

• Αναμενόμενα θετικά αναπτυξιακά στοιχεία  
• Τα προβλήματα και οι μη τυπικές συμπεριφορές 
• Τυπική/φυσιολογική vs. μη τυπική ανάπτυξη  

– Κριτήρια 
• Θεωρητικές προσεγγίσεις μη τυπικής ανάπτυξης 

– Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία * Θεωρία δεσμού * Οικοσυστημική θεώρηση * 
Διαδραστική θεώρηση 

• Τι προκαλεί τα προβλήματα; - Παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της 
ανάπτυξης 

– Επαπειλητικοί/επιβαρυντικοί (risk)  παράγοντες 
– Προστατευτικοί (protective)  παράγοντες 

• Ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) 
• Ζητήματα μεθόδου & μέτρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας 
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• Εφαρμογή της έννοιας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού – Ευρήματα της διεθνούς 
έρευνας 

• Πρόληψη & παρέμβαση – τακτικές και προγράμματα 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επισυναπτόμενο Γ2 

 
Διαγράμματα μαθημάτων περιόδου 2006 – 2008  
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* Κ1 *  
Πολιτισμοί, κουλτούρες και ταυτότητες 

 
 
Υπεύθυνη μαθήματος:  Λ. Γώγου 
Διδάσκοντες:  Λ. Γώγου, Π. Καρακατσάνης, Αικ. Γκαρή,  

Χ. Γκόβαρης, Β. Παυλόπουλος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ερμηνεία της νέας κοινωνικής πραγματικότητας απαιτεί μακρά περίοδο ανάλυσης 
και στοχασμού εφόσον οι θεσμοί έχασαν την ικανότητα διαρρύθμισης και ενσωμάτωσης, και 
γίνονται συχνά παράγοντες  αναποτελεσματικότητας, αδικίας και αδράνειας. Αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικά ερωτήματα στο παρελθόν δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν σήμερα, τίθεται το ερώτημα της αναδόμησης μηχανισμών διαρρύθμισης της 
κοινωνικής ζωής.     

Η ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας έγινε με όρους πολιτικούς και στη 
συνέχεια με όρους κοινωνικο-οικονομικούς. Οι κοινωνικές τάξεις, η κοινωνική 
διαστρωμάτωση και η κοινωνική κινητικότητα, οι κοινωνικές ανισότητες και η ανακατανομή 
του πλούτου υπήρξαν οι πιο χρηστικές κατηγορίες ανάλυσης ενώ σήμερα ο κοινωνιολογικός 
στοχασμός οφείλει να λάβει υπόψη τη σπουδαιότητα που ενέχουν τα πολιτισμικά και 
πολιτιστικά προβλήματα προκειμένου να μελετήσει  την κοινωνική πραγματικότητα. 

Η συνύπαρξη δεν είναι εύκολη εφόσον παρατηρούμε από τη μια πλευρά ανθρώπινες   
κοινότητες που αμύνονται ενάντια στη διείσδυση των ατόμων, των ιδεών, των εθίμων που 
έρχονται εκ των έξω και από την άλλη η παγκοσμιοποίηση επειδή προσλαμβάνεται μόνο με 
οικονομικούς όρους έρχεται αντιμέτωπη με το ζήτημα των πολιτιστικών ταυτοτήτων. Η 
αναγνώριση της παρουσίας των διαφόρων κουλτούρων, της ικανότητάς τους να διατυπώνουν 
τον δικό τους λόγο (discours)  για τον κόσμο, για το ανθρώπινο ον και για την ζωή, επιβάλλει 
τον σεβασμό και προτρέπει στην αναγνώρισή τους, ενώ δεν διευκολύνει την αλληλόδραση 
μεταξύ Υποκειμένων. 
        Η επιστημονική κοινότητα μέχρι σήμερα κινητοποίησε το ενδιαφέρον του κοινού σε 
σοβαρά οικολογικά  ζητήματα της σύγχρονης εποχής ενώ οι ανθρώπινες κοινότητες και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης ευαισθητοποιήθηκαν σε προβλήματα που έχουν γεωπολιτικές και 
πολιτιστικές ρίζες. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να πεισθεί η κοινή γνώμη, μέσα από τους πολέμους 
και την διεθνή τρομοκρατία , ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα σε κουλτούρες και ανάμεσα σε 
πολιτισμούς είναι αναπόφευκτες και ότι είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην έλλειψη κατανόησης 
για την ύπαρξη ενός διαλόγου  (εν τούτοις υπαρκτού) ανάμεσα στις διάφορες κουλτούρες και 
ανάμεσα στους πολιτισμούς. 

Τίθεται το ερώτημα που παραπέμπει στη διαφορά ανάμεσα  στην κουλτούρα και τον 
πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται οι χρήσεις της έννοιας της 
κουλτούρας από την πλευρά των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. 

Οι άνθρωποι ενώ κατέχουν το ίδιο γενετικό απόθεμα , διαφοροποιούνται μέσω των 
πολιτιστικών επιλογών τους, εφόσον ο κάθε ανθρώπινος πληθυσμός επινοεί πρωτότυπες 
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λύσεις στα προβλήματα που τίθενται. Η έννοια της κουλτούρας αναδεικνύεται ως το 
κατάλληλο εργαλείο που αμφισβήτησε την φυσιοκρατική εξήγηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε σε βάθος την ενότητα του 
ανθρώπου μέσα στην ποικιλομορφία των τρόπων ζωής και των πεποιθήσεων.  

Η κουλτούρα αφορά στη νοοτροπία, στις παραδόσεις, στη συμπεριφορά, στη θρησκεία, 
στους μύθους, σε όλα εκείνα που επηρεάζουν  συνειδητά ή ασυνείδητα τον τρόπο ζωής και 
σκέψης μας. Υπ’ αυτή την έννοια αναφερόμαστε σε «πολιτιστικές σφαίρες». Οι άνθρωποι που 
έχουν την ίδια κουλτούρα, διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη πολιτιστική σφαίρα, η οποία σε 
πολλές περιπτώσεις επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα μιας χώρας. 

Ο πολιτισμός προσδιορίζεται ως το σύνολο των συνθηκών ζωής που διαμορφώθηκαν 
από την επιστήμη και την τεχνική καθώς και από τις πολιτικές συνθήκες. Η διαφορά ανάμεσα 
στην κουλτούρα και τον πολιτισμό τοποθετείται κυρίως σε υλικό και τεχνικό επίπεδο. 

Η μελέτη της συνάντησης των πολιτισμών αποδεικνύει ότι πραγματώνεται με 
ποικίλους τρόπους ανάλογα με τις καταστάσεις επαφής και ότι η συνάντηση των εκδοχών της 
κουλτούρας  λαμβάνει χώρα τόσο μεταξύ κοινωνιών όσο και μεταξύ κοινωνικών ομάδων που 
ανήκουν στην ίδια  μορφή κοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των κοινωνικών 
ομάδων, θεωρούμε ότι  η κουλτούρα της κυρίαρχης ομάδας δεν προσδιορίζει την κουλτούρα 
των κοινωνικών ομάδων που είναι κυριαρχούμενες, εφόσον οι λαϊκές τάξεις δεν στερούνται 
αντίστασης και αυτονομίας.Η μελέτη της επιστημονικής έννοιας της κουλτούρας συναρτάται 
με την κοινωνική γένεση της σύγχρονης ιδέας της κουλτούρας και οι διαφορετικοί ορισμοί 
σχετίζονται στην πραγματικότητα με κοινωνικές διαμάχες εφόσον η νοηματοδότηση των όρων 
εξαρτάται από κοινωνικές διακυβεύσεις. 

Όπως η κουλτούρα , η ταυτότητα οικοδομείται και μετασχηματίζεται στη διάρκεια της 
ιστορίας μας μέσω των πολλαπλών αλληλοδράσεών μας με το περιβάλλον μας. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν είναι ένα αμετάβλητο δεδομένο, αλλά το προϊόν μιας δυναμικής διαδικασίας 
κοινωνικής και ιστορικής οικοδόμησης. Το ίδιο συμβαίνει με την πολιτιστική ταυτότητα. Στη 
διάρκεια της ανάπτυξής του το Υποκείμενο ιδιοποιείται και ενσωματώνει τις νόρμες, τις 
αξίες και τις αναπαραστάσεις της κουλτούρας του περιβάλλοντός του. Οικοδομεί κατ’ αυτόν 
τον τρόπο μια πολιτιστική ταυτότητα , που την μοιράζεται με τα άλλα  μέλη της ομάδας του. 
Ως γνωστόν , είναι το φαινόμενο της κοινωνικοποίησης που αρχίζει από την παιδική ηλικία 
και διαρκεί καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής, συνεπώς πάντα σε διαρκή οικοδόμηση, πάντα 
ατελής. 

Αυτή η ταυτότητα είναι σύνθετη εφόσον το Υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με μια 
πολλαπλότητα καταστάσεων και αλληλοδράσεων απαιτώντας κάθε φορά μια ιδιαίτερη 
ταυτοτική απάντηση. Ανήκουμε εξάλλου (άλλοτε μέσω επιβολής και άλλοτε μέσω επιλογής) 
σε πολλές ομάδες, υπο-ομάδες και πολιτιστικές παραδόσεις. 

Η υπακοή όλων των ατόμων στους ίδιους οικουμενικούς νόμους που αφορούν στον 
ορθό λόγο, στην θρησκεία, στην ιστορία οδηγεί στον διαχωρισμό ή στην σύγκρουση. Η 
υπέρβαση αυτού του διλήμματος είναι δυνατόν να επιτευχθεί  μέσα από την εστίαση της 
προσοχής στο Υποκείμενο, στον συνδυασμό δηλαδή μιας προσωπικής ταυτότητας και μιας 
ιδιαίτερης κουλτούρας, με τη συμμετοχή ενός Υποκειμένου όντας ελεύθερου, αυτόνομου και 
υπεύθυνου σε έναν εξορθολογισμένο κόσμο. Θεωρούμε ότι η ανάδειξη και ο σεβασμός της 
προσωπικής ταυτότητας και της ιδιαίτερης κουλτούρας του Υποκειμένου μπορεί να συμβάλλει 
ώστε να συνυπάρξουμε ως ίσοι και διαφορετικοί. 

 
Ενότητα 1η: Το  Υποκείμενο και η Ταυτότητα  
Διδάσκουσα: Αικατερίνη  Γκαρή  
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 Η έννοια  του εαυτού και της ταυτότητας (M. Rosenberg, S. Coopersmith, S.  

Harter, E. H. Erikson, C. Rogers).  
 Η προσέγγιση της συμβολικής αλληλεπίδρασης στην ταυτότητα  (George Mead, 

C.H. Cooley, H.S. Sullivan, S. Stryker, A. J. Weigert).  
 Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας ( Η. Tajfel και A. J. Turner). 
  Κοινωνική ταυτότητα του φύλου και διαφυλικές σχέσεις. 
 Ταυτότητα, μεταβαλλόμενες ταυτότητες και αναπαραστάσεις. 
  Διομαδικές σχέσεις και εθνική ταυτότητα.  
 Η διαπολιτισμική προσέγγιση και η προσέγγιση των γηγενών ψυχολογιών 

(indigenous psychologies).  
 Τακτικές επιπολιτισμού ατόμων ή ομάδων σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον και 

ταυτότητα. Επιπολιτισμικό στρες και παράμετροι που το επηρεάζουν. 
 Εκσυγχρονιστικές τάσεις,  εθνοκεντρισμός και ταυτότητα. 
 
 
Ενότητα 2η: Μετανάστευση - Κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση  
Διδάσκων:  Βασίλης  Παυλόπουλος,  
 
 Θεωρητικά μοντέλα για τον επιπολιτισμό και τη διαπολιτισμική επαφή. 
 Ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών: στρες και προσαρμογή, προστατευτικοί 

παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας. 
 Η μετανάστευση από τη σκοπιά των μεταναστών: τακτικές προσαρμογής, εθνική 

ταυτότητα, αντιλαμβανόμενη προκατάληψη και στρατηγικές αντιμετώπισης. 
 Η μετανάστευση από τη σκοπιά της χώρας υποδοχής: κοινωνική 

κατηγοριοποίηση, στάσεις απέναντι στον ξένο, στερεοτυπικές αντιλήψεις, 
προκατάληψη. 

 Μετανάστευση και διομαδικές σχέσεις: η υπόθεση της επαφής, προϋποθέσεις για 
τη μείωση των προκαταλήψεων και την άμβλυνση των στερεοτύπων. 
  

                                                                                                                                                                                                                                 
Ενότητα 3η: Φιλοσοφία και Πολιτισμός  
Διδάσκων: Παναγιώτης Καρακατσάνης 
 
Ο άνθρωπος ως απότοκος του Πολιτισμού. 
Φιλοσοφία και Ανθρωπολογία. Το ανθρωπολογικό πρόβλημα: Η φύση και ουσία του 
ανθρώπου. Μονιστικά και δυϊστικά μοντέλα οντολογικής συγκρότησης του ανθρώπου: 
Σώμα και ψυχή. Ο άνθρωπος ως μέλος της φύσης: Β. Spinoza. Ο άνθρωπος ως 
κάτοπτρο του Κόσμου: Leibniz. Εξανθρωπισμός και μάθηση. Ανάδυση και δημιουργία 
του Εαυτού. Περιεχόμενα της συνείδησης: Κοινός Λόγος, Πολιτισμός και Κουλτούρα 
– θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας «Κουλτούρα». Το Απόλυτο στο εγώ: 
Schelling. Η ενότητα και οικουμενικότητα του ανθρώπινου είδους. Ύπαρξη και 
Κοσμικότητα: M. Heidegger. Η ανάγκη της φιλοσοφικής - ανθρωπολογικής οπτικής 
στη θεώρηση του ανθρώπου. Η αναγκαιότητα μετάβασης σε μια νέα οικουμενική 
πραγματικότητα.   



 26 

 
 
Ενότητα 4η: Κουλτούρα και Ταυτότητα  
Διδάσκουσα: Λέλα  Γώγου 
 

Πολιτισμός και κουλτούρα: εννοιoλογική διασάφηση των όρων. Κοινωνική 
γένεση της λέξης και της ιδέας της κουλτούρας. Κουλτούρα, Φύση και Κοινωνία. 
Κουλτούρα και κοινωνιολογική εξήγηση (Weber, Durkheim). Ο μύθος της 
πολιτισμικής ομοιογένειας στη νεοτερική κοινωνία. Η κοινωνιολογική προσέγγιση της 
οικοδόμησης της ταυτότητας. Η κοινωνική κατασκευή της συλλογικής ταυτότητας. 
Εθνική ταυτότητα, εθνοπολιτισμική ταυτότητα. Έθνη και εθνικισμοί στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης. Μειονότητες, πολυκουλτουραλισμός, κοινοτισμός. Ταυτότητες και 
κοινοτισμοί. Πολιτισμικές ταυτότητες και συγκρούσεις. Το «σοκ» από τη συνάντηση 
και την αντιπαράθεση με «άλλους πολιτισμούς», με  «άλλες κουλτούρες» και η 
υπέρβαση του εθνοκεντρισμού. Ταυτοτική επιβίωση και αναζήτηση της αναγνώρισης. 
Ταυτότητα και ετερότητα. Παγκοσμιότητα και ετερότητα. Ενίσχυση του Διαλόγου 
ανάμεσα σε πολιτισμούς και ανάμεσα σε κουλτούρες. Οι συνθήκες για μια 
διαπολιτισμική επικοινωνία. 
 
 
Ενότητα 5η: Το σχολείο και η πολιτισμική ποικιλομορφία  
Διδάσκων: Χρήστος Γκόβαρης 
 
Μια σειρά αλληλένδετων εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό των 
εθνικών κοινωνιών - παγκοσμιοποίηση, διεθνής μετανάστευση, πλουραλισμός αξιών 
και τρόπων ζωής, ενδυνάμωση παλιών και εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικών 
ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού - έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη 
δομή και στα χαρακτηριστικά του κοινωνικού πλαισίου αναφοράς του εκπαιδευτικού 
συστήματος και συνακόλουθα της Παιδαγωγικής. Για την Παιδαγωγική, και 
ειδικότερα για τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι οι 
εντάσεις, οι κρίσεις αλλά και οι κοινωνικές δυνατότητες που χαρακτηρίζουν την 
επίκαιρη πολυπολιτισμικότητα κωδικοποιούνται και ερμηνεύονται ως αποτελέσματα 
εξελίξεων στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων που οριοθετούν συμβολικά δυο 
βασικές έννοιές της: η ταυτότητα και η ετερότητα.  Για το σημερινό σχολείο η 
διαμόρφωση συμμετρικών σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ της «ταυτότητας» και 
της «ετερότητας» συνιστά πρόκληση κεντρικής σημασίας. 
Βασικοί άξονες της ενότητας είναι οι εξής: 
 Ανάλυση της παιδαγωγικής διάστασης της πολιτισμικής και γλωσσικής 

ποικιλομορφίας.  
 Διαχείριση των διαφορών στο παραδοσιακό σχολείο - Μοντέλα εκπαίδευσης στις 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 
 Εκπαίδευση μεταξύ πολιτισμικού οικουμενισμού και πολιτισμικού σχετικισμού. 
 Πολυπολιτισμικές κοινωνίες, δημοκρατία και πολιτικές αναγνώρισης. 
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από τη σκοπιά των κοινωνικών θεωριών περί 

αναγνώρισης. 
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 Ζητήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της διδασκαλίας.  
 
 
 
 

 
 

* K2 * 
Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις  
της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης -  

Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες 
 
Υπεύθυνη Μαθήματος: Μ. Σφυρόερα 
Διδάσκοντες:   Μ. Σφυρόερα, Ν. Γιαννόπουλος, Μ. Κύρκος, 

Α. Βασιλείου 
 
1. Η γέννηση και η εξέλιξη της έννοιας της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης. Φορείς 
κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης. Αρχές, μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικο-πολιτισμικής 
εμψύχωσης. Αξιοποίηση εννοιών της σύχρονης διδακτικής στο πλαίσιο της κοινωνικο-
πολιτισμικής εμψύχωσης : από τη διδασκαλία στην αυτομόρφωση. Εμψυχώσεις και σχέδιο 
εκπαιδευτικής / πολιτιστικής δράσης. Προγράμματa κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης 
εντός και εκτός σχολείου: ανάλυση παραδειγμάτων. 
2. Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης.εντός και εκτός 
σχολείου. Η έννοια της καινοτομίας εντός και εκτός σχολείου. 
3. Περιβάλλοντα μάθησης και νέες τεχνολογίες.: θετικές και αρνητικές όψεις. Τα νέα 
αναλυτικά προγράμματα και οι νέες τεχνολογίες. Νέες τεχνολογίες και διαθεματική - 
ολιστική προσέγγιση της μάθησης. 
4. Παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 
Τρόποι προσέγγισης εκπαιδευτικών λογισμικών με παιδιά. 
5. Κοινωνικο-εποικοδομιστικά κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών (πλαίσιο – 
νοηματοδότηση * ευελιξία * πολλαπλότητα αναπαράστασης * διαδικασίες μάθησης * τρόποι 
ελέγχου της μάθησης). 
Άσκηση ανάλυσης εκπαιδευτικών λογισμικών με βάση τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής. 
Δημιουργία σχάρας αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών ή / και Άσκηση αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με την έννοια της καινοτομίας και της εμψύχωσης 
 
6.. Τεχνικές εμψύχωσης Προσαρμογή της εμψύχωσης στις ιδιαιτερότητες και τα 
ενδιαφέροντα της ομάδας. Έναρξη και πορεία της δράσης (Εργαστήριο).                                                             
7. Τεχνικές εμψύχωσης για τη δημιουργία ιστοριών με παιδιά (Εργαστήριο).                
8. Τεχνικές εμψύχωσης για τη δημιουργία ταινιών με παιδιά (Εργαστήριο).               
9. Οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ για παιδιά, σε σχολικό η εξωσχολικό 
πλαίσιο.                                                                                                                             
10. «Εμψυχώνοντας τον Eμψυχωτή»  (βιωματικό εργαστήρι εμψύχωσης).                           
11. Κοινωνικο-πολιτισμική εμψύχωση στην πράξη: η εμπειρία του «Δημιουργικού 
Εργαστηρίου Νέων».                                                                                                                                    

Α- Παρουσίαση και μελέτη παραδειγμάτων δράσεων νέων του Δ.E.N.  
B - Επίσκεψη μελέτης στα διαφορετικά Δ.E.N. της Θράκης  
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Γ -Αφομοίωση της εμπειρίας, ολοκλήρωση της ενότητας  
 
 

* Κ3 *  
Το παιδί στο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον 

 
 
Υπεύθυνος μαθήματος:  Κ. Πετρογιάννης 
Διδάσκοντες:   Κ. Πετρογιάννης, Μπ. Ντάβου, Μ. Φακίνος 
 
Διάγραμμα 
1. Χαρακτηριστικά και διεργασίες της ανάπτυξης – Μοντέλα /ομάδες θεωριών 
2. Παιδιά και κοινωνικά περιβάλλοντα (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα) – 

Σύγχρονες θεωρήσεις 
3. Προάγοντας / υποστηρίζοντας την υγιή ανάπτυξη των παιδιών - Σύγχρονο 

προσχολικό περιβάλλον 
4. Το παιδί και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
5. Το παιδί και το σύγχρονο εικονικό περιβάλλον του Η/Υ 
6. Παιδί και οικογένεια 

o       Παραμέληση / Κακοποίηση (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική) 
o       Γονικές πρακτικές διαπαιδαγώγησης και σωματική τιμωρία  
o       Κρίσιμοι δημογραφικοί παράγοντες – Η σειρά γέννησης 

7. Το παιδί σε ένα απειλητικό περιβάλλον - Αντιξοότητες και επικινδυνότητα 
(φτώχεια, βία, μετανάστευση, αλκοολισμός / ναρκωτικά, ψυχοπαθολογία κτλ.) 

8. Παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της ανάπτυξης: Απειλητικοί και 
προστατευτικοί παράγοντες. Η αντίδραση στην αντιξοότητα – Ανθεκτικότητα 

9. Πρόληψη και παρέμβαση – τακτικές και προγράμματα 
 
Περιεχόμενο 

Τα τελευταία 30 χρόνια η σχετική έρευνα στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας και άλλων 
συναφών κλάδων επιχειρούν να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές καταστάσεις, τα 
ψυχολογικά φαινόμενα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων όχι μόνο εστιάζοντας αποκλειστικά σε 
βιολογικούς ή μόνο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή ακόμα και στην αλληλεπίδραση παραγόντων που 
προέρχονται από τις δύο παραπάνω πηγές, αλλά συνυπολογίζοντας και το κοινωνικο-πολιτισμικό 
πλαίσιο αναφοράς, από ένα μικρο- έως ένα μακροεπίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκαν 
αρκετές θεωρίες μελετητών όπως των Vygotsky, Bruner, Bronfenbrenner, Baltes, Lerner, Rogoff, 
Ogbu, Super & Harkness κ.ά., οι οποίοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν το πολυδιάστατο της ανθρώπινης 
ανάπτυξης εστιάζοντας ακόμα και στη σφαίρα του πολιτισμού, επεκτείνοντας το ηλικιακό φάσμα μελέτης 
του ανθρώπου (δια βίου ανάπτυξη) και λαμβάνοντας υπόψη γνώσεις από άλλα επιστημονικά πεδία 
(διεπιστημονικότητα). Αυτά ακριβώς τα θεωρητικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων 
μαθημάτων [1-2]. Τα υπόλοιπα μαθήματα –πάντα με άξονα τις επιδράσεις στην ανάπτυξη του παιδιού- 
εστιάζονται σε διεργασίες που αναπτύσσονται κάτω από ειδικές κοινωνικές συνθήκες όπως η σχέση 
των σύγχρονων συνθηκών ζωής και της κοινωνικής πολιτικής σε θέματα παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας και αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας [3], η εμπειρία και επιδράσεις των ΜΜΕ και του 
Η/Υ [4—5], η λειτουργία ειδικών παραμέτρων και συνθηκών στο οικογενειακό πλαίσιο [6], η ανάπτυξη 
του παιδιού που ζει σε ένα απειλητικό περιβάλλον (π.χ. φτώχεια, βία, μετανάστευση, αλκοολισμός κτλ.) 
και οι λειτουργία των επαπειλητικών και προστατευτικών παραγόντων που δρουν ως «ανταγωνιστικές» 
δυνάμεις και καθορίζουν την έκβαση της αναπτυξιακής πορείας του ατόμου όταν βρίσκεται αντιμέτωπο 
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με τέτοιες απειλητικές καταστάσεις [7-8]. Τέλος, γίνεται αναφορά σε μέτρα πρόληψης και παρέμβασης 
που έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί ώστε να μειώσουν τις πιθανές αρνητικές δυσχερείς συνέπειες 
τέτοιου τύπου εμπειριών [9]. 

* Κ4 *  
Έκφραση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική. 

Η ζωγραφική και η μουσική ως εργαλείο εμψύχωσης. 
 
 

Υπεύθυνοι μαθήματος:  Ηλ. Μπεζεβέγκης, Λ. Μπεζέ 
Διδάσκοντες:   Φ. Μιχαηλίδη, Λ. Μπεζέ, Ηλ. Μπεζεβέγκης,  

Χ.Τσιρίδης 
 
 

 Το παιδί και το παιχνίδι. 
 
 Ψυχολογικές διαστάσεις στο παιδικό παιχνίδι.  

 
 Από τη μουτζούρα στη ζωγραφική. 
 
 Το παιδί και η μουσική. 
 
 Εμψυχώσεις με ζωγραφική. 

 
 Εμψυχώσεις με μουσική.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 

* Κ5 *  
Μεθοδολογία έρευνας και επεξεργασία δεδομένων –  

Δεοντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης 
 

 
Υπεύθυνος μαθήματος:  Κ. Μυλωνάς 
Διδάσκοντες:   Αχ. Δραμαλίδης, Λ. Μπεζέ, Ηλ. Μπεζεβέγκης,  

Κ. Μυλωνάς, Κ. Πετρογιάννης 
 
 
1. Βασικές έννοιες ερευνητικής μεθοδολογίας (στόχοι, προϋποθέσεις, διαθέσιμες 

τεχνικές). Βασικές έννοιες μετρικής και αξιολόγησης υπαρχόντων μεθόδων 
μέτρησης (κλίμακες μέτρησης, μέθοδοι συλλογής ερευνητικών στοιχείων, 
ψυχομετρικοί δείκτες, δυνατότητες, χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις χρήσης 
των μέσων συλλογής δεδομένων).  

2. Οι μέθοδοι της παρατήρησης και του ερευνητικού ερωτηματολογίου στη συλλογή 
ερευνητικών στοιχείων (I).  

3. Οι μέθοδοι της παρατήρησης και του ερευνητικού ερωτηματολογίου στη συλλογή 
ερευνητικών στοιχείων (II).  

4. Δεοντολογία στην επιστημονική έρευνα.  
5. Περιγραφική στατιστική και ερευνητικές στρατηγικές: Βασικοί στατιστικοί 

δείκτες και αξιολόγηση των πληροφοριών στο επίπεδο της περιγραφής. Η 
περιγραφική και η συναφειακή ερευνητική στρατηγική στην εκπαιδευτική έρευνα.  

6. Μέθοδοι δειγματοληψίας και πιθανοθεωρητική βάση. Εισαγωγή στην επαγωγική 
στατιστική: Παραμετρικές και μη-παραμετρικές μέθοδοι σύγκρισης διαφορικών 
ομάδων. 

7. Εισαγωγή στην πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση (Ι): Διερευνητική και 
επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων.  

8. Εισαγωγή στην πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση (ΙΙ): Πολυμεταβλητή ανάλυση 
διακύμανσης, πολυδιάστατη γεωμετρική βαθμονόμηση ομοιοτήτων, 
λογαριθμοκανονικά συστήματα ανάλυσης.  

9. Εφαρμογές στην οργάνωση και παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών κατανομών 
(απλών και ομαδοποιημένων). Εφαρμογές και ερμηνεία δεικτών συσχέτισης, 
Pearson, Spearman, Biserial, φ.   

10. Εφαρμογές και ερμηνεία του κριτηρίου t για ανεξάρτητα και εξαρτημένα 
δείγματα. Προϋποθέσεις χρήσης των τεστ.  

11. Εφαρμογές και ερμηνεία του χ2 test για δύο ή περισσότερα δείγματα. Εφαρμογές 
και ερμηνεία της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA).  

12. Μεθοδολογικός σχεδιασμός. Συγγραφή ερευνητικής μελέτης (Ι). 
13. Μεθοδολογικός σχεδιασμός. Συγγραφή ερευνητικής μελέτης (ΙΙ).   
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* Α1 * 
Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον  
και στον ανθρωπογενή χώρο  
(αστικό και περιφερειακό) 

 
 

Υπεύθυνος μαθήματος:  Άλ. Πρέπης 
Διδάσκοντες:   Άλ. Πρέπης, Αν. Δημητρίου, Σπ. Κουρσάρης,  

Ν. Γιαννόπουλος 
 

1. Το παιδί στον ανθρωπογενή χώρο (αστικό και περιφερειακό). Αστικός 
σχεδιασμός. Πολιτισμικοί συμβολισμοί - μνημεία και  αρχαιολογικοί χώροι. 
Κοινωνική συνεκτικότητα, οικειοποίηση, εμπιστοσύνη, (αν)ασφάλεια. Έκφραση 
αξιών. 
 
Περιεχόμενο και μέθοδος διδασκαλίας:  

Η κατάτμηση του αστικού χώρου, ο αυστηρός διαχωρισμός των λειτουργιών που 
υπαγορεύτηκε από τη ρασιοναλιστική αντίληψη για την «αποδοτική» πόλη, αλλά και η 
ανορθολογική – καταδυναστευτική σύγχυση των λειτουργιών της, αποτελούν βασικούς 
παράγοντες που περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες ασφαλούς κίνησης, δράσης και 
εκφραστικής πρωτοβουλίας του παιδιού. Κατά συνέπεια, δρουν αρνητικά σε ό,τι αφορά στην 
ασφαλή κοινωνικο-χωρική ένταξή του στη σύγχρονη πόλη, στη γενικότερη «οικειοποίηση» 
των χώρων της και στην κατανόηση των λειτουργιών της. Ακόμη, και σε ό,τι αφορά στην 
ανάγνωση του συμβολισμού των πολιτιστικών μνημείων.  

Με τη βοήθεια παραδοσιακών τεχνικών, αλλά και των μέσων της σύγχρονης 
τεχνολογίας (κείμενο, σχέδιο - ζωγραφική, αρχιτεκτονική μακέτα, ήχο, φωτογραφία, video, 
παράσταση) γίνεται η αποκωδικοποίηση και η μελέτη των λειτουργιών και των στοιχείων του 
αστικού περιβάλλοντος, τόσο του ανθρωπογενούς, όσο και του φυσικού. Μέσα από δράσεις – 
παρεμβάσεις που θα οργανώσουν και θα εποπτεύσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (και σε 
συνεργασία με νηπιαγωγεία, είτε άλλους κοινωνικούς φορείς) γίνεται η ανασύνθεση στοιχείων 
του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος με άξονα μια ανθρωποκεντρική αντίληψη 
οικειοποίησης του χώρου και μετασχηματισμού του στη βάση των επιθυμιών, προτιμήσεων, 
αξιολογήσεων των παιδιών. Ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να αποκτήσει μόνιμο ή 
περιστασιακό χαρακτήρα. 

Η κατανόηση και ο μετασχηματισμός του χώρου ωριμάζει μέσα από την διαδικασία 
καταγραφής και αποτίμησης: δομών κοινωνικών – λειτουργικών - οργανωτικών / διαδικασιών 
/ νοοτροπιών / καθιερωμένων αξιών / συμβολισμών.  
 
Η διαδικασία αυτή εκπληρώνεται με: 
 Κριτική ανάλυση και αποτίμηση των εργασιών προηγουμένων ετών (μακέτες εικαστικού 

εργαστηρίου – DVD).  
 Παρουσίαση και σχολιασμό επιλεγμένων χώρων από την εγχώρια και διεθνή πρακτική 

(video ,slides, βιβλία, κατάλογοι, περιοδικά). 
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 Μέσα από τον φακό της φωτογραφικής μηχανής και του video (εκμάθηση λειτουργίας – 
χειρισμού, σύνθεση). 

 Επίσκεψη και κριτική ανάλυση σε αστικούς / περιφερειακούς χώρους στη διάρκεια της 
καθημερινής τους χρήσης. 

 Τη χρωματολογία, την υλικοτεχνική εικαστική υποδομή, και εφαρμογές (χρηστικότητα 
των υλικών στην εκπαιδευτική πράξη).   

 Τη δράση της «ανακύκλωσης»-επαναχρησιμοποίησης «μη χρηστικών» υλικών, και τη 
μετατροπή τους σε εικαστικά υλικά, για την κατασκευή στοιχείων, αντικειμένων και 
παιχνιδιών.  

 Την κατασκευή τρισδιάστατων εφαρμογών (μακετών), που επιτρέπουν την παρέμβαση, 
την αναδόμηση, τον συμβολικό επανακαθορισμό του αστικού χώρου, την μετατροπή 
καταθλιπτικών χώρων σε χαρούμενους (π.χ. μία αυλή σχολείου, μία αίθουσα διδασκαλίας, 
μία μικρή πλατεία, ένα εγκαταλειμμένο κτίσμα ή και η ανάπλαση δεδομένων χώρων κλπ.).  

 

Πεδίο δράσης:  
Α) Ο ανθρωπογενής χώρος, αστικός και περιφερειακός (της πόλης και του χωριού) 
και συγκεκριμένα: 
 Το αστικό περιβάλλον, με έμφαση σε ορισμένους χώρους καθημερινής διαβίωσης 

– εργασίας – κοινωνικής δράσης (π.χ. αγορά - παζάρι, κεντρικά καταστήματα, 
υπηρεσίες, εργοστάσια, αφετηρίες και στάσεις λεωφορείων, σιδηροδρομικοί 
σταθμοί, αεροδρόμιο, λιμάνι / χώροι κοινωνικής προστασίας / Πανεπιστημιακοί 
χώροι / παραδοσιακά– ιστορικά κτίρια, μνημεία, χώροι λατρείας). 

 Το αστικό τοπίο (κεντρικό πάρκο, ελεύθεροι χώροι πάνω στις καθημερινές 
διαδρομές των παιδιών, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές - παιχνιδότοποι). 

 Ο εξωαστικός χώρος:  
 - Χωριά γύρω από την πόλη ή χωριά απομακρυσμένα.   
 - Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία μέσα στη φύση. 
Β) Στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. Δέλτα του Έβρου, βιότοποι, Δάσος Δαδιάς, δασικά 
καταφύγια Ροδόπης, φυσικός δρυμός Σαμοθράκης, παρόχθια περιοχή ποταμού Άρδα 
στο «Τρίγωνο» του Έβρου, λίμνη Βιστωνίδα κ.ά.).  
 
Στόχοι:  
 Η ανακάλυψη των λειτουργιών του αστικού περιβάλλοντος (φυσικού και 

ανθρωπογενούς), με την κατανόηση των δομικών στοιχείων και των παραμέτρων 
του. Η εμβάθυνση στον συμβολισμό του χώρου. 

 Η μελέτη της συμπεριφοράς του παιδιού μέσα στον αστικό χώρο. Η  καταγραφή 
νοητικών αναπαραστάσεων, η διατύπωση προτιμήσεων - αξιολογήσεων. Η 
επανακωδικοποίηση της αντικειμενικής πραγματικότητας.  

 Η οικειοποίηση του αστικού περιβάλλοντος μέσα από τη διατύπωση προτάσεων 
αλλαγής και τη δημιουργική παρέμβαση των ίδιων των μικρών παιδιών, ώστε 
αυτό να αποκτήσει ένα χαρακτήρα πιο φιλικό.   

 Ο επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος και η αξιοποίησή του ως πεδίο 
αγωγής του παιδιού. 
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2. Το παιδί στο φυσικό περιβάλλον και στον ανθρωπογενή χώρο. Αειφόρος 
ανάπτυξη. 
 
 Το μάθημα κατευθύνεται σε δύο βασικούς άξονες: α) στην ανάπτυξη βασικών 
εννοιών που αφορούν στο φυσικό και το ανθρωπογενές  περιβάλλον (δομημένο, 
κοινωνικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό) στην προοπτική της αειφορίας και β) στην 
ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών εργαλείων για το 
σχεδιασμό και υλοποίηση εμψυχωτικών δράσεων  στο περιβάλλον. Οι φοιτητές 
συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια. 

Στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Κατανόηση βασικών οικολογικών εννοιών (οικοσυστήματα, σχέσεις βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων). 

 Κατανόηση μηχανισμών και λειτουργιών των φυσικών συστημάτων. 
 Κατανόηση της θέσης του ανθρώπου στο οικοσύστημα. 
 Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι ανθρώπινες δραστηριότητες  

διαμορφώνουν και επηρεάζουν το περιβάλλον.  
 Αναζήτηση και ανακάλυψη των λειτουργιών των φυσικών και ανθρωπογενών  

συστημάτων από το παιδί. 
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για το χειρισμό της οικολογικής γνώσης και τη  διερεύνηση 

περιβαλλοντικών ζητημάτων (συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές 
πληροφοριών, σύνθεση δεδομένων για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, αναγνώριση εναλλακτικών λύσεων και αξιολόγησή τους). 

 

Διδακτικές τεχνικές - Μέσα διδασκαλίας:  
 Επίλυση προβλήματος (problem solving).  
 Συζήτηση. 
 Μελέτη περίπτωσης (case study). 
 Μελέτη στο πεδίο (field study). 
 Χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping). 
 Καταιγισμος ιδεών (brain storming). 
 Επισκόπιση (survey). 
 Παιχνίδι ρόλων (role playing).  
 Χρήση νέων τεχνολογιών : ηλεκτρονικός υπολογιστής, CD-ROM, διαδίκτυο. 
 Βίντεο. 
 
Πεδία μελέτης και δράσης: 
 Ανθρωπογενές περιβάλλον.  
Οι παραδοτέες εργασίες περιλαμβάνουν: 
Α) Τρισδιάστατα αντικείμενα - μακέτες και εικαστικές συνθέσεις (ατομικά ή/και 

ομαδικά).  
Β) Κείμενο και οπτικο-ακουστικό υλικό (CD-ROM και VIDEO) με 

κινηματογραφημένες δράσεις, στα οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 
δράσεων των φοιτητών.  
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* Α2 *  
Ιδιότητα του πολίτη - Εκπαίδευση  
για τη δημοκρατία και την ειρήνη 

 
 
Υπεύθυνη μαθήματος:  Π. Κουφάκη  
Διδάσκοντες:  Π. Κουφάκη, Αλ. Θεοδωρίδης,  

Έλ. Θεοδωροπούλου, Σ. Χρυσανίδου 
 
 
1η ενότητα: Θέματα Φιλοσοφίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη 
Διδάσκων: Αλέκος Θεοδωρίδης  
 

Η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. Το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο τόπος 
υλοποίησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως πολίτης. Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως καθολικοί προσδιορισμοί της ελευθερίας. Βουλησιαρχία ή 
ιστορικισμός. Τυπική και πραγματική ελευθερία. Ελευθερία και ευδαιμονία. Η 
μεταφυσική αυταπάτη ενός ατόμου-ουσίας / Ο homo juridicus. Φυσικό δίκαιο και 
κοινωνική ουτοπία. Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός. Το πρόβλημα της εξουσίας–
Αμυντικές / αρνητικές ελευθερίες. Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς. 
Kant, Fichte, Hegel, Marx και ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
 
2η ενότητα: Θέματα Εκπαίδευσης για  τη δημοκρατία  
Διδάσκουσα: Έλενα Θεοδωροπούλου  
 

Παιδεία για τη Δημοκρατία, την ιδιότητα του πολίτη, την  ειρήνη, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα: διασυνδέσεις και κοινοί τόποι, προϋποθέσεις, εργαλεία και 
προοπτικές.  

Ο εκδημοκρατισμός του εκπαιδευτικού  μηχανισμού και η ηθική της 
εκπαίδευσης (αναγνώριση της παιδαγωγικής διάστασης της δημοκρατικής ηθικής). 
Δημοκρατία και εξουσία: σχέση αναγκαστική ή επιλεκτική; 

Αναγνώριση και ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασης των δημοκρατικών 
θεωριών. 

Ηθική εκπαίδευση. Εκπαίδευση αξιών (κατανόηση, ερμηνεία, ανάλυση, 
αποσαφήνιση, μετασχηματισμός εννοιών). Ηθική εκπαίδευση και εκπαίδευση αξιών 
ως εργαλεία για την εμπέδωση αξιών, για τη λήψη αποφάσεων, για την ανάληψη 
δράσεων στο πλαίσιο της παιδείας για τη Δημοκρατία. Η έννοια του ηθικού 
διλήμματος. 

Διάλογος: δημοκρατικός, δημόσιος, φιλοσοφικός,  παιδαγωγικός. 
Παιδαγωγική της ερώτησης, εκπαίδευση της κρίσης. Δημοκρατία και κριτική σκέψη. 
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Φιλοσοφική παιδεία και παιδεία για τη δημοκρατία. (Από τη φιλοσοφία στη 
δημοκρατία και vice versa) 

Αντιφάσεις, αντινομίες, παράδοξα, ματαιώσεις: η δημοκρατία στην 
εκπαίδευση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 

Αναγνώριση και ανίχνευση της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στa τρία επίπεδα 
της δημοκρατίας: ως θεσμού, ως θεωρίας και ως πράξης. Εμφάνιση της 
αλληλεξάρτησης και των επιπλοκών της στο εκπαιδευτικό- παιδαγωγικό  έργο.  
 
 
3η ενότητα: Θέματα πολιτικής κοινωνικοποίησης και ο ρόλος της εκπαίδευσης  
Διδάσκουσα: Ε. Κουφάκη  
 

Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο και οι όροι συγκρότησης 
των πολιτικών συμπεριφορών. Πολιτική παιδεία και νεοελληνική ιδεολογία.  

Σχολείο και πολιτική κοινωνικοποίηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην 
νομιμοποίηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Σχολικό πλαίσιο και 
εκπαιδευτικές πρακτικές.  

Σχέδια πολιτικής διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη και ΗΠΑ. Η εξέλιξη του 
μαθήματος της αγωγής του πολίτη στην Ελλάδα (στόχοι και περιεχόμενα).  

Σύγχρονες  διδακτικές προσεγγίσεις στη διαμόρφωση της ιδιότητας του 
πολίτη : διαθεματικότητα, προγράμματα, πρακτικές.   

Η εκπαίδευση για τη δημοκρατία και η κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα στο 
σχολείο . Ο ρόλος της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του 
δημοκρατικού πολίτη.  
 
 
5η ενότητα : Βιωματικά εργαστήρια  
Σ. Χρυσανίδου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 

* Α3 * 
Η παιδική λογοτεχνία και η λαϊκή αφηγηματολογία ως εργαλεία 

εμψύχωσης 
 
Υπεύθυνες μαθήματος:  Δ. Δαμιανού, Αν. Οικονομίδου 
Διδάσκουσες:   Δ. Δαμιανού, Αν. Οικονομίδου 
 

Το παραμύθι, ο μύθος, η παράδοση ως είδη του λαϊκού λόγου και η παιδική 
λογοτεχνία, ως προϊόν του έντεχνου, γραπτού λόγου προτείνονται στο μάθημα αυτό ως 
εργαλεία για την εξοικείωση του μικρού παιδιού με την προφορική και γραπτή λογοτεχνία 
αλλά και την καλλιέργεια από πλευράς των εμψυχωτών ενός γενικότερου  προβληματισμού 
αναφορικά με την κοινωνικοποίηση του παιδιού και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης 
στην προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία. Η λαϊκή και η παιδική λογοτεχνία, στο βαθμό 
που, μέσα από το φαντασιακό/ μυθοπλαστικό, εξοικειώνουν το παιδί με τους ιδεολογικούς 
κώδικες, οι οποίοι σηματοδοτούν τη σχέση με τον εαυτό μας και τον άλλο, αποτελούν ένα 
ουσιαστικό όργανο για την επιτυχημένη ενσωμάτωσή  του στην κοινωνία.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το μάθημα οργανώνεται γύρω από τους εξής άξονες: 
  

1. Λαϊκή αφηγηματολογία 
1α. Η αφήγηση 

Διαφορά μύθου - λόγου. Μέσα από τη λαϊκή, προφορική λογοτεχνία: το 
παραμύθι, την παράδοση, το μύθο θα διερευνηθεί η δομή του αφηγηματικού λόγου και 
η λειτουργία του (κοινωνική, παιδευτική). 

Θα εξεταστούν επιμέρους θέματα, όπως ο μετασχηματισμός του πρωτόγονου 
σε μαγικό και η διερεύνηση του όρου «μαγικός» στις διάφορες χρήσεις του και η 
μυθολογική και η παραμυθιακή αφήγηση. Θα εξεταστούν παράμετροι της προφορικής 
μετάδοσης, όπως η μεταβίβαση πολιτιστικών χαρακτηριστικών και η καλλιέργεια της 
γλωσσικής έκφρασης. Θα διερευνηθεί επίσης η συνεχής διαδικασία ένταξης της  
αφήγησης στο κοινωνικό πλαίσιο και η ενσωμάτωση ρεαλιστικών στοιχείων, με 
παραδείγματα από διάφορους χώρους της τέχνης.  

Μέσα από παραδείγματα της ελληνικής μυθολογίας, του λαϊκού παραμυθιού, 
της παράδοσης και του λαϊκού μύθου αφενός και του έντεχνου ευρωπαϊκού 
παραμυθιού αφετέρου, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προτάσεις για δημιουργική 
επεξεργασία  των γλωσσικών και δομικών στοιχείων τους. 
 
1β.Ο αφηγητής 

Θα προσεγγίσουμε το ρόλο του αφηγητή ως φορέα ενός κοινωνικού και 
πολιτιστικού  γίγνεσθαι, με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή διαλεκτική σχέση. Με αυτή 
την έννοια θα γνωρίσουμε τον παραδοσιακό αφηγητή (χαρακτηριστικά, ρεπερτόριο 
κ.λ.π.) σε σχέση και αντιδιαστολή με το σύγχρονο ( νέο-αφηγητή). Θα εξεταστεί 
επίσης η αφήγηση ως ‘παράσταση’ του αφηγητή.  
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1γ. Ο ήρωας 

 Ένα άλλο στοιχείο που θα μας απασχολήσει είναι ο τύπος του ήρωα, όπως 
παρουσιάζεται στις αφηγήσεις . Θα δείξουμε ότι στη λαϊκή λογοτεχνία η μορφή του 
ήρωα κινείται σε ορισμένες βάσεις και χαρακτηρίζεται από στερεότυπα 
χαρακτηριστικά, που ανταποκρίνονται σε ψυχολογικές καταστάσεις της διαδικασίας 
ενηλικίωσης. Μέσα από παραδείγματα μυθολογικών ηρώων, ηρώων του λαϊκού και 
του έντεχνου ευρωπαϊκού παραμυθιού θα εξεταστεί πώς το φύλο, η ηλικία και η 
πολιτιστική ταυτότητα προσδιορίζουν τις δράσεις και τα χαρακτηριστικά  των 
ηρώων.   

Περνώντας από το χώρο του λαϊκού λόγου, στον έντεχνο και από την 
παραδοσιακή κοινωνία στη νεωτερική θα παρακολουθήσουμε πώς, σύμφωνα με τα 
ζητούμενα της κάθε εποχής, αποτυπώνονται στα λογοτεχνικά έργα κοινωνικές 
αντιλήψεις και προτιμήσεις διαμορφώνοντας νέες τάσεις στη λογοτεχνία. Επομένως 
η δεύτερη ενότητα διαμορφώνεται ως εξής: 
 
2. Παιδική Λογοτεχνία  

2α .Λογοτεχνία και ιδεολογία  
Ο αρχικός στόχος της ενότητας αυτής είναι αφενός να καταδείξει τον 

ιδεολογικό χαρακτήρα της λογοτεχνίας∙ η λογοτεχνία ‘παράγεται’ εντός του 
ιδεολογικού πλαισίου της εκάστοτε κοινωνίας, αλλά και ‘παράγει’ ή ‘αναπαράγει’ 
ιδεολογία. Ένα δεύτερο κεφαλαιώδες ζήτημα  για την ανάλυση αλλά και την 
παιδαγωγική αξιοποίηση  των λογοτεχνικών κειμένων είναι εκείνο του αναγνώστη. Ο 
αναγνώστης ‘καλείται’ από το εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο να λάβει κάποια θέση 
έναντι όσων διαβάζει: να ταυτισθεί, για παράδειγμα, με κάποιον ήρωα, να ταυτισθεί 
με την οπτική γωνία του αφηγητή ή να αποστασιοποιηθεί και να τεθεί σε κριτική 
απόσταση από τον ήρωα ή τα δρώμενα. Μέσω ποιών μηχανισμών της αφήγησης 
κατασκευάζεται, λοιπόν, το αναγνωστικό υποκείμενο;  

 
2β. Παιδική λογοτεχνία: στερεότυπα και αποκλίσεις 

Εφόσον έχουμε καταδείξει, στην προηγούμενη ενότητα, τον ιδεολογικό 
χαρακτήρα της λογοτεχνίας, θα επιδιώξουμε να δείξουμε πώς ένα λογοτεχνικό 
κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ιδεολογικά, ώστε είτε να αναπαράγει στερεότυπα 
είτε αντίθετα, να κατασκευάσει εναλλακτικές ιδεολογικές θέσεις. Θα 
επικεντρωθούμε σε δύο  επίκαιρα ιδεολογικά ζητήματα,  τα οποία ζυμώθηκαν και 
ζυμώνονται μέσα στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας : έμφυλες ταυτότητες και 
ετερότητα. 

 
2γ. Διδακτικές εφαρμογές / αναγνωστικές εμψυχώσεις  

Από την θεωρία στην πράξη: μετά από την θεωρητική κάλυψη βασικών 
εννοιών που σχετίζονται με την αναγνωστική πράξη , οι φοιτητές θα κληθούν να 
συμμετάσχουν σε ερμηνευτικές αναγνώσεις αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών 
κειμένων. Στη συνέχεια, θα κληθούν να παράγουν και να παρουσιάσουν στην τάξη 
σύντομες ατομικές εργασίες / εμψυχωτικές προτάσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην 
ιδεολογική ζύμωση συγκεκριμένων θέσεων μέσα από κείμενα παιδικής λογοτεχνίας. 
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* Β1 *  
Διαγνωστική αξιολόγηση: η χρησιμότητα, τα εργαλεία της και η 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. 
Δυσκολίες κατά τη μάθηση. 

Ο ρόλος και οι τεχνικές της συμβουλευτικής προσέγγισης των γονέων. 
 
 
Υπεύθυνη μαθήματος:  Λ. Μπεζέ,  
Διδάσκοντες:   Λ. Μπεζέ, Αγγ. Γενά, Μ. Φακίνος  
 
 
 Η διάγνωση: σκοπός, αρχές και διαγνωστικά εργαλεία. 
 Η διαγνωστική αξιολόγηση. 
 Εργαλεία της αξιολόγησης. Αρχές κατασκευής των εργαλείων. Η ανάλυση 

των μαθησιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
 Η αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην προσχολική 

εκπαίδευση. 
 Η σύνδεση των διαγνωστικών εργαλείων με το περιεχόμενο και τους στόχους 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών. 
 Ο σχεδιασμός των επανεκπαιδευτικών ή διορθωτικών προγραμμάτων. 
 Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση, αξιολόγηση, παρέμβαση. 
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. 
 Η προσέγγιση των γονέων. 
 Αρμοδιότητες και όρια του εκπαιδευτικού.  
 Δεξιότητες συμβουλευτικής.  
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* Β2 *  
Ενίσχυση της μάθησης μέσω της κίνησης 

 
 
Υπεύθυνη Μαθήματος:  Γ. Ρεκαλίδου  
Διδάσκουσες:   Γ. Ρεκαλίδου, Λ. Μπεζέ 
 
 
 Η κινητική εκπαίδευση και η εκπαίδευση μέσω της κίνησης 
 
 Το σώμα μας σε κίνηση: δομές και μηχανισμοί της κίνησης. Κινητικές 

λειτουργίες: στατική λειτουργία, τονική λειτουργία, ισορρόπηση, ακινητοποίηση, 
προετοιμασία της κίνησης, αντανακλαστικά. Αισθητηριακές πληροφορίες. 

  
 Εξέλιξη των κινητικών λειτουργιών του παιδιού. Μέσα αξιολόγησης. 
 
 Η κινητική εκπαίδευση 
 Η εκπαίδευση της θέσης του σώματος. 
 Η εκπαίδευση της γενικής κινητικότητας. 
 Η εκπαίδευση της κινητικότητας των χεριών. 
 Η εκπαίδευση της γραφικής κινητικότητας. 
 
 Βιωματικό εργαστήριο γραφοκινητικής  
 
 Η εκπαίδευση μέσω της κίνησης 
 Η κινητική δραστηριότητα και η διευκόλυνση της μάθησης (προσοχή, 

αισθητηριακές πληροφορίες, αντίληψη, κατανόηση, απομνημόνευση). 
 Αντιληπτική προετοιμασία και κινητική δραστηριότητα (επεξεργασία των 

αισθητηριακών πληροφοριών, διάκριση, αναγνώριση, ταύτιση, αναπαραγωγή, 
παραγωγή, εκτίμηση). 

 Αντίληψη: Ο ρόλος της κινητικής δραστηριότητας. 
 Αντιληπτικο-κινητική ανάπτυξη και εκπαιδευτικά προγράμματα. 
   
 Η αντίληψη του χώρου 

Θεωρίες για την αντίληψη του χώρου από το παιδί. Η εξελικτική πορεία της 
κατάκτησης των χωρικών ικανοτήτων: Κατάληψη του χώρου. Χωρική μνήμη. 
Κατανόηση των εννοιών του χώρου. Κατανόηση και χρήση των χωρικών όρων. 
Προσανατολισμός και κατεύθυνση στο χώρο. Αναπαράσταση του χώρου.  
Η αναπαράσταση του χώρου και η κινητική δραστηριότητα.  Η Πλευρικότητα. Η 
σημασία της κατάκτησης των χωρικών ικανοτήτων για τομείς ανάπτυξης του 
παιδιού Δυσκολίες στην κατάκτηση επί μέρους χωρικών ικανοτήτων. Αξιολόγηση 
χωρικών ικανοτήτων.  
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 Η αντίληψη του χρόνου 
     Θεωρίες για την αντίληψη του χρόνου από το παιδί.  Η εξελικτική πορεία της 

κατάκτησης των επί μέρους εννοιών του χρόνου: Αλληλουχία,  διάρκεια, 
περιοδικότητα, διάστημα, ρυθμός.  

      Η αναπαράσταση του χρόνου και η κινητική δραστηριότητα. Δυσκολίες 
κατανόησης εννοιών του χρόνου από το παιδί. Αξιολόγηση κατάκτησης επί 
μέρους εννοιών του χρόνου. 

 
 Χώρος, χρόνος και ενίσχυση της μάθησης 

Ο χωροχρόνος στο επίπεδο της ακαδημαϊκής και της κοινωνικής μάθησης. 
Χωρικές ικανότητες, έννοιες του χρόνου και, ‘’άτυπη’’ και ‘’τυπική’’ μάθηση. 
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χωροχρόνος - Διαθεματική 
προσέγγιση και εικονικά περιβάλλοντα. Η χρήση του λογισμικού.  
Επανεκπαίδευση. 
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* Β3 *  
Ενισχυτικά προγράμματα για τη γλώσσα  

και τα μαθηματικά – Αναγνωστικές εμψυχώσεις 
 
 

Υπεύθυνη Μαθήματος:  Μ. Σφυρόερα 
Διδάσκοντες:    Ζ. Γαβριηλίδου, Δ. Δεσλή, Χ. Σακονίδης, 
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Ενότητα Πρώτη : Γλώσσα 
Προφορικός και γραπτός λόγος: χαρακτηριστικά προφορικού και γραπτού λόγου και 
σύγκριση τους. Είδη προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση τους για αύξηση της 
επικοινωνιακής ικανότητας. Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο: Διαδικασίες 
μετάβασης από το ένα είδος στο άλλο. Προβλήματα προφορικού λόγου και 
επιπτώσεις στο γραπτό λόγο: φωνολογική συνειδητοποίηση, φωνητική 
συνειδητοποίηση, αντικαταστάσεις, παραλείψεις, αφομοιώσεις, προσθήκες 
φωνημάτων, δυσαρθρία, δυσλαλία, δυσορθογραφία. Διαταραχές του προφορικού 
λόγου και επιπτώσεις στον γραπτό λόγο.  

 
Ψυχολογικές προϋποθέσεις της παραγωγής γραπτού λόγου. Κοινωνικο-ψυχολογική 
προσέγγιση της ανάγνωσης και της γραφής (αναγνωστικές συνήθειες, κοινωνικές 
αναπαραστάσεις των παιδιών για την ανάγνωση, οικογενειακές αναπαραστάσεις και 
πρακτικές του γραπτού). Σχεδιασμός γλωσσικών δραστηριοτήτων – συμβατικών και 
μέσω Η.Υ. - για παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

 
Διγλωσσία. Είδη διγλωσσίας. Ανάπτυξη διγλωσσίας. Γλωσσική και γνωστική 
ανάπτυξη δίγλωσσων. Διγλωσσία και μεταγλωσσική συνειδητοποίηση. Βαθμοί 
διγλωσσίας. Είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης. Στρατηγικές εκμάθησης και επικοινωνίας 
και διγλωσσία. Μοντέλα ταξινόμησης των στρατηγικών. Παράγοντες που επηρεάζουν 
τη χρήση στρατηγικών. Ο ρόλος του μαθητή και του εκπαιδευτικού κατά τη 
στρατηγική χρήσης της γλώσσας. Σχεδιασμός παρέμβασης για στρατηγική εκμάθησης 
και χρήσης της δεύτερης γλώσσας 
 
Βιωματικό Εργαστήριο:  
Η σχέση του παιδιού με το βιβλίο. Αναγνωστικές εμψυχώσεις. 
 
Ενότητα Δεύτερη : Μαθηματικά 
 
Κατανόηση βασικών λογικών εννοιών από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Εντοπισμός στοιχείων που προσδιορίζουν τη λογικομαθηματική σκέψη στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Διδακτικές παρεμβάσεις για την προσπέλαση των εμποδίων.  
Έρευνα στη δόμηση και ανάπτυξη των διαδικασιών απόκτησης μαθηματικής γνώσης. 
Σύνδεση της έρευνας με την πράξη. 
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 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Δυσλεξία και μαθηματικά. 
Δυσαριθμησία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην έγκαιρη επισήμανση και 
αντιμετώπιση των δυσκολιών στη μαθηματική επίλυση προβλημάτων και τη 
μαθηματική λογική. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις και προτάσεις. 

 
 Θεωρητικές και ερευνητικές (εμπειρικές) προσεγγίσεις της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, για την κατανόηση και μελέτη των διαδικασιών μάθησης και 
διδασκαλίας των μαθηματικών ως φαινομένων κοινωνικο-πολιτισμικού χαρακτήρα.  
Ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών, με βάση τα κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
της εκπαίδευσης στα μαθηματικά.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


