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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Νομικό πλαίσιο 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2013, 

αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε ως προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Υπουργική Απόφαση αρ. 39460/Γ2/21-3-2013 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13), αναφέρει ότι το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της 

Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και 

διοικητικές προδιαγραφές και εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (άρθρο 2, παρ. 3 περ. β του νόμου 

3848/2010).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο 3848/2010, - ΦΕΚ 71/19-5-2010 στο  άρθρο 2 παρ. 3 προβλέπεται: «Η παιδαγωγική και 

διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: 

«β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία 

θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην 

πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. «Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:  

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.  

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.  

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.  

 

Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η 

διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη 

παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.»  

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/tep/files/FEK%20OPA.pdf
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II. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ανδρούτσος Αθανάσιος  

(Μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, εκτελεί διδακτικό έργο στο Τμήμα Πληροφορικής) 

 

Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

ΔΔ στην Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Βουκελάτου Γιαννούλα  

Πτυχίο κλινικής ψυχολογίας (B. Sc.), τμήμα ψυχολογίας του Παντείου  Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

μεταπτυχιακές σπουδές (M.sc), Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδακτορικές σπουδές (Ph.D.) Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Κουτρούμπα Κωνσταντίνα  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Μπρίνια Βασιλική  

Μέλος ΕΔΙΠ, τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος 

Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης 

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αθηνών.  

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

ΔΔ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  

Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σφακιανάκη Ελένη  

Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
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III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Βασικές αρχές προγράμματος σπουδών 

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια του ψυχοπνευματικού δυναμικού των φοιτητών, αποσκοπώντας στη 

διαμόρφωση χαρακτήρων με τις απαραίτητες ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες μέσα από 

καινοτόμες βιωματικές δράσεις αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες εκπαιδευτικής διοίκησης και δόμησης του μαθησιακού 

περιβάλλοντος στις δημόσιες σχολικές μονάδες.  

Βασικό όραμα του Προγράμματος είναι η κατάρτιση καινοτόμων εκπαιδευτικών και μελλοντικών διοικητικών στελεχών της 

εκπαίδευσης με αξίες, συναισθηματική νοημοσύνη και ηγετικές ικανότητες, με στόχο να γίνουν φορείς διοικητικής και 

εκπαιδευτικής δημιουργίας και καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Διάρκεια σπουδών και καταμερισμός μαθημάτων σε δυο εξάμηνα 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και 

απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες ( 7
ου

 και 8
ου

 εξαμήνων) όλων των τμημάτων του ΟΠΑ. Η κατανομή των 

μαθημάτων στα δυο εξάμηνα ανταποκρίνεται στην αλληλουχία των γνώσεων των διαφόρων μαθημάτων.  

Οργάνωση σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο ενότητες: 

A. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δύο εξάμηνα από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των επιστημών της αγωγής, 

2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 

B. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δύο εξάμηνα από το μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ» (Π.Α.Δ. 

Ι και ΙΙ) που αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών σε πραγματικές συνθήκες στις σχολικές 

μονάδες. Η Π.Α.Δ. Ι και ΙΙ αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας της διδακτικής στην πράξη μέσα από τις αρχές της 

βιωματικής μάθησης, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή διαδικασία, η οποία όμως έχει ανάγκη από 

προγραμματισμό, σχεδιασμό και προετοιμασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον (ειδικό εργαστήριο), και στη 

συνέχεια σε πραγματικές συνθήκες (δημόσιες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).  

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τα 10 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν το απαραίτητο 

γνωστικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής επιστήμης.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα αναφέρονται παρακάτω. Στο σχήμα εμφανίζονται σχηματικά οι διαδικασίες του 

Προγράμματος που οδηγούν στη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. 
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IV. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΔΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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V. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 

ΜΕΡΟΣ Α - Μαθήματα υποδομής (παιδαγωγική επάρκεια) 

ΚΩΔ. Τίτλος Μαθήματος 
Α΄ Εξάμηνο 

(Χειμερινό) 

Ώρες /εβδομάδα 

Β’ Εξάμηνο  

(Εαρινό) 

Ώρες / εβδομάδα 

Σύνολο 

Ωρών 
ECTS 

923074 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη 2 - 2 6 

923084 Γενική και εξελικτική ψυχολογία - 2 2 6 

923075 
Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών μονάδων 
2 - 2 6 

923076 
Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία-

Αναλυτικά προγράμματα 
2 - 2 6 

923078 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 2 - 2 6 

923085 Ποιότητα στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία - 2 2 6 

923086 
Εισαγωγή στους Η/Υ – Παιδαγωγικές εφαρμογές 

στην εκπαίδευση 
- 2 2 6 

 
Σύνολο Υποχρεωτικών Ωρών/εβδομάδα  

για την ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
8 6 14 42 

 

 

Μαθήματα Διδακτικής Επάρκειας 

ΜΕΡΟΣ Β - Ειδική διδακτική (διδακτική επάρκεια) 

ΚΩΔ. Τίτλος Μαθήματος 
Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό) 

Ώρες / εβδομάδα 

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό) 

Ώρες / εβδομάδα 

Σύνολο 

Ωρών 
ECTS 

923087 
Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία οικονομικών 

μαθημάτων 
 2 2 6 

923088 Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία πληροφορικής  2 2 6 

 
Σύνολο Υποχρεωτικών Ωρών / εβδομάδα  

για τη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 2 2  

923070 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (Π.Α.Δ.) I 
6 

(Θεωρία Διδακτικής Πράξης 

και βιωματικό εργαστήριο) 
  6 

923080 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (Π.Α.Δ.) II  
6 

(Θεωρία Διδακτικής Πράξης 

και βιωματικό εργαστήριο) 
 6 

 Α 

Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 

(Εργαστήριο Διδακτικής μεθοδολογίας στα 

γνωστικά αντικείμενα του Λυκείου) 

1 1 2  

 Β 
Παρακολουθήσεις δειγματικών διδασκαλιών 

σε πειραματικά σχολεία/φοιτητή 
3 3 6  

 Γ Διδασκαλίες σε δημόσιο σχολείο/φοιτητή 3 3 6  

 Δ 
Παρακολουθήσεις καθημερινών 

διδασκαλιών σε δημόσια σχολεία/φοιτητή 
9 6 15  

 
Συνολικές Διδασκαλίες ανά φοιτητή για τη 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
16 13 29 18 
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Παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων 

Προκειμένου να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα, οι φοιτητές/τριες πρέπει στην αρχή κάθε εξαμήνου να 

συμπληρώσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων την οποία και υποβάλλουν στη Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος. Η 

υποβολή δηλώσεων μαθημάτων γίνεται στις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο στην αρχή κάθε 

εξαμήνου και είναι υποχρεωτική διαφορετικά ακόμα και η επιτυχής εξέταση του μαθήματος ακυρώνεται. Ακολούθως, οι 

φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση επιλογής συγγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ. Τονίζεται 

ότι η δήλωση μαθημάτων και η δήλωση συγγραμμάτων δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη.  

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα διδάσκεται επί 13 εβδομάδες, με 2 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε 

μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό διάφορες από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικές τεχνικές, που αποσκοπούν στην ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στην οικοδόμηση της γνώσης (ομάδες 

εργασίας, βιωματική μάθηση, έρευνες πεδίου, e-learning κ.λπ.).  

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται στην κλίμακα 0-10 με χρήση μισού βαθμού (0,5). Βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός 

πέντε (5).  

Για τα μαθήματα που διδάσκονται το φθινοπωρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται από τέλος Ιανουαρίου μέχρι αρχές 

Φεβρουαρίου. Για τα μαθήματα που διδάσκονται το εαρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται τον Ιούνιο. Τέλος, τα μαθήματα και 

των δύο εξαμήνων επανεξετάζονται τον Σεπτέμβριο. Εάν ένας φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα που έχει δηλώσει το 

φθινοπωρινό ή το εαρινό εξάμηνο κατά τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση του 

μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ, αλλά 

δεν έχουν επιτύχει στην διαδικασία των τελικών εξετάσεων στις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο 

επιλέχθηκαν και θέλουν να ξανασυμμετάσχουν στο μάθημα ΠΑΔ Ι & ΙΙ, υποχρεούνται να δηλώσουν ξανά συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής το ακαδημαϊκό έτος που θέλουν να συμμετάσχουν. 
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VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

92-3074 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 

Ελεύθερης Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Κουτρούμπα 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/MISC174/ 

Περιεχόμενο 

Η έννοια και το περιεχόμενο της παιδαγωγικής. Οι κλάδοι της παιδαγωγικής. Τα μέσα και οι φορείς της αγωγής. Ο ρόλος του 

παιδαγωγού. Ιστορική εξέλιξη της αγωγής από την αρχαιότητα ως τον 20ό αιώνα. Άλλες παιδαγωγικές τάσεις της Ευρώπης στη 

σύγχρονη εποχή. Ανάπτυξη της θεωρίας του Piaget, Bruner, Vigotsky. Τα κίνητρα, η πειθαρχία, το άγχος, η προσωπικότητα. 

Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση. Θεωρίες μάθησης (Pavlov, Skinner, Thorndike, Piaget, Kolb). Αλληλεπίδραση και 

αυτενέργεια στη μάθηση. Επίπεδα διανοητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Βασικές πλευρές της εκπαίδευσης: παιδαγωγική 

σχέση και αλληλεπίδραση, εκπαιδευτική πράξη και παιδαγωγική σχέση, καινοτόμα προγράμματα στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση: Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας - Αγωγή του Καταναλωτή, Αισθητική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

κ.ά. Bulling, νεανική σχολική παραβατικότητα. Πειθαρχία και διοίκηση της σχολικής τάξης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν σε βάθος τις βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης 

 Να εφαρμόζουν τις διδαχθείσες παιδαγωγικές αρχές στη διδασκαλία τους 

 Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που οφείλουν να εφαρμόζουν σε κάθε διαφορετική 

περίπτωση μαθητικού ακροατηρίου 

 Να παραδίδουν μάθημα που θα βασίζεται σε εξατομικευμένη προσέγγιση των εκάστοτε παιδαγωγικών αναγκών των 

μαθητών 

 Να αναγνωρίζουν τη σημασία της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και της αυτενέργειας κατά τη διδακτική πράξη 

 Να αναπτύσσουν κατάλληλη παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές 

 

Πρόσθετες επιδιώξεις είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τα επιστημονικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν τα 

εννοιολογικά εργαλεία και τον προβληματισμό στην ανάλυση της εκπαίδευσης μέσα από την επιστήμη της παιδαγωγικής. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Χατζηδήμου Δημήτριος, Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδη, 2010 

 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Κογκούλης Ιωάννης, Οίκος Κυριακίδη, 2003 

 Παιδαγωγικο-διδακτικά Α΄: Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής, Ματσαγγούρας Ηλίας Γ., Χατζηγεωργίου Γιάννης, 

Gutenberg, 2009 

 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Πυργιωτάκης Ι., Πεδίο, 2011 

 Ο Freud και η παιδαγωγική, Cifali Mireille, Imbert Francis, Εκδοτικός Οίκος Γ. Δαρδανός, Κ. Δαρδανός ΟΕ, 2005. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διαλέξεις (1 διάλεξη των 2 ωρών εβδομαδιαίως). Απαιτείται η εκπόνηση δύο υποχρεωτικών εργασιών. Οι εργασίες του 

μαθήματος είναι ομαδικές και μετά την παράδοσή τους γίνεται και παρουσίαση τυχαία επιλεγμένων εργασιών στους φοιτητές 

που παρακολουθούν το μάθημα και στους διδάσκοντες. Η βασική διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας προσανατολισμένη πλήρως στη βιωματική και εποικοδομιστική προσέγγιση εκμάθησης, 

με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τους φοιτητές μέσα από την αυτενέργεια και με βάση τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες 

γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Η βαθμολογία των φοιτητών στο μάθημα εξαρτάται:  Α) από τη βαθμολογία τους στις εργασίες  Β) από τη βαθμολογία τους στις 

τελικές γραπτές εξετάσεις. 

  

https://eclass.aueb.gr/courses/MISC174/
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92-3084 Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία 

Ελεύθερης Επιλογής, Η’  εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Γιαννούλα Βουκελάτου 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/DEOS269/ 

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε δύο μεγάλες εννοιολογικές ενότητες διδασκαλίας: 

Μέρος Πρώτο: Γενική Ψυχολογία 1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία ως επιστήμη (ορισμός, αντικείμενο, μέθοδοι κ.λπ.). 2. Κύριες 

Σχολές /θεωρητικές κατευθύνσεις της Ψυχολογίας. 3. Οι ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. 

Μέρος Δεύτερο: Εξελικτική Ψυχολογία 1. Ανάπτυξη: ορισμός και ερωτήματα. Η έννοια του σταδίου. 2. Ο ρόλος της 

κληρονομικότητα και του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη. 3. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της βρεφικής ηλικίας. 4. 

Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 5. Οι αλλαγές της ήβης-Πρώιμη και καθυστερημένη ήβη. 

6. Νοητική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία. 7. Η κοινωνική ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία. 8. Πλαίσια 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη των εφήβων. 9. Δυσκολίες προσαρμογής των εφήβων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της ψυχολογίας, 

 Να περιγράφουν τις βασικές σχολές ψυχολογίας που έχουν αναπτυχθεί, 

 Να κατανοούν σε βάθος το ρόλο της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού, 

 Να κατανοούν τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας,  

 Να κατανοούν σε βάθος τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβική ηλικίας, 

 Να ανιχνεύουν τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να αντιμετωπίζουν με παιδαγωγικά ορθές μεθόδους τις ιδιαίτερες συμπεριφορές των εφήβων που εκδηλώνονται κατά τη 

διδακτική πράξη. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Robert S. Feldman (2009): Εξελικτική Ψυχολογία, Ενιαίο , Εκδόδεις: Gutenberg 

 Cole Michael, Cole Sheila (2002): Η ανάπτυξη των παιδιών, τόμος 3, Γ. Δαρδανός, Κ. Δαρδανός ΟΕ 

 Ματθαίος Γιωσαφάτ (2010): Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια, Η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού, 

Eκδόσεις : ΑΡΜΟΣ  

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διαλέξεις (1 διάλεξη των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και δυο ομαδικές εργασίες. Η μια εργασία που καλούνται οι φοιτητές να 

εκπονήσουν είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει την ανάλυση και επεξεργασία ενός άρθρου από ξενόγλωσσο επιστημονικό 

περιοδικό της επιστήμης της Ψυχολογίας. Η βασική διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μαθητοκεντρική μέθοδος 

διδασκαλίας προσανατολισμένη στην εποικοδομιστική προσέγγιση εκμάθησης, με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τους 

φοιτητές μέσα από την αυτενέργεια και με βάση τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει, αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι πάνω από 5 στα 10, από τον βαθμό της γραπτής 

τελικής εξέτασης με βάρος 50%, τον βαθμό των εργασιών με βάρος 50%.  

  

https://eclass.aueb.gr/courses/DEOS269/


11 

 

92-3075 Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μονάδων 

Ελεύθερης Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS   

Διδάσκων: Γεώργιος Παπακωνσταντίνου 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/DET132/ 

Περιεχόμενο 

Μέρος Α: Εισαγωγή στο management της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μονάδων 1. Δομή και λειτουργία του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. 2. Συστημική προσέγγιση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας. 3. Το περιβάλλον της 

εκπαιδευτικής μονάδας. 4. Προγραμματισμός - οργάνωση - διεύθυνση - αξιολόγηση - λήψη αποφάσεων στις εκπαιδευτικές 

μονάδες. 5. Ηγεσία. - Μέρος Β: Βασική Εκπαιδευτική Νομοθεσία 1. Τα διοικητικά όργανα του σχολείου και το έργο τους 

(Διευθυντής, υποδιευθυντής, σύλλογος διδασκόντων) (Ν. 3848/10 και Υ.Α. Φ353.1/324/105657/Δ1). 2. Το σχολείο ως 

«δημόσια υπηρεσία». 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  

 Να αναγνωρίζουν τη δομή και τη συστημική προσέγγιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, 

 Να εντοπίζουν τις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου και της 

λήψης αποφάσεων σε μια εκπαιδευτική μονάδα, 

 Να αναλύουν τα διαφορετικά συστήματα λήψης αποφάσεων που μπορεί να συναντήσουν σε σχολικές μονάδες, 

 Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά τους, έτσι όπως μπορεί να τα συναντήσουν στη 

διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, 

 Να περιγράφουν τη βασική εκπαιδευτική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του σχολείου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 

 Να κατανοούν το σχολείο ως «δημόσια υπηρεσία», 

 Να εφαρμόζουν τις βασικές διδαχθείσες αρχές οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων όταν τους ανατεθεί 

διοικητική θέση. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Μπρίνια Β. (2008): MANAGEMENT Εκπαιδευτικών μονάδων και Εκπαίδευσης, Εκδόσεις: Σταμούλης. 

 Μπρίνια Β. (2014): Μελέτες Περιπτώσεων εκπαιδευτικών μονάδων, Εκδόσεις: Σταμούλης. 

 Καρακατσάνη Δ., Παπαδιαμαντάκη Π.: Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διαλέξεις (1 διάλεξη των 2 ωρών εβδομαδιαίως). Απαιτείται η εκπόνηση μίας υποχρεωτικής εργασίας. Η βασική διδακτική 

μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας προσανατολισμένη πλήρως στη βιωματική και 

εποικοδομιστική προσέγγιση εκμάθησης, με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τους φοιτητές μέσα από την αυτενέργεια και 

με βάση τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες τους.  

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Η βαθμολογία των φοιτητών στο μάθημα εξαρτάται τόσο από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαλέξεις και τις παρουσιάσεις 

εργασιών αλλά και από την βαθμολογία τους στις  ερευνητικές εργασίες  και τις τελικές εξετάσεις. 

  

https://eclass.aueb.gr/courses/DET132/
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92-3076 Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία-Αναλυτικά προγράμματα 

Ελεύθερης Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Βασιλική Μπρίνια 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF272/ 

Περιεχόμενο 

Βασικές έννοιες της Διδακτικής. Δομή της Διδασκαλίας. Διατύπωση αντικειμενικών σκοπών. Το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Προγραμματισμός της Διδασκαλίας. Σύγχρονες απόψεις για την μάθηση. Μέθοδοι Διδασκαλίας. Η αποτελεσματικότητα της 

αλληλεπίδρασης & αυτενέργειας στη μάθηση. Επίλυση προβλήματος. Εποπτικά μέσα και πηγές για τη διδασκαλία. Η 

διαδικασία της διδασκαλίας. Επίπεδα διανοητικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Το μοντέλο ADDIE. 

Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. Το μοντέλο SCORM. Διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Δημιουργία γνώσης vs 

Απόκτηση γνώσης. Παιδαγωγικές καινοτομίες και τεχνολογία. Ποιότητα, πρόσβαση και ισότητα στην εκπαίδευση. Προκλήσεις 

στη χρήση νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Αναλυτικά Προγράμματα, Περιεχόμενα : Επιλογή και δόμηση, παιδαγωγική 

σχέση και αλληλεπίδραση, διαπροσωπική επικοινωνία, διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Η μικροδιδασκαλία (εργαστήριο 

διδακτικής μεθοδολογίας) στην Πρακτική Άσκηση του εκπαιδευτικού. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  

 Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της διδακτικής και να διατυπώνουν κατάλληλα τους αντικειμενικούς σκοπούς και 

στόχους της εκάστοτε διδασκαλίας 

 Να κατανοούν το περιεχόμενο και την αξία των αναλυτικών προγραμμάτων, και να σχεδιάζουν αποτελεσματικές 

διδασκαλίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε τάξης 

 Να κατανοούν την αξία της αυτενέργειας του μαθητή στη μάθηση και της μαθητοκεντρικής προσέγγισης εν γένει και να 

ανιχνεύουν τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας για την εκάστοτε ενότητα που καλούνται να 

διδάξουν 

 Να κατανοούν την αξία της καλλιέργειας παιδαγωγικής σχέσης με τους μαθητές 

 Να κατανοούν τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με το μοντέλο ADDIE και τη διαδικασία ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού υλικού με το μοντέλο SCORM 

 Να κατανοούν τη μεθοδολογία εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην ψηφιακή εποχή και να διακρίνουν τη διαδικασία 

δημιουργίας γνώσης από την απόκτηση γνώσης 

 Να κατανοούν τις προκλήσεις και τις καινοτομίες που απορρέουν από τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση  

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Γενική και Ειδική Διδακτική Οικονομικών Επιστημών (ΑΕΙ και ΤΕΙ), Μπρίνια Βασιλική,  Ψυχοπαιδαγωγική. 

 Μπρίνια, Β., Αυγερινός Δ. (2016). ADDIE: Το διευρυμένο μοντέλο σχεδιασμού δράσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. 

eκπαιδευτικός κύκλος, 4(3), 187-193. 

 Εισαγωγή στη θεματική της διδακτικής. Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας, Χατζηδήμου Δημήτριος, 

Εκδοτικός Οίκος: Κυριακίδη, 2007. 

 Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, Τριλιανός Α. Θανάσης, 2008. 

 Προετοιμασία και Σχέδιο Μαθήματος, Χατζηδήμου Δημήτριος, Εκδόσεις: Κυριακίδης 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Οι βασικότερες μαθησιακές δραστηριότητες του μαθήματος είναι έρευνες πεδίου που πραγματοποιούνται εντός του 

πανεπιστημίου. Η μαθητοκεντρική μέθοδος, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας αποτελούν τις 

βασικές μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει, αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι πάνω από 5 στα 10, από τον βαθμό της γραπτής 

τελικής εξέτασης με βάρος 50%, τον βαθμό των εργασιών με βάρος 50%. Η βαθμολογία των φοιτητών/τριών στο μάθημα 

εξαρτάται τόσο από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαλέξεις αλλά και από την βαθμολογία τους στις υποχρεωτικές εργασίες 

και στις τελικές γραπτές εξετάσεις. 

https://eclass.aueb.gr/courses/INF272/
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92-3078 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

Ελεύθερης Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Κουτρούμπα 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/MISC162/ 

Περιεχόμενο 

Έννοια, σκοποί και αναγκαιότητα, πλαίσια και προβλήματα εφαρμογής, εξέλιξη και σημερινή κατάσταση της διεθνώς και στη 

χώρα μας. Το θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης. Οι κύριες θεωρίες αξιολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης. Φορείς, είδη 

αξιολόγησης, προσεγγίσεις, μέθοδοι, τεχνικές, μέσα και υλικά, διαδικασίες, αρχές. Τα αντικείμενα, οι σκοποί και τα κριτήρια 

στην αξιολόγηση. Αξιολόγηση των έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικού, διευθυντή) και των μη έμψυχων 

παραγόντων της εκπαίδευσης. Οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Αξιολόγηση προγραμμάτων 

και διαδικασιών αξιολόγησης. Θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Θέση της αξιολόγησης στο πρόγραμμα σπουδών. Μέτρηση 

και αξιολόγηση. Αντικειμενικά τεστ. Τεστ ανάπτυξης. Οργάνωση και ανάλυση των αντικειμενικών τεστ. Χαρακτηριστικά ενός 

τεστ: εγκυρότητα - αξιοπιστία. Ερμηνεία βαθμών. Τυποποίηση ενός τεστ. Κανονικοποίηση της κατανομής της βαθμολογίας. 

Μοντέλο αξιολόγησης των μαθητών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να αντιλαμβάνονται την έννοια και το περιεχόμενο της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

 Να περιγράφουν τα διάφορα είδη αξιολόγησης της επίδοσης και του διδακτικού έργου που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διδακτική πράξη, 

 Να κατανοούν την αξία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τη διδακτική πράξη, 

 Να αναπτύσσουν τόσο περιγραφικά όσο και αντικειμενικά κριτήρια και μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 

και του διδακτικού τους έργου, 

 Να αναπτύσσουν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης, 

 Να ανιχνεύουν κατάλληλες και προσαρμοσμένες τεχνικές αξιολόγησης που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Ζαβλανός Μύρων Μ: Διδακτική και αξιολόγηση. Εκδόσεις: Σταμούλης 

 Ταρατόρη-Τσαλκατίδου Ελένη: Σχολική Αξιολόγηση. Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού και της 

επίδοσης του μαθητή. Εκδόσεις: Κυριακίδης Α.Ε. 

 Κασσωτάκης Μιχάλης: Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 

 Bonniol Jean - Jacques,Vial Michel: Τα μοντέλα της αξιολόγησης. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διαλέξεις (1 διάλεξη των 2 ωρών εβδομαδιαίως). Απαιτείται η εκπόνηση δύο υποχρεωτικών εργασιών. Οι εργασίες του 

μαθήματος είναι ομαδικές και μετά την παράδοσή τους γίνεται και παρουσίαση τυχαία επιλεγμένων εργασιών στους φοιτητές 

που παρακολουθούν το μάθημα και στους διδάσκοντες. Η βασική διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας προσανατολισμένη πλήρως στη βιωματική και εποικοδομιστική προσέγγιση εκμάθησης, 

με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τους φοιτητές μέσα από την αυτενέργεια και με βάση τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες 

γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Η βαθμολογία των φοιτητών στο μάθημα εξαρτάται:  

Α) από τη βαθμολογία τους στις εργασίες  

Β) από τη βαθμολογία τους στις τελικές γραπτές εξετάσεις. 

  

https://eclass.aueb.gr/courses/MISC162/
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92-3087 Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Οικονομικών Μαθημάτων 

Ελεύθερης Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Βασιλική Μπρίνια 

URL:  https://eclass.aueb.gr/courses/ME327/ 

Περιεχόμενο 

Οι οικονομικές επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικά μέσα. Αναλυτικό 

Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων που διδάσκονται από την ειδικότητα Οικονομολόγος (ΠΕ09) στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Οι οδηγίες διδασκαλίας του π. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα οικονομικά μαθήματα. Ανάπτυξη των βασικών 

μεθόδων διδασκαλίας στις οικονομικές επιστήμες. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (διδασκαλία με ομάδες), διδασκαλία με τη 

μέθοδο σχεδίου δράσης / project.  Η μέθοδος project στο Λύκειο. Η εφαρμογή της μεθόδου project στις οικονομικές επιστήμες. 

Η εισαγωγή της τέχνης στις οικονομικές επιστήμες (Ζωγραφική, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, αφήγηση–story telling). Η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία (wikispaces, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιχνιδοποίηση). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τις βασικές αρχές διδακτικής του γνωστικού τους αντικειμένου, 

 Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά μαθήματα που θα βασίζονται στις διδαχθείσες αρχές της ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας, 

 Να υιοθετούν καινοτόμες και διεπιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να χρησιμοποιούν ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να αντιλαμβάνονται την αξία της τέχνης ως πολύτιμου εκπαιδευτικού εργαλείου μετασχηματισμού των αντιλήψεων των 

μαθητών και διευκόλυνσης της επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός, 

 Να αξιοποιούν ποικίλες μορφές τέχνης κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να αξιοποιούν εφαρμογές της ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως την ηλεκτρονική πλατφόρμα των Wikispaces και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Συνίσταται η πρότερη παρακολούθηση του μαθήματος «Γενική 

Διδακτική Μεθοδολογία-Αναλυτικά Προγράμματα», ώστε να έχουν οι φοιτητές το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο των αρχών 

της διδακτικής μεθοδολογίας και να είναι έτσι σε θέση να παρακολουθήσουν την ειδική διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού 

τους αντικειμένου. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project (Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία) στη Διδασκαλία των Οικονομικών 

Επιστημών, Μπρίνια Βασιλική,  Εκδόσεις: Δαρδάνος ΟΕ. 

 Προετοιμασία και Σχέδιο Μαθήματος, Χατζηδήμου Δημήτριος, Εκδόσεις: Κυριακίδης. 

 Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής-Συμβολή στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας, Χατζηδήμου Δημήτριος, 

Εκδόσεις: Κυριακίδης. 

 Λειτουργική διδακτική, Minder Michel. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διαλέξεις (1 διάλεξη των 2 ωρών εβδομαδιαίως). Απαιτείται η εκπόνηση δύο υποχρεωτικών εργασιών. Οι εργασίες του 

μαθήματος είναι ομαδικές και μετά την παράδοσή τους γίνεται και παρουσίαση τυχαία επιλεγμένων εργασιών στους φοιτητές 

που παρακολουθούν το μάθημα και στους διδάσκοντες. Οι βασικότερες μαθησιακές δραστηριότητες του μαθήματος είναι οι 

έρευνες πεδίου εντός του πανεπιστημίου. Η μαθητοκεντρική μέθοδος, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η βιωματική μέθοδος 

διδασκαλίας αποτελούν τις βασικές μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως εξής: Εργασίες και συμμετοχή στο μάθημα.  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 

εξαμήνου. Για να προσμετρηθεί ο βαθμός των εργασιών στον τελικό βαθμό θα πρέπει ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις των 

εξεταστικών περιόδων να είναι τουλάχιστον 5. 

  

https://eclass.aueb.gr/courses/ME327/
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92-3088 Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Πληροφορικής 

Ελεύθερης Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Αθανάσιος Ανδρούτσος 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF282/ 

Περιεχόμενο 

Πληροφορική στην εκπαίδευση: Γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικό μέσο. Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην 

ελληνική Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση. Εννοιολογικό πλαίσιο και ορισμοί για τη Διδακτική της Πληροφορικής. Βασικές 

έννοιες Διδακτικής της Πληροφορικής (πρακτικές, μοντέλα, διαδικασίες μάθησης). Προγραμματισμός ως γνωστικό αντικείμενο. 

Τεχνολογίες και εργαλεία για τη διδασκαλία αρχών προγραμματισμού και την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

(Scratch, Gamemaker, Kodu κλπ.). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (διδασκαλία με ομάδες), διδασκαλία με τη μέθοδο σχεδίου 

δράσης / project.  Η μέθοδος project στο Λύκειο. Η εφαρμογή της μεθόδου project στην Πληροφορική. Ειδικά θέματα 

Διδακτικής του Προγραμματισμού (προγραμματισμός, μεταβλητή, δομές ελέγχου, επιλογή, επανάληψη, διαδικασία, 

αναδρομικότητα). Το εκπαιδευτικό λογισμικό στην πράξη και στην αγορά, στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Η 

εισαγωγή της τέχνης στην πληροφορική (Ζωγραφική, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, αφήγηση – story telling).  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τις βασικές αρχές διδακτικής του γνωστικού τους αντικειμένου. 

 Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά μαθήματα που θα βασίζονται στις διδαχθείσες αρχές της ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας. 

 Να υιοθετούν καινοτόμες και διεπιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας κατά τη διδακτική πράξη. 

 Να χρησιμοποιούν ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας κατά τη διδακτική πράξη. 

 Να αντιλαμβάνονται και να διακρίνουν την αξία της τέχνης ως πολύτιμου εκπαιδευτικού εργαλείου μετασχηματισμού των 

αντιλήψεων των μαθητών και διευκόλυνσης της επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. 

 Να αξιοποιούν ποικίλες μορφές τέχνης κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να αξιοποιούν εφαρμογές της ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Συνίσταται η πρότερη παρακολούθηση του μαθήματος «Γενική 

Διδακτική Μεθοδολογία-Αναλυτικά Προγράμματα», ώστε να έχουν οι φοιτητές το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο των αρχών 

της διδακτικής μεθοδολογίας και να είναι έτσι σε θέση να παρακολουθήσουν την ειδική διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού 

τους αντικειμένου. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project (Βιωματική – Επικοινωνιακή Διδασκαλία) στη Διδασκαλία των Οικονομικών 

Επιστημών, Μπρίνια Βασιλική, Εκδόσεις: Δαρδάνος ΟΕ. 

 Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής., Κόμης Βασίλης Εκδόσεις: Κλειδάριθμος.  

 Προετοιμασία και Σχέδιο Μαθήματος, Χατζηδήμου Δημήτριος, Εκδόσεις: Κυριακίδης. 

 Λειτουργική διδακτική, Minder Michel. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Οι βασικότερες μαθησιακές δραστηριότητες του μαθήματος είναι οι ομιλίες γνωστών καθηγητών και ειδικών στον τομέα τους 

που επικοινωνούν στους φοιτητές τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ώστε να αποκτούν οι φοιτητές γνώσεις και να αναπτύσσουν 

δεξιότητες, όχι μέσα από στείρα διάλεξη αλλά μέσα από ένα είδος έρευνας πεδίου το οποίο πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό 

εντός του πανεπιστημίου. Η μαθητοκεντρική μέθοδος, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας 

αποτελούν τις βασικές μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως εξής: Τρείς εργασίες και συμμετοχή στο μάθημα.  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος 

του εξαμήνου. Για να προσμετρηθεί ο βαθμός των εργασιών στον τελικό βαθμό θα πρέπει ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις των 

εξεταστικών περιόδων να είναι τουλάχιστον 5. 

  

https://eclass.aueb.gr/courses/INF282/
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92-3085 Ποιότητα στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία 

Ελεύθερης Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS   

Διδάσκουσα: Ελένη Σφακιανάκη  

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF357/ 

Περιεχόμενο 

Το μάθημα «Ποιότητα στην Εκπαίδευση» αφορά την ανάγκη των σχολείων για αλλαγή και εκσυγχρονισμό μέσα από την 

εφαρμογή της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 1η ενότητα: Αρχές Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση 2η 

ενότητα: Η συστημική προσέγγιση στην οργάνωση των σχολείων ποιότητας. 3η ενότητα: Εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στη 

Διδασκαλία και τη Μάθηση 4η ενότητα: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Μοντέλα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών 

Οργανισμών 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να περιγράφουν την έννοια της Ολικής Ποιότητας στη Διδασκαλία και την Εκπαίδευση, 

 Να κατανοούν σε βάθος τη συστημική προσέγγιση οργάνωσης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ποιότητας, 

 Να εφαρμόζουν τα 14 σημεία Ποιότητας του Deming, 

 Να εφαρμόζουν εργαλεία ανίχνευσης της «προσωπικής ποιότητας» των εκπαιδευτικών και των διοικούντων, 

 Να αναλύουν τα διαφορετικά εργαλεία και συστήματα αξιολόγησης οργανισμών και εκπαιδευτικών μονάδων που 

κυριαρχούν στη σύγχρονη εποχή, 

 Να ανιχνεύουν τα εμπόδια εφαρμογής της ολικής ποιότητας στην τάξη και στις σχολικές μονάδες. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Ζαβλανός Μύρων Μ. 

 Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Paul James. 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εκπαίδευση, Συγγραφείς: Συλλογικό έργο, Επιμ: Ελένη Σφακιανάκη 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Η βασική διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας προσανατολισμένη πλήρως στη 

βιωματική και εποικοδομιστική προσέγγιση εκμάθησης, με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τους φοιτητές μέσα από την 

αυτενέργεια και με βάση τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες τους. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Η βαθμολογία των φοιτητών στο μάθημα εξαρτάται:  

Α) από τη βαθμολογία τους στις εργασίες  

Β) από τη βαθμολογία τους στις τελικές γραπτές εξετάσεις. 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει, αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι πάνω από 5 στα 10, από τον βαθμό της γραπτής 

τελικής εξέτασης με βάρος 50%, τον βαθμό των εργασιών με βάρος 50%.  

  

https://eclass.aueb.gr/courses/INF357/


17 

 

92-3086 Εισαγωγή στους Η/Υ – Παιδαγωγικές εφαρμογές στην εκπαίδευση 

Ελεύθερης Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκων: Αθανάσιος Ανδρούτσος 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF346/ 

Περιεχόμενο 

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στις ΤΠΕ. Εισαγωγή στην HTML/CSS. Search Engine Optimization 

(SEO). Δημιουργία ιστοσελίδων. Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Web και τα Κοινωνικά Δίκτυα. 

Συνεργατικά Συστήματα. Wikis, Google Docs. Ανασκόπηση εργαλείων σχεδιασμού έργων και εννοιολογικής οργάνωσης. 

Ανασκόπηση εργαλείων δημιουργίας πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ανασκόπηση εργαλείων παρουσιάσεων. 

Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (LMS). Σχεδιασμό Ψηφιακού Μαθήματος. Το LMS Moodle. Πόροι 

και εργαλεία. Ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων και ψηφιακών μαθημάτων. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός με τεχνολογία. 

Ειδικά θέματα στην εκπαίδευση. Καθολική σχεδίαση, MOOCs, παιχνιδοποίηση, προσωποποιημένη μάθηση. Παιδαγωγικές 

εφαρμογές στην εκπαίδευση. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση. Το μοντέλο Double Diamond.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

 Να κατανοούν τις σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και τις βασικές αρχές των ΤΠΕ και των Τεχνολογιών Εκπαίδευσης. 

 Να χρησιμοποιούν το WWW και τα κοινωνικά δίκτυα για τη δημιουργία σελίδων για εκπαιδευτικού σκοπούς καθώς και για 

την εύρεση και το διαμοιρασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου.. 

 Να χρησιμοποιούν και να συνδυάζουν ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου και ψηφιακών 

μαθημάτων καθώς και για να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες. 

 Να δημιουργούν ψηφιακά μαθήματα se περιβάλλοντα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως το Moodle. 

 Να κατανοούν και να εφαρμόζουν ειδικές εκπαιδευτικές μεθόδους όπως παιχνιδοποίηση, καθολικός σχεδιασμός, 

προσωποποιημένη μάθηση, MOOCs. 

 Να κατανοούν και να διακρίνουν τα εκπαιδευτικά προβλήματα και να βρίσκουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες 

επιχειρηματικές λύσεις. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Συνίσταται να έχουν επιτύχει στο μάθημα «Δημιουργία και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες 

μεθοδολογίες εκπαίδευσης» που προσφέρεται από το τμήμα Πληροφορικής. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Κόμης Βασίλης, 

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 

 Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση. Εκδόσεις, Newby Timothy J., Stepich Donald A., Lehman James D., 

Russel James D., Επίκεντρο. 

 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Αθ. Ανδρούτσος, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΟΠΑ, 2016. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διαλέξεις (2 ώρες εβδομαδιαίως), μία ατομική και μία ομαδική εργασία. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες με 

στόχο να τις χρησιμοποιήσουν μελλοντικά στις διδασκαλίες που θα πραγματοποιήσουν. Το εκάστοτε εκπαιδευτικό λογισμικό 

παρουσιάζεται από τους ίδιους τους φοιτητές στα πλαίσια εργασίας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες 

του μαθήματος. Απαιτείται η εκπόνηση δύο υποχρεωτικών εργασιών. Στόχος είναι η πλήρης κατανόηση των εννοιών που 

διδάχθηκαν όλο το εξάμηνο. Στο τέλος του εξαμήνου οι ομάδες που επέλεξαν κάποιο εκπαιδευτικό εργαλείο, πρέπει να το 

παρουσιάσουν στην τάξη. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Η βαθμολογία των φοιτητών στο μάθημα εξαρτάται:  

Α) από τη βαθμολογία τους στις εργασίες  

Β) από τη βαθμολογία τους στις τελικές γραπτές εξετάσεις. 

  

https://eclass.aueb.gr/courses/INF346/
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92-3070 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (Π.Α.Δ.) I 

Ελεύθερης Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Βασιλική Μπρίνια 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/DET135/ 

Περιεχόμενο 

Οι επιμέρους διδακτικές δραστηριότητες του συστήματος ΠΑΔ Ι (χειμερινό εξάμηνο) εντάσσονται σε σειριακή κλίμακα 

διαβαθμισμένης δυσκολίας, σε δύο είδη, την Εσωτερική Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας [πραγματοποίηση και παρακολούθηση 

Μικροδιδασκαλίας] και την Εξωτερική Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας [πραγματοποίηση και παρακολούθηση διδασκαλιών σε 

δυο δημόσιες σχολικές μονάδες καθώς και παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών σε Πρότυπα Πειραματικά σχολεία (3 

δειγματικές διδασκαλίες για κάθε φοιτητή/τρια/εξάμηνο)]: Α) Η «Μικροδιδασκαλία». Β) Οι δειγματικές διδασκαλίες σε 

Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια. Γ) Οι τρείς διδασκαλίες σε δυο δημόσιες σχολικές μονάδες-Γενικά Λύκεια. Το μάθημα 

περιλαμβάνει, επίσης, στο πλαίσιο της εργαστηριακής του μορφής και της βιωματικής προσέγγισης που απαιτείται για να 

επιτύχει τους στόχους του δημιουργικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σκοπούς και βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης 

δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν την αξία της προετοιμασίας, της οργάνωσης και του σχεδιασμού της εκάστοτε διδασκαλίας, 

 Να σχεδιάζουν κατάλληλα σχέδια μαθήματος για κάθε περίπτωση μαθητικού υλικού, 

 Να εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο επί της παιδαγωγικής επιστήμης και της διδακτικής 

μεθοδολογίας, 

 Να ανακαλύπτουν τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες μεθόδους που αρμόζουν στις ανάγκες της εκάστοτε διδακτικής 

ενότητας και του εκάστοτε ακροατηρίου, 

 Να διαχειρίζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά τον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας, ώστε να καλύπτεται η 

απαιτούμενη ύλη, 

 Να διαχειρίζονται ως εκπαιδευτικοί πλέον μια τάξη μαθητών με άνεση και φυσικότητα, 

 Να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν έναν εκπαιδευτικό. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Μελέτες Περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων (Educational Case Studies), Μπρίνια Βασιλική  

 Μικροδιδασκαλία και Άσκηση Διδακτικών Δεξιοτήτων, Αχιλλέας Καψάλης, Ιωάννης Βρεττός 

 Γενική και Ειδική Διδακτική Οικονομικών Επιστημών (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Ψυχοπαιδαγωγική, Μπρίνια Βασιλική, Εκδόσεις: 

Σταμούλης 

 Προετοιμασία και Σχέδιο Μαθήματος, Χατζηδήμου Δημήτριος, Εκδόσεις: Κυριακίδης 

 Management και συναισθηματική νοημοσύνη, Μπρίνια Βασιλική  

 Ο αρχάριος εκπαιδευτικός ενώπιον της διδασκαλίας, M. Serra Goethals, Rose A. Howard, Marie M. SandersΔιδακτικές και 

Μαθησιακές Μέθοδοι 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι  

Παρακολουθήσεις δειγματικών διδασκαλιών (πειραματικά σχολεία) - Διδασκαλίες σε σχολείο. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η 

παρακολούθηση διακεκριμένων καθηγητών και ειδικών στον τομέα τους. Η χρήση της βιωματικής μεθόδου εκπαίδευσης και 

του μαθητοκεντρικού μοντέλου αποτελούν τον κορμό του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει, αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι πάνω από 5 στα 10, από τον βαθμό της γραπτής 

τελικής εξέτασης με βάρος 50%, τον βαθμό των δραστηριοτήτων και εργασιών με βάρος 50%. Η φοίτηση στο μάθημα 

«Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι» είναι υποχρεωτική.  

  

https://eclass.aueb.gr/courses/DET135/
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92-3080 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία (Π.Α.Δ.) IΙ 

Ελεύθερης Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS  

Διδάσκουσα: Βασιλική Μπρίνια 

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/DET154/ 

Περιεχόμενο 

Οι επιμέρους διδακτικές δραστηριότητες του συστήματος ΠΑΔ IΙ (εαρινό εξάμηνο) εντάσσονται σε σειριακή κλίμακα 

διαβαθμισμένης δυσκολίας, σε δύο είδη, την Εσωτερική Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας και την Εξωτερική Πρακτική Άσκηση 

Διδασκαλίας: Α) Η «Προκαταρκτική Διδασκαλία» Β) Οι δειγματικές διδασκαλίες σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια Γ) Οι τρείς 

διδασκαλίες σε τρεις δημόσιες σχολικές μονάδες-Γενικά Λύκεια ή ΕΠΑΛ. Το μάθημα περιλαμβάνει, επίσης, στο πλαίσιο της 

εργαστηριακής του μορφής και της βιωματικής προσέγγισης που απαιτείται για να επιτύχει τους στόχους του, διαλέξεις 

διεπιστημονικού χαρακτήρα, δημιουργικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς σκοπούς και βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης 

δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και εργαστήρια με ειδικούς στόχους για την επιμόρφωση των φοιτητών με 

βιωματικό τρόπο σε θέματα όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, το bullying κ.ο.κ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να σχεδιάζουν κατάλληλα σχέδια μαθήματος για κάθε περίπτωση μαθητικού υλικού, 

 Να εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο επί της παιδαγωγικής επιστήμης και της διδακτικής 

μεθοδολογίας, 

 Να αξιοποιούν βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να αξιοποιούν Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας κατά τη διδακτική πράξη, όπως την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα των wikispaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

 Να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τέχνη για μια καινοτόμα και αποτελεσματική διδασκαλία, 

 Να διαχειρίζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά τον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας, ώστε να καλύπτεται η 

απαιτούμενη ύλη, 

 Να διαχειρίζονται ως εκπαιδευτικοί πλέον μια τάξη μαθητών με άνεση και φυσικότητα 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα 

Ενδείκνυται η πρότερη επιτυχής παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι, με 

σκοπό να μπορούν να ανταποκριθούν οι φοιτητές αποτελεσματικά στις υψηλότερες απαιτήσεις του μαθήματος της Πρακτικής 

Άσκησης στη Διδασκαλία ΙΙ. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία 

 Μελέτες Περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων (Educational Case Studies), Μπρίνια Βασιλική  

 Μικροδιδασκαλία και Άσκηση Διδακτικών Δεξιοτήτων, Αχιλλέας Καψάλης, Ιωάννης Βρεττός 

 Management και συναισθηματική νοημοσύνη, Μπρίνια Βασιλική  

 Η ποιότητα στη διδασκαλία, στη μάθηση και στη διοίκηση, Ζαβλανός Μύρων 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

Η βασική διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας προσανατολισμένη  στη 

βιωματική και εποικοδομιστική προσέγγιση εκμάθησης, με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων από τους φοιτητές μέσα από την 

αυτενέργεια και με βάση τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες τους.  

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει, αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι πάνω από 5 στα 10, από τον βαθμό της γραπτής 

τελικής εξέτασης με βάρος 50%, τον βαθμό των δραστηριοτήτων και εργασιών με βάρος 50%. Η φοίτηση στο μάθημα 

«Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙI» είναι υποχρεωτική.  

https://eclass.aueb.gr/courses/DET154/

