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1. ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ 

2. ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΣΟ: Β5 

3. ΚΤΡΙΟ/Α ΔΙΔΑΚΩΝ/ΟΤΑ: Βαςιλεία Χρθςτίδου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 
Π.Σ.Π.Ε.,  vchristi@ece.uth.gr 

4. ΑΛΛΟΙ/Ε ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ/ΟΤΕ:  
Δόμνα Κακανά, Κακθγιτρια Π.Σ.Π.Ε., dkakana@uth.gr 
Μαρία Παπαδοποφλου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Π.Σ.Π.Ε.,  mariapap@uth.gr 
Ειρινθ Νάκου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Π.Σ.Π.Ε, inakou@uth.gr  
Ηλίασ Καραςαββίδθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Π.Σ.Π.Ε., ikaras@uth.gr  
Μαριάννα Σηεκάκθ, Κακθγιτρια Σ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ., tzekaki@nured.auth.gr  
Παναγιϊτθσ Κανελλόπουλοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Π.Σ.Π.Ε., pankanel@uth.gr 

5. ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ/ΟΤΑ: Σρίτθ, 17.30-19.00 & Σετάρτθ, 11.00-
12.00. 

6. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:  
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των κυρίαρχων ςφγχρονων κεωριςεων για 
τθ διδακτικι διαχείριςθ διαφορετικϊν γνωςτικϊν περιοχϊν, όπωσ θ γλϊςςα, τα 
μακθματικά, θ ιςτορία, οι φυςικζσ επιςτιμεσ κ.ά. Παρουςιάηονται 
παραδοςιακζσ απόψεισ και μοντζλα διδαςκαλίασ και αντιδιαςτζλλονται με τα 
πρόςφατα ερευνθτικά δεδομζνα και κεωρθτικζσ αρχζσ. 
 

mailto:tzekaki@nured.auth.gr


7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Α/Α Ημερομθνία Ειςθγθτισ/ρια Θζμα Παρατθριςεισ 

1 21/2 Βαςιλεία Χρθςτίδου Ειςαγωγικό μάκθμα 3.00-6.00 

2 28 / 2 Δόμνα Κακανά & 
Βαςιλεία Χρθςτίδου 

Διδακτικζσ τρατθγικζσ 3.00-6.00 

3 28 / 2 Δόμνα Κακανά & 
Βαςιλεία Χρθςτίδου 

Η διαδικαςία τθσ 
αξιολόγθςθσ: από τισ 
παραδοςιακζσ μορφζσ 
αξιολόγθςθσ ςτισ 
εναλλακτικζσ 

6.00-9.00 

4 13 / 3 Ειρινθ Νάκου & 
Βαςιλεία Χρθςτίδου  

Εκπαιδευτικό υλικό, 
ιςτορικι εκπαίδευςθ και 
μουςεία 

3.00-6.00 

5 20 / 3 Ηλίασ 
Καραςαββίδθσ & 
Βαςιλεία Χρθςτίδου  
 

Μοντζλα & Εφαρμογζσ 
Ψθφιακοφ Βίντεο ςτθν 
Εκπαίδευςθ 

3.00-6.00 

6 20 / 3 Μαρία 
Παπαδοποφλου & 
Βαςιλεία Χρθςτίδου 

Νζο Πρόγραμμα πουδϊν 
για τθ γλϊςςα ςτθν 
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 

6.00-9.00 

7 27/3 Βαςιλεία Χρθςτίδου φγχρονεσ διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ 

3.00-6.00 

8 24 / 4 Μαριάννα Σηεκάκθ 
& Βαςιλεία 
Χρθςτίδου 

Μακθματικι εκπαίδευςθ 
για μικρζσ θλικίεσ: 
αλλάηοντασ τθν τάξθ των 
μακθματικϊν (Ι) 

3.00-6.00 

9 24 / 4 Μαριάννα Σηεκάκθ 
& Βαςιλεία 
Χρθςτίδου 

Μακθματικι εκπαίδευςθ 
για μικρζσ θλικίεσ: 
αλλάηοντασ τθν τάξθ των 
μακθματικϊν (ΙΙ) 

6.00-9.00 

10 8 /5 Παναγιϊτθσ 
Κανελλόπουλοσ & 
Βαςιλεία Χρθςτίδου 

υνκζτοντασ με τα παιδιά: 
φγχρονεσ απόψεισ για τθ 
δθμιουργικι μουςικι 
παιδαγωγικι 

3.00-6.00 

11 29 / 5 Βαςιλεία Χρθςτίδου Μάκθμα ανατροφοδότθςθσ 
και παρουςίαςθσ τθσ 
προόδου των τελικϊν 
εργαςιϊν 

3.00-6.00 

12 Ιοφνιοσ Βαςιλεία Χρθςτίδου Παρουςιάςεισ εργαςιϊν 3.00-6.00 

 
 



8. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
 

Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ γίνεται με ατομικι εργαςία.  
Θζμα εργαςίασ:  

υνδυάςτε τισ κεωρθτικζσ αρχζσ από δφο τουλάχιςτον από τισ διαλζξεισ που κα 
παρακολουκιςετε ςτθ διάρκεια του εξαμινου, προκειμζνου να ςυγκροτιςετε 
μια ολοκλθρωμζνθ διδακτικι πρόταςθ για το νθπιαγωγείο ι τισ πρϊτεσ τάξεισ 
του δθμοτικοφ ςχολείου. Η διδακτικι ςασ πρόταςθ κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςε 
χρονικι διάρκεια 20’-60’ και μπορεί να είναι διακεματικι. 
υγκεκριμζνα, καλείςτε να περιγράψετε με ςαφινεια και λεπτομζρεια τον όλο 
ςχεδιαςμό ςασ (ςτόχοι, υλικά, μζκοδοι, πορεία) και να τον τεκμθριϊςετε με 
βάςθ τισ ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ και κεωρθτικζσ αρχζσ για τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ ςτισ μικρζσ θλικίεσ.  

Η ζκταςθ τθσ εργαςίασ ςασ να μθν ξεπερνά τισ 4.000 λζξεισ. 
Η δομι τθσ εργαςίασ πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω γενικζσ ενότθτεσ: 
• Ειςαγωγι (τι πραγματεφεται θ εργαςία, ποιοσ ο ςτόχοσ τθσ, από ποιεσ 

ενότθτεσ απαρτίηεται, τι ενδιαφζρον παρουςιάηει το κζμα) 
• Θεωρθτικό πλαίςιο (βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ) 
• Παρουςίαςθ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ (αναλυτικι περιγραφι και 

τεκμθρίωςθ: με βάςθ ποιεσ ερευνθτικζσ / κεωρθτικζσ αρχζσ και ποια 
επιμζρουσ κριτιρια ζγινε ο ςχεδιαςμόσ; Σι εξυπθρετεί θ κάκε επιλογι 
ςτόχου, υλικοφ, ςτρατθγικισ, πορείασ που προτείνετε;)  

• υηιτθςθ, ςυμπεράςματα και προτάςεισ 
• Βιβλιογραφία 
θμαντικά χαρακτθριςτικά του κειμζνου κεωροφνται τα εξισ:  
• Καλι τεκμθρίωςθ και αιτιολόγθςθ των διδακτικϊν επιλογϊν που κα 

προτείνετε. 
• Πλοφτοσ και ποικιλία βιβλιογραφικϊν πθγϊν. Αναηιτθςθ και παράκεςθ και 

νζων πθγϊν, ανάλογα με τθν εςτίαςθ κάκε εργαςίασ. 
• Προςοχι ςτθν ορκι παράκεςθ τθσ βιβλιογραφίασ. 
• Ξεκάκαρθ δομι και διατφπωςθ. 
• υνάφεια μεταξφ κεωρθτικοφ - πρακτικοφ μζρουσ και ςυμπεραςμάτων. 
  
9. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Edwards, S. (2003). New directions: charting the paths for the role of 
sociocultural theory in early childhood education and curriculum. Contemporary 
Issues in Early Childhood, 4(3), 251-266. 

2. Fleer, M., Anning, A., & Cullen, J. (2006). A framework for conceptualizing early 
childhood education. In A. Anning, J. Cullen, and M. Fleer (Eds.), Early Childhood 
Education: Society and culture (pp. 175-189). Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο 
http://www.corwin.com/upm-data/9732_035886Ch14.pdf 

3. Hedges, H., & Cullen, J. (2005). Meaningful teaching and learning: Children’s and 
teachers’ content knowledge. ACE papers. Σεφχοσ 16. Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο 



http://www.education.auckland.ac.nz/webdav/site/education/shared/about/re
search/docs/FOED%20Papers/Issue%2016/ACE_Paper_9_Issue_16.doc  

4. Κακανά, Δ. Μ. (2008). Η ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και μάκθςθ. Θεωρθτικζσ 
προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικζσ προοπτικζσ. Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ.  

5. Ryan, S., &  Grieshaber, S. J. (2005). Shifting from developmental to postmodern 
practices in early childhood teacher education. Journal of Teacher Education, 
56(1), 34-46. 

6. Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: Changing 
Contexts of Text and Image in Classroom Practice. Open University Press.  

7. Winsler, A. (2003). Introduction to special issue: Vygotskian perspectives in early 
childhood education: Translating ideas into classroom practice. Early Education 
& Development, 14(3), 253-270. 

8. Worth, K., & Grollman, S. (2003). Worms, Shadows, and Whirlpools: Science in 
the early childhood classroom: Science in the early childhood classroom. 
Portsmouth, NH: Heineman. Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExt
Search_SearchValue_0=ED481899&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED
481899  

9. τον ιςτότοπο του Ψθφιακοφ χολείου 
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php) κα βρείτε τα νζα 
προγράμματα ςπουδϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, χριςιμα αναρτθμζνα ζγγραφα 
περιλαμβάνουν: 
i. Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ για το Πρόγραμμα πουδϊν του Νθπιαγωγείου. 

ii. Πρόγραμμα πουδϊν Νθπιαγωγείου (α’ και β’ μζροσ). 
iii. Επιμορφωτικό υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
iv. Οδθγοφσ Εκπαιδευτικοφ για κάκε γνωςτικό αντικείμενο για το δθμοτικό και 

το γυμνάςιο. 
v. Σα προγράμματα ςπουδϊν ανά γνωςτικό αντικείμενο για το δθμοτικό και το 

γυμνάςιο. 

10.  τθν ιςτοςελίδα του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (www.pi-schools.gr) κα βρείτε, 
εκτόσ από τα αναλυτικά προγράμματα που ιςχφουν ςιμερα, και πλθροφορίεσ 
και προδιαγραφζσ για τθ ςυγγραφι εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

11. τον ιςτότοπο http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-
programmata/proscholiki_ekpaidefsi.pdf κα βρείτε το Πρόγραμμα πουδϊν 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ τθσ Κφπρου. 
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Διάλεξθ 1 ζωσ 12 
 

Σίτλοσ Περιεχόμενα Λζξεισ-κλειδιά 
1. Ειςαγωγικό 

μάκθμα 

Η εποικοδομθτικι κεϊρθςθ τθσ 
μάκθςθσ. Piaget και κοινωνικόσ 
εποικοδομιςμόσ  του Vygotsky. 
Ερευνθτικζσ μετα-αναλφςεισ και θ 
επίδραςι τουσ ςτα ςφγχρονα 
αναλυτικά προγράμματα και 
διδακτικά μοντζλα. 

Εποικοδομιςμόσ, Ζϊνθ 
Επικείμενθσ 
Ανάπτυξθσ, Αναλυτικά 
προγράμματα για τισ 
μικρζσ θλικίεσ, 
Εκπαιδευτικοί 

Βιβλιογραφία  
1. Edwards, S. (2007). From developmental-constructivism to socio-cultural theory and 

practice: an expansive analysis of teachers’ professional learning in early childhood 
education. Journal of Early Childhood Research, 5(1), 83-106. 

2. Fleer, M. (2003). Early childhood education as an evolving ‘community of practice’ or 
as lived ‘social reproduction’: researching the ‘taken-for-granted’. Contemporary 
Issues in Early Childhood, 4(1), 64-79. 

3. Herrington, J., & Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic 
learning environments. Educational Technology Research and Development, 48(3), 
23-48. Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο www.uow.edu.au  

4. Jacobs, G. M. (2001). Providing the scaffold: a model for early childhood/primary 
teacher preparation. Early Childhood Education Journal, 29(2), 125-130. 

5. Κουλαϊδισ, Β. (Επιμ.), φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν ανάπτυξθ κριτικισ 
– δθμιουργικισ ςκζψθσ (για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ). Ακινα: Ο.ΕΠ.ΕΚ 
(διακζςιμο ςτο http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf ) 

 

Σίτλοσ Περιεχόμενα Λζξεισ-κλειδιά 
2. Διδακτικζσ 
τρατθγικζσ 

το πλαίςιο τθσ ειςιγθςθσ κα 
αναλυκοφν οι βαςικζσ ζννοιεσ και 
οριςμοί που χρθςιμοποιοφνται 
ςυχνότερα ςτθ ςχετικι 
βιβλιογραφία και κα προςεγγιςτοφν 
οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ   
που τοποκετοφν το παιδί/μακθτι 
ςτό επίκεντρο τθσ διδακτικισ 
διαδικαςίασ και αποςκοποφν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και 
δθμιουργικισ ςκζψθσ. 

Κριτικι και 
δθμιουργικι ςκζψθ, 
διερευνθτικι μάκθςθ, 
ερευνθτικά ςχζδια, 
επίλυςθ 
προβλθμάτων, 
μοντζλα διδαςκαλίασ, 
διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ. 

Βιβλιογραφία  
1. Ηelm, J. & Katz, L. (2001) Young investigators: The project approach in the early 

years. New York: Teacher College Press 
2. Κακανά, Δ,Μ. (2008). Η Ομαδοςυνεργατικι Διδαςκαλία και Μάκθςθ. Θεωρθτικζσ 

Προςεγγίςεισ και Εκπαιδευτικζσ Προοπτικζσ. Θεςςαλονίκθ: Αφϊν Κυριακίδθ 
3. Κακανά, Δ.-Μ, ιμοφλθ Γ.(2008) (επιμ.) Η προςχολικι εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: 

Θεωρθτικζσ Προςεγγίςεισ και Διδακτικζσ Πρακτικζσ. Θεςςαλονίκθ: Επίκεντρο 
4. Kοςςυβάκθ, Φ. (1998). Κριτικι επικοινωνιακι διδαςκαλία. Ακινα: Gutenberg. 
5. Kοςςυβάκθ, Φ. (2003). Εναλλακτικι διδακτικι. Πρoτάςεισ για μετάβαςθ από τθ 

διδακτικι του αντικειμζνου ςτθ διδακτικι του ενεργοφ υποκειμζνου. Ακινα: 

http://www.uow.edu.au/


Gutenberg. 
6. Ματςαγγοφρασ, Η. (2002) τρατθγικζσ Διδαςκαλίασ: Η κριτικι κζψθ ςτθ Διδακτικι 

Πράξθ. Ακινα: Gutenberg 

 

Σίτλοσ Περιεχόμενα Λζξεισ-κλειδιά 
3. Η διαδικαςία τθσ 

αξιολόγθςθσ: από 
τισ παραδοςιακζσ 
μορφζσ αξιολόγθςθσ 
ςτισ εναλλακτικζσ 

Παραδοςιακά ςτο χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ θ αξιολόγθςθ ζχει 
ταυτιςτεί με τθ μζτρθςθ, ωσ μια 
«διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ 
αξίασ ενόσ αντικειμζνου ι μιασ 
πράξθσ» βάςει μιασ κλίμακασ 
μζτρθςθσ. Ωςτόςο, θ παιδαγωγικι 
αξιολόγθςθ είναι μια ςυνεχισ 
διαδικαςία που περιλαμβάνει 
πλικοσ ενδιάμεςων αξιολογιςεων 
που ςυνδζονται κλιμακωτά μεταξφ 
τουσ, επικεντρϊνει ςτισ διεργαςίεσ 
και κακοδθγεί τισ απαραίτθτεσ 
αποφάςεισ για τθ βελτίωςθ των 
αποτελεςμάτων. Οι εναλλακτικζσ 
μορφζσ αξιολόγθςθσ ςτισ οποίεσ κα 
αναφερκοφμε περιλαμβάνουν τθ 
υςτθματικι παρατιρθςθ, το 
Portfolio, τθν Αυτοαξιολόγθςθ και 
Ετεροαξιολόγθςθ. 

υςτθματικι 
παρατιρθςθ, Portfolio,  
Αυτοαξιολόγθςθ, 
Ετεροαξιολόγθςθ. 

Βιβλιογραφία  
1. Κακανά Δ.Μ. & Καηζλα, Κ. (2011). Η αξιολόγθςθ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ. το Κ. 

Χρυςαφίδθσ & Ρ. ιβροποφλου (επιμ.) Αρχζσ και Προοπτικζσ τθσ προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ. Αφιζρωμα: ςτθν Ευγενία Κουτςουβάνου (ςς. 45-71). Θεςςαλονίκθ: 
Αφϊν Κυριακίδθ ΑΕ. ειρά: Καινοτομίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ/ 85 (Διευκ.: Δ. 
Χατηθδιμου- Ε. Σαρατόρθ). 

2. Κακανά, Δ.-Μ, Μπότςογλου, Κ., Χανιωτάκθ, Ν. & Καβαλάρθ Ε. (2006) (Επιμ.) Η 
αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Παιδαγωγικι και διδακτικι διάςταςθ. Θεςςαλονίκθ: 
Εκδόςεισ Αφϊν Κυριακίδθ Α.Ε. 

3. Καψάλθσ, Α. & Χανιωτάκθσ, Ν. (2011). Εκπαιδευτικι Αξιολόγθςθ. Θεςςαλονίκθ: 
Εκδόςεισ Αφϊν Κυριακίδθ Α.Ε. 

4. McAfee, O. & Leong, D.J. (2002). Assessing and guiding young children’s development 
and learning (3rd ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon 

5. McAfee, O., Leong, D.J. & Bodrova, E. (2004). Basics of assessment. A primer for early 
childhood educators. Washington, DC: National Association for the Education of Young 
Children 

6. Mandernach, B. J. (2003). Incorporating Portfolio Assessment. Ανακτικθκε 
29/11/2009 ςτο htpp://www.park.edu/cetl/quicktips 

7. Ντολιοποφλου, Ε. & Γουργιϊτθ, Ε. (2008). Η αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Ακινα: 
Gutenberg. 

 



 

Σίτλοσ Περιεχόμενα Λζξεισ-κλειδιά 
4. Εκπαιδευτικό υλικό, 

ιςτορικι εκπαίδευςθ 
και μουςεία 

Παρουςιάηονται ερευνθτικά 
δεδομζνα για τθ ςχολικι ιςτορικι 
εκπαίδευςθ, κακϊσ και αντίςτοιχα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό. 
Λαμβάνονται υπόψθ 
επιςτθμολογικζσ, μουςειολογικζσ, 
κοινωνικο-πολιτιςμικζσ, παιδαγωγικζσ 
και μεκοδολογικζσ παράμετροι. 

Ιςτορικό, πολιτιςμικό, 
κοινωνικό πλαίςιο, 
μουςειακόσ χϊροσ, 
μουςειοπαιδαγωγικά 
προγράμματα και 
υλικό 

Βιβλιογραφία 
1. Κόκκινοσ, Γ. & Νάκου, Ει. (2006). Προςεγγίηοντασ τθν ιςτορικι εκπαίδευςθ ςτισ 

 αρχζσ του 21ου αιϊνα. Ακινα: Μεταίχμιο. 
2. Νάκου, Ει. (2001). Μουςεία: Εμείσ, τα πράγματα και ο πολιτιςμόσ. Ακινα: νιςοσ. 
3. Νάκου, Ει. (2009). Μουςεία, ιςτορίεσ και Ιςτορία. Ακινα: νιςοσ. 
4. Nakou, I. & Barca, I. (Eds.) (2010). Contemporary Public Debates Over History 

Education. International Review of History Education Series, Volume 6. Charlotte, N.C.: 
Information Age Publishing. 

5. Βζμθ, Μπ. & Νάκου, Ει. (2010). Μουςεία και εκπαίδευςθ. Ακινα: νιςοσ. 
6. Εν Βόλω, 22, Ιοφλιοσ-επτζμβριοσ 2006. Μουςεία πόλεων τον 21ο αιϊνα – 

 χεδιάηοντασ το Μουςείο τθσ Πόλθσ του Βόλου. Βόλοσ: Δθμοτικοφ Κζντρο 
 Ιςτορίασ και Σεκμθρίωςθσ. 
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5. Μοντζλα & 
Εφαρμογζσ 
Ψθφιακοφ Βίντεο 
ςτθν Εκπαίδευςθ 

Εξετάηονται κεωρθτικά και εμπειρικά 
εφαρμογζσ του ψθφιακοφ βίντεο ςτθν 
εκπαίδευςθ. το πρϊτο μζροσ 
παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι τρζχουςεσ 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ αναφορικά με τθν 
"παραγωγι" και τθν "κατανάλωςθ" του 
ψθφιακοφ βίντεο. το δεφτερο μζροσ 
παρουςιάηεται θ τρζχουςα κεωρθτικι 
ςκζψθ αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ του 
ψθφιακοφ βίντεο ςτθν εκπαίδευςθ και 
αναλφονται τα δφο κυρίαρχα 
εκπαιδευτικά μοντζλα. το τρίτο μζροσ 
επιχειρείται μια ςυνοπτικι επιςκόπθςθ 
τθσ εμπειρικισ βιβλιογραφίασ που 
εςτιάηει ςε εφαρμογζσ ψθφιακοφ βίντεο 
ςτθν διδακτικι-μακθςιακι πρακτικι. το 
τζταρτο μζροσ ακολουκεί θ παρουςίαςθ 
ενόσ παιδαγωγικοφ ςεναρίου οκόνθσ για 
τθ δθμιουργία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ 
βίντεο. Η παρουςίαςθ ολοκλθρϊνεται με 
μια αναφορά ςτισ ερευνθτικζσ 
προοπτικζσ που διανοίγονται από τθν 
αξιοποίθςθ του βίντεο ςε διδαςκαλία-
μάκθςθ. 

Ψθφιακό βίντεο,  
Εκπαιδευτικά 
μοντζλα ψθφιακοφ 
βίντεο, Παιδαγωγικό 
ςενάριο οκόνθσ, 
Πολυτροπικά κειμενα, 
Πολυμζςα, Μάκθςθ 

Βιβλιογραφία  
1. Hull, G. A. & Nelson, M. E. (2005). Locating the Semiotic Power of Multimodality. 

Written Communication, 22(2), 224-261.  



2. Koumi, J. (2006). Designing Video & Multimedia for Open & Flexible Learning. 
London: Routledge.  

3. Kress, G. & Van Leeuven, T. (2006). Reading Images. The Grammar of Visual Design, 
2nd ed. London: Routledge.  

4. Mayer, R. E. (2008). Applying the Science of Learning: Evidence-Based Principles for 
the Design of Multimedia Instruction. American Psychologist, 63(8), 760-769.  

5. Ranker, J. (2008). Composing Across Multiple Media: A Case Study of Digital Video 
Production in a Fifth Grade Classroom. Written Communication, 25(2), 196-234.  

6. Goldman, R., Pea, R. Barron, B. & Derry, S.J. (Eds.), Video Research in the Learning 
Sciences. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
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6.  Νζο Πρόγραμμα 
πουδϊν για τθ 
γλϊςςα ςτθν 
υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ 

Θα παρουςιαςτεί το νζο Πρόγραμμα 
πουδϊν για τθ γλϊςςα και κα 
ςυηθτθκεί ο τρόποσ ζνταξισ του ςτο 
πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. 
υγκεκριμζνα, κα παρουςιαςτοφν οι 
κεωρθτικζσ αφετθρίεσ του 
Προγράμματοσ πουδϊν για τθ 
γλωςςικι αγωγι ςτθν υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ, θ εξειδίκευςι τουσ ςτισ 
διάφορεσ θλικίεσ (προςχολικι, πρϊτθ 
ςχολικι και ςχολικι), οι καινοτομίεσ του 
Προγράμματοσ πουδϊν και θ ςφνδεςι 
του με το προθγοφμενο πρόγραμμα  
(ΔΕΠΠ).  
Πριν το μάκθμα, κα ιταν χριςιμο οι 
φοιτιτριεσ να ζχουν διαβάςει το νζο 
πρόγραμμα ςπουδϊν για τθ γλϊςςα 
κακϊσ και το πρόγραμμα για τθν 
προςχολικι και πρωτοςχολικι θλικία 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/
newps.php  

χεδιαςμόσ 
προγραμμάτων, 
Κριτικόσ 
γραμματιςμόσ, 
Επικοινωνιακι 
προςζγγιςθ, Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 
για τισ γλϊςςεσ 

Βιβλιογραφία  
1. Αρχάκθσ, Α., (2005) Γλωςςικι διδαςκαλία και ςφςταςθ των κειμζνων. Θεςςαλονίκθ,  

Πατάκθσ 
2. Γεωργακοποφλου, Α., & Γοφτςοσ, Δ., (1999) Κείμενο και επικοινωνία. Ακινα, 

Ελλθνικά Γράμματα. 
3. Hill, S. (2005). Multiliteracies in early childhood. New & M. Cochran (eds.) Early 

Childhood Education: An International Encyclopaedia, A Publication of the 
Greenwood Publishing Group.  

4. Σοκατλίδου, Β. (2003). Γλϊςςα, επικοινωνία και γλωςςικι εκπαίδευςθ. Ακινα: 
Πατάκθσ. 

5. Χατηθςαββίδθσ, . (2007). Ο γλωςςικόσ γραμματιςμόσ και θ παιδαγωγικι  
του γραμματιςμοφ: κεωρθτικζσ ςυνιςτϊςεσ και δεδομζνα από τθ διδακτικι πράξθ. 
Πρακτικά του 6ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΟΜΕΡ, Πάτρα 1-3 Ιουνίου.  
Ανακτικθκε από :http://users.auth.gr/~sofronis/docs/ergasia116.pdf 

6. Χατηθςαββίδθσ, . (2009). Γλωςςοδιδακτικά ςυνεχι και αςυνεχι τθσ τελευταίασ 
τριακονταετίασ: από τον επικοινωνιακοκεντριςμό ςτον κοινωνιοκεντριςμό. το 
Ντίνασ κ.ά. (επιμ.) Η διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ πρϊτθσ/μθτρικισ, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
http://users.auth.gr/~sofronis/docs/ergasia116.pdf


δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. Πρακτικά υνεδρίου, Νυμφαίο 4-6 επτεμβρίου 2009. 
Ανακτικθκε από: http://users.auth.gr/sofronis/dimos/docs/ergasia131.pdf 
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7. φγχρονεσ 
διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ 
ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ 

Θα παρουςιαςτοφν οι κφριεσ 
διαφοροποιιςεισ του ςφγχρονου 
διδακτικοφ μοντζλου για τισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ από το παραδοςιακό. 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν αξία και 
ςτουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ των 
προχπαρχουςϊν αντιλιψεων των 
παιδιϊν ςτθ διδακτικι πράξθ. Ιδιαίτερα 
κα αναπτυχκοφν τρόποι και 
παραδείγματα προϊκθςθσ τθσ 
επαγωγικισ, τθσ απαγωγικισ και τθσ 
αναλογικισ ςκζψθσ. Θα αναδειχκεί 
επίςθσ ο ρόλοσ και οι τρόποι 
αξιοποίθςθσ τθσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ 
ωσ διδακτικοφ εργαλείου. 

Εποικοδομθτικό 
μοντζλο διδαςκαλίασ 
για τισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ, 
Επαγωγικι, 
Απαγωγικι, 
Αναλογικι ςκζψθ, 
Γνωςτικι ςφγκρουςθ 

Βιβλιογραφία  
1. Driver R., Sqiures A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (1998). Οικοδομϊντασ τισ 

ζννοιεσ των φυςικϊν επιςτθμϊν: Μια παγκόςμια ςφνοψθ των ιδεϊν των μακθτϊν. 
Ακινα: Συπωκιτω. 

2. Κολιόπουλοσ, Δ. (2006). Θζματα Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Η ςυγκρότθςθ 
τθσ ςχολικισ γνϊςθσ. Ακινα: Μεταίχμιο.  

3. Πλακίτςθ, Κ. (επιμ.) (2012). Κοινωνιογνωςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ 
προςεγγίςεισ ςτθ διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι και πρϊτθ 
ςχολικι θλικία. Ακινα: Πατάκθσ. 

4. Ραβάνθσ, Κ. (1999). Οι φυςικζσ επιςτιμεσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, Ακινα: 
Συπωκιτω. 

5. Ραβάνθσ, Κ. (2003). Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ακινα: 
Εκδόςεισ Νζων Σεχνολογιϊν. 

6. Skoumios, M. (2009). The effect of sociocognitive conflict on students’ dialogic 
argumentation about floating and sinking. International Journal of Environmental & 
Science Education, 4(4), 381-399. 

7. Skoumios, M. & Hatzinikita, V. (2005/6). The role of cognitive conflict in science 
concept learning. International Journal of Learning, 12(7), 185-193. 

8. Χρθςτίδου, Β. (επιμ.) (2008). Εκπαιδεφοντασ τα Μικρά Παιδιά ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ. Θεςςαλονίκθ: Κυριακίδθσ. 
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8. Μακθματικι 
εκπαίδευςθ για 
μικρζσ θλικίεσ: 
αλλάηοντασ τθν 
τάξθ των 
μακθματικϊν (Ι) 

Θα παρουςιαςκοφν και κα ςυηθτθκοφν 
οι νζεσ αντιλιψεισ για τθ διδαςκαλία 
των Μακθματικϊν ςτθν προςχολικι και 
πρϊτθ ςχολικι θλικία και οι αλλαγζσ 
που ςυνεπάγονται ςτθν τάξθ των 
Μακθματικϊν: τι διδάςκουμε, με ποιο 
τρόπο, πϊσ διαμορφϊνουμε τθν τάξθ 
των Μακθματικϊν και ποιο αποτελεί 
ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα ςπουδϊν. 
Θα αξιοποιθκοφν ερευνθτικά δεδομζνα 

Προγράμματα 
ςπουδϊν για τα 
Μακθματικά, Μικρζσ 
θλικίεσ, Διαδικαςίεσ 
επίλυςθσ 
προβλιματοσ 

 

http://users.auth.gr/sofronis/dimos/docs/ergasia131.pdf


και δοκιμαςμζνεσ διδακτικζσ 
εφαρμογζσ. 
τθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν οι 
κεματικοί άξονεσ προγραμμάτων για τα 
Μακθματικά με ανάλυςθ των 
περιεχομζνων, των ςτόχων τουσ και 
των διδακτικϊν προτάςεων που 
υπάρχουν. Θα εξθγθκοφν 
χαρακτθριςτικζσ μακθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ με τθ δομι, τα υλικά 
και εφαρμογι ςτθν τάξθ, όπωσ και κα 
αναλυκοφν οι μακθματικζσ διαδικαςίεσ 
επίλυςθσ προβλιματοσ και 
ςυλλογιςμϊν με τουσ τρόπουσ 
ανάπτυξθσ από τισ μικρζσ θλικίεσ. 

9. Μακθματικι 
εκπαίδευςθ για 
μικρζσ θλικίεσ: 
αλλάηοντασ τθν 
τάξθ των 
μακθματικϊν (Ι) 

Θα πραγματοποιθκοφν εργαςτιρια 
ανάπτυξθσ διδακτικϊν ςχεδίων ςε 
χαρακτθριςτικζσ ενότθτεσ. Θα 
ςυηθτθκοφν οι προτεινόμενεσ από τουσ 
ςπουδαςτζσ/τριεσ μακθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, θ χριςθ υλικοφ και θ 
διδακτικι τουσ εφαρμογι. 

Διδακτικά ςχζδια, 
Μακθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, 
Εκπαιδευτικό υλικό, 
Διδακτικι εφαρμογι 
 

Βιβλιογραφία 
1. Clements, D. H., J. Sarama, & A.M. DiBiase (eds.) (2004). Engaging young children in 

mathematics: Standards for early childhood mathematics education. Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum. 

2. Samara, J. & Clements, D. H. (2009). Early Childhood Mathematics Education Research. 
Learning Trajectories for Young Children. Routledge 

3. Saraho, O.N., & Spodec, B. (2006). Contemporary Perspectives on Mathematics in 
Early Cildhood Education. Charlotte:IAP. 

4. Σηεκάκθ, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μακθματικά νοιματα. Ακινα: 
GUTENBERG.  

5. Σηεκάκθ, Μ. (2010). Μακθματικι εκπαίδευςθ για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι 
θλικία. Θεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Ζυγόσ. 
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10. υνκζτοντασ με 

τα παιδιά: 
φγχρονεσ 
απόψεισ για τθ 
δθμιουργικι 
μουςικι 
παιδαγωγικι 

Εδϊ και αρκετά χρόνια θ 
μουςικοπαιδαγωγικι ζρευνα ζχει 
αρχίςει να μελετά τουσ δθμιουργικοφσ 
μουςικοφσ πειραματιςμοφσ των 
παιδιϊν κακϊσ και τθν παιδαγωγικι 
τουσ αξία. Αυτό ςυνετζλεςε ςτθ 
διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ 
αυτοςχεδιαςτικισ και ςυνκετικισ 
δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν με τθ 
διαμόρφωςθ τθσ μουςικισ τουσ 
ταυτότθτασ, κακϊσ και ςτθ μελζτθ τθσ 
ςθμαςίασ του πλαιςίου *context+ μζςα 
ςτο οποίο καλλιεργείται θ προςζγγιςθ 
τθσ ςφνκεςθσ και του αυτοςχεδιαςμοφ. 
Θα διερευνιςουμε τισ ιςτορικζσ και 

Μουςικοπαιδαγωγικι 
ζρευνα, Μουςικοί 
πειραματιςμοί, 
Αυτοςχεδιαςμόσ, 
φνκεςθ. 



επιςτθμολογικζσ καταβολζσ αυτισ τθσ 
‘αλλαγισ Παραδείγματοσ’ και τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ςφγχρονεσ 
τάςεισ ςτον χϊρο τθσ μουςικισ 
παιδαγωγικισ ζρευνασ και πράξθσ 
αντιλαμβάνονται τισ εκπαιδευτικζσ 
διαςτάςεισ τθσ ςφνκεςθσ μουςικισ. 

Βιβλιογραφία 
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Music Education: Reflections and Dialogues Creativity (pp. 177-195). New York: 
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band. International Journal of Education & the Arts, 6(16). Ιςτότοποσ: 
http://ijea.asu.edu/v6n16/. 

8. Fautley,  M. & Savage, J. (2011). Assessment of composing in the lower secondary 
school in the English National Curriculum. British Journal of Music Education, 28(1), 
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9. Fautley. M. (2004). Teacher intervention strategies in the composing processes of 
lower secondary school students. International Journal of Music Education, 22(3), 
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10. Glover, J. (2000). Children composing 4-14. London: Routledge/Falmer.  
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11. Μάκθμα 

ανατροφοδότθςθσ και 
παρουςίαςθσ τθσ 
προόδου των τελικϊν 
εργαςιϊν 

Θα παρουςιαςτεί από τισ 
φοιτιτριεσ θ πρόοδοσ των 
εργαςιϊν τουσ και κα ςυηθτθκοφν 
κρίςιμα ςθμεία ι δυςκολίεσ και 
τρόποι υπζρβαςισ τουσ. 

 

 

Σίτλοσ Περιεχόμενα Λζξεισ-κλειδιά 
12. Παρουςιάςεισ 

εργαςιϊν 

Θα γίνει παρουςίαςθ των τελικϊν 
εργαςιϊν από τισ φοιτιτριεσ και 
ςυηιτθςθ πάνω ςτα κυριότερα 
ηθτιματα που ζκιξαν ςτα κείμενά 
τουσ. 

 

 


