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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικότερων θεωριών μάθησης σε 

θεωρητικό επίπεδο και η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Μέσα από μια συστηματική συγκριτική επεξεργασία των διαφόρων θεωριών μάθησης οι 

φοιτητές θα μπορέσουν να διαμορφώσουν τη δική τους προσωπική προσέγγιση μέσα από το 

αναστοχασμό πάνω στην ίδια τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, θα 

διαμορφώσουν και θα αξιολογήσουν τις ιδέες και τις πρακτικές που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει 

για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας και επιπλέον θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια 

αίσθηση κατεύθυνσης προς μια αποτελεσματική διδασκαλία. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 

- έχουν οικοδομήσει τις βασικές έννοιες-κλειδιά αναφορικά με τις θεωρίες μάθησης  

-·διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπεριφοριστικών, γνωστικών και 

κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης  

- αναφέρουν τους βασικούς εκπροσώπους της κάθε θεωρίας μάθησης  

- αναλύουν και να αξιολογούν το περιεχόμενο των θεωριών μάθησης  

- είναι σε θέση να επικαλεστούν παραδείγματα εκπαιδευτικών πρακτικών βασισμένων στις 

θεωρίες μάθησης  



- συγκρίνουν τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των θεωριών μάθησης μεταξύ τους. 

Γενικές Ικανότητες 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

- Αυτόνομη εργασία  

- Ομαδική εργασία  

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ι. Εισαγωγή, ορισμός και ιστορική θεώρηση της μάθησης  

Ιστορικότητα της μάθησης 

Α. Τι είναι η μάθηση 

- Πώς προσεγγίζουμε τη "μάθηση" 

- Αντιλήψεις για τη μάθηση 

- Από τις αντιλήψεις για τη μάθηση στις θεωρίες της μάθησης 

ΙΙ. Θεωρίες για την μάθηση 

Α. Ουσιοκρατικές προσεγγίσεις: St. Augustinus & Calvin, Πλάτων & Αριστοτέλης, Ρουσσώ, 

& Herbert 

B. Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 

- Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 

- Παραδοχές και προτάσεις της θεωρίας 

- Κριτική Ανασκόπηση 

- Πρακτικές που απορρέουν στη διδακτική πράξη και στρατηγικές μάθησης 

Γ. Γνωστικές Προσεγγίσεις 

- Noam Chomsky 

- Jerome Bruner 

- Herbert Simon- Η / Υ Τεχνητή Νοημοσύνη 

- Παραδοχές και προτάσεις της θεωρίας 

- Κριτική ανασκόπηση 

- Πρακτικές που απορρέουν στη διδακτική πράξη και στρατηγικές μάθησης 

Δ. Κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις 

- Από το γνωστικισμό στον κονστρουκτιβισμό 

- Παραδοχές και προτάσεις της θεωρίας 

- Κριτική ανασκόπηση 

- Πρακτικές που απορρέουν στη διδακτική πράξη και στρατηγικές μάθησης 

Ε. Κοινές ελλείψεις των κυρίαρχων θεωριών και activity  theory (Θεωρία δραστηριότητας) 

ΙΙΙ. Νευροεπιστήμη της Μάθησης  



- Νευροφυσιολογία της μάθησης 

- Ανάπτυξη του εγκεφάλου 

- Κίνητρα και συναισθήματα 

- Προεκτάσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

ΙV. Διαδικασία της γνώσης και διδασκαλία  

- ανακαλυπτική μάθηση,  

- μάθηση νοηματικής πρόσληψης,  

- συνθήκες της μάθησης,  

- μοντέλα διδασκαλίας, 

-  η έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία,  

- χαρακτηριστικά των μαθητών,  

- τεχνολογία και διδασκαλία 

- Μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα (απόκτηση δεξιοτήτων, γλώσσα, ανάγνωση, γραπτός 

λόγος, μαθηματικά, επιστήμη, κοινωνικές σπουδές). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learn. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος 

Εργασίας 

Εξαμήνου 

ECTS μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 

Αυτοτελής 

Μελέτη 
55 2,20 

Τελικές εξετάσεις 3 0,12 

Σύνολο 

Μαθήματος 
97 3,88 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Γραπτή εξέταση (και προφορική εξέταση σε φοιτητές που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο) 

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. Για τους φοιτητές 

Erasmus, στην Αγγλική. 

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα κριτήρια αξιολόγησης 

του μαθήματος στην εναρκτήρια διάλεξη της διδάσκουσας.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και 

περιγεγραμμένα στον ιστότοπο του μαθήματος στο e-learn. 
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δημιουργών τους. Εκδότης: Μεταίχμιο.  

 


