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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρητικές έννοιες της
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας οι οποίες θα βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και με πιο τρόπο
αυτά εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πράξη. Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση του
τρόπου ενδυνάμωσης του ρόλου του ψυχολόγου και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του
στη παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον. Δίνεται, επομένως, έμφαση
στην εφαρμογή της ψυχολογίας και των μεθόδων της στη μελέτη της ανάπτυξης της
μάθησης, των κινήτρων, της διδασκαλίας, και της αξιολόγησης και θα μελετηθούν ζητήματα
που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της διδασκαλίας με τη μάθηση.
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να
έχουν κατανοήσει:
1. το ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού ψυχολόγου στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και τη
σημασία της συνεργασίας του με τους εκπαιδευτικούς
2. τις βασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που διέπουν τη γνωστική και
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων
3. τις βασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που διέπουν τη μάθηση παιδιών και
των εφήβων
4. τα επίπεδα διαφορετικότητας και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, καθώς και τους
τρόπους ενσωμάτωσης παιδιών με διαφορετικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο
5. την έννοια, τις διαφορετικές διαστάσεις και τις πρακτικές που συνθέτουν ένα
αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον
6. τη σημασία της προσαρμογής της διδασκαλίας προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες
όλων των μαθητών μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της ανταπόκρισης της
παρέμβασης καθώς και τη διαχείριση της σχολικής τάξης για την ενίσχυση της
αυτορρύθμισης στους μαθητές

7. τις σύγχρονες θεωρίες στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης και τις προϋποθέσεις για την
προαγωγή των κινήτρων των μαθητών στη σχολική τάξη
8. το ρόλο της τυπικής και άτυπης αξιολόγησης με στόχο την ενίσχυση της μάθησης
Γενικές Ικανότητες
 Απόκτηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση γνώσεων και
πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 Σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας των μαθητών κατά την
άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ψυχολόγου
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας κατά
την άσκηση του ρόλου τους ως εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Διαφορές από τη Σχολική Ψυχολογία
2. Γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων
3. Γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων
4. Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης
5. Κοινωνικές – γνωστικές θεωρίες μάθησης
6. Θεωρίες μάθησης και επεξεργασίας των πληροφοριών
7. Διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητες των μαθητών
8. Ενσωμάτωση στη σχολική τάξη μαθητών με ιδιαιτερότητες
9. Κίνητρα μάθησης
10. Προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος
11. Μάθηση και αξιολόγηση
12. Μέθοδοι έρευνας και σταθμισμένες δοκιμασίες στην εκπαιδευτική πρακτική
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Η παράδοση του μαθήματος γίνεται με τη χρήση
Τ.Π.Ε.
 Χρησιμοποιείται το σύστημα e-learn για σημειώσεις
(διαφάνειες) πληροφορίες και γενικότερη
υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος
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τελική εξέταση
Εξετάσεις
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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 Γραπτή εξέταση στο ενδιάμεσο του εξαμήνου με
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις
σύντομης και αναλυτικής απάντησης (40%)
 Τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
και ερωτήσεις αναλυτικής απάντησης (60%)
 Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική και για τους
φοιτητές Erasmus στην Αγγλική.
 Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από
τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του
μαθήματος που φιλοξενείται στην πλατφόρμα elearn και παράλληλα ανακοινώνονται στην πρώτη
διάλεξη.
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