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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
 να προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες και μεθόδους έρευνας που αναπτύχθηκαν στο
πεδίο της πολιτισμικής ιστορικής ψυχολογίας
 να γνωρίζουν το κοινωνικό και επιστημονικό συγκείμενο εντός του οποίου
διαμορφώθηκε η πολιτισμική ιστορική ψυχολογία
 Να διακρίνουν τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές της ανάπτυξης της πολιτισμικής
ιστορικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της δραστηριότητας.
 να έχουν εξοικειωθεί με το σύγχρονο διάλογο σχετικά με ανοικτά, θεωρητικά και
μεθοδολογικά ζητήματα της πολιτισμικής ιστορικής ψυχολογίας
 Να είναι εξοικειωμένοι με τις ψυχοπαιδαγωγικές εφαρμογές της πολιτισμικής ιστορικής
ψυχολογίας
Γενικές Ικανότητες
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν τις παρακάτω
ικανότητες:
 ικανότητα σχεδιασμού και πραγματοποίησης έρευνας του εννοιολογικού εξοπλισμού
της πολιτισμικής ιστορικής θεωρίας
 ικανότητα για αυτόνομη εργασία

 ικανότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων εργασίας
 άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 συμμετοχής σε διάλογο στο πλαίσιο μιας ομάδας
 ανάπτυξη της συνδυαστικής ικανότητας και της συνθετικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Προσδιορισμός του πεδίου της πολιτισμικής-ιστορικής ψυχολογίας.
2. Κοινωνικό και επιστημονικό συγκείμενο εμφάνισης και διαμόρφωσης της ΠολιτισμικήςΙστορικής Ψυχολογίας
3. Βασικά ιστορικά στάδια της διαμόρφωσης της πολιτισμικής-ιστορικής ψυχολογίας
4. Η κρίση της Ψυχολογίας και η απόπειρα υπέρβασή της από τον Vygotsky
5. Βασικές έννοιες της πολιτισμικής-ιστορικής ψυχολογίας.
6. Η έννοια της διαμεσολάβησης των ψυχικών διαδικασιών
7. Ψυχολογία της τέχνης υπό το πρίσμα της πολιτισμικής-ιστορικής Ψυχολογίας
8. Συγκριτική ανάλυση της πολιτισμικής-ιστορικής ψυχολογίας με άλλα ρεύματα και
κατευθύνσεις στο πεδίο της ψυχολογίας (συμπεριφορισμό, ψυχανάλυση, μορφολογική
ψυχολογία, θεωρία του Piaget).
9. Θεωρία της δραστηριότητας και η σχέση της με την πολιτισμική ιστορική θεωρία
10. Συγκριτική ανάλυση της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας και της πολιτισμικήιστορικής θεωρίας
11. Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξης της πολιτισμικήςιστορικής θεωρίας
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learn.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται:
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. στη βάση της γραπτής εργασίας που καταθέτουν στο
τέλος του εξαμήνου (60%),
ΙΙ. της προφορικής παρουσίασης της εργασίας τους στο
πλαίσιο του σεμιναρίου (15%),
ΙΙΙ. της συμμετοχής τους στο σεμινάριο και τις
αναστοχαστικές εργασίες που προετοιμάζουν και
καταθέτουν στο πλαίσιό του (25%).
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται κατά την 1η
παράδοση και βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του μαθήματος στο e-learn.
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