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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΕΕ136
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ειδικού υποβάθρου, Επιστημονικής περιοχής,
Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
Ελληνική (Διδασκαλία, Εξέταση)
Ναι (στην ελληνική)
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1446

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται:
1. Να κατανοούν τις κλασικές και σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις της
ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου
2. Να γνωρίζουντις εμπειρικές έρευνες που εξέτασαν διαστάσεις της σχεδιαστικής
ανάπτυξης
3. Να κατανοούν τις επιδράσεις κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην
ανάπτυξη του παιδικού σχεδίου
4. Να κατανοούν τις ατομικές διαφορές στη σχεδιαστική ανάπτυξη
5. Να κατανοούνκαι να αποτιμούν κριτικά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της
αξιοποίησης του παιδικού σχεδίου ως εργαλείου μέτρησης της νοημοσύνης και της
προσωπικότητας
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:
• Κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση/αποτίμηση των σχετικών με το γνωστικό
αντικείμενο ερευνών και θεωριών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη και ομαδική εργασία
• Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Αναζήτηση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο βιβλιογραφικών πηγών
• Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο ερευνητικών
δεδομένων
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις κυριότερες έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις και
μελέτες στο χώρο της ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου. Οι ενότητες του μαθήματος
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη
σχεδιαστική ανάπτυξη.(β) Στάδια ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου. (γ) Μουτζουρώματα Οι πρώτες σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των παιδιών. (δ) Η ανθρώπινη φιγούρα στα
παιδικά σχέδια.(ε) Οργανωτικές αρχές των παιδικών σχεδίων.(στ) Η ικανότητα των παδιών
να εκφράζουν συναισθήματα στα σχέδιά τους.(ζ) Παιδικό σχέδιο και νοημοσύνη.(η) Κλινική
- προβολική αξιοποίηση του παιδικού σχεδίου.(θ) Ατομικές διαφορές στο παιδικό
σχέδιο.(ι) Το σχέδιο παιδιών με διαταραχές της ανάπτυξης ή/καιειδικές μαθησιακές
δυσκολίες. (κ) Παιδικό σχέδιο και εκπαίδευση.
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
• Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων (Power
Point) στις διαλέξεις.
• Αξιοποίηση του συστήματος HEAL-LINK και άλλων
ηλεκτρονικών πηγών για την πρόσβαση στην
διεθνή βιβλιογραφία-εξειδικευμένα περιοδικά
του γνωστικού αντικειμένου
• Επικοινωνία με φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email)
• Πρόσθετο βιβλιογραφικό υλικό και εργασίες είναι
διαθέσιμα από τον ιστοχώρο του μαθήματος
(ecourse.uoi.gr)

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Παρακολούθηση διαλέξεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

38

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων
και άρθρων
Εργαστηριακή άσκηση

31

Ερευνητική εργασία

40

Εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

13

125

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:
[Α] Ερευνητική εργασία [40% του τελικού βαθμού]
[Β] Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου [60% του
τελικού βαθμού]
Η εργασία είναι προαιρετική. Οι φοιτητές/τριες που
δεν εκπονούν εργασία βαθμολογούνται με βάση την
γραπτή εξέταση [100% του τελικού βαθμού]

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Thomas, G.V. & Silk, A. J. (1997). Η Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. Αθήνα: Καστανιώτης.
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παιδιών. Μτφρ. Ε. Γεωργιάδου. Αθήνα: Καστανιώτης.
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Press.
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California Press.
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ανάπτυξης. Αθήνα: Καστανιώτης
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Blackwell.
Malchiodi, C.C. (2001). Κατανοώντας τη ζωγραφική των παιδιών. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.

