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ΣΧΟΛΗ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

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

3

5

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
Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Ναι (στην ελληνική)
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1445

(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 έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αλλαγές που συμβαίνουν με την ηλικία στην
ικανότητα των παιδιών να κατανοούν το νου των άλλων (θεωρία του νου)
2. να γνωρίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να εξηγήσουν την
ανάπτυξη της θεωρίας του νου
3. να κατανοούν και να είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά τα ευρήματα των
ερευνών που μελέτησαν τις επιμέρους διαστάσεις/εκδηλώσεις της θεωρίας του
νου και τις ατομικές διαφορές στο ρυθμό ανάπτυξής της
4. να κατανοούν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διαταραχές στην ανάπτυξη
της θεωρίας του νου για την κοινωνικότητα του ατόμου
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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

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
• αυτόνομη και ομαδική εργασία
• καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• αναζήτηση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο βιβλιογραφικών πηγών
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα πραγματεύεται βασικά ερωτήματα που αφορούν στην ανάπτυξη της
ικανότητας των παιδιών να κατανοούν τον ίδιο τους τον εαυτό και τους άλλους
ανθρώπους ως φορείς νοητικών καταστάσεων (η οποία είναι γνωστή ως θεωρία του νου
/ ΘτΝ). Το μάθημα πραγματεύεται βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους ερευνητές
της ΘτΝ: Από ποια ηλικία αρχίζει η ΘτΝ να αναπτύσσεται; Ποιες είναι οι βασικές
εκδηλώσεις της στην παιδική ηλικία; Ποιες επιπτώσεις έχουν οι διαταραχές στην
ανάπτυξη της ΘτΝ για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών; Οι θεματικές ενότητες του
μαθήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Θεωρίες για τη ΘτΝ, Πρόδρομοι της ΘτΝ:
μίμηση και από κοινού εστίαση της προσοχής, Ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης
πεποιθήσεων, επιθυμιών και προθέσεων, ΘτΝ και διάκριση φαντασίας –
πραγματικότητας, ΘτΝ και διάκριση έμψυχων – άψυχων οντοτήτων, ΘτΝ και κριτική
στάση απέναντι στις πηγές πληροφόρησης, ΘτΝ και κατανόηση – διαχείριση βασικών και
σύνθετων συναισθημάτων, ΘτΝ και προκοινωνική – αντικοινωνική συμπεριφορά,
Πλαίσια ανάπτυξης της ΘτΝ – οικογένεια, συνομήλικοι, σχολείο, Διαταραχές στην
ανάπτυξη της ΘτΝ – αυτισμός
(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

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)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

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

Δραστηριότητα

Παρακολούθηση διαλέξεων

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

35

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων
και άρθρων
Ερευνητική εργασία

32

Εξέταση

3

Σύνολο Μαθήματος

55

125

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:
[Α] Ερευνητική εργασία [50% του τελικού βαθμού]
[Β] Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου [50% του
τελικού βαθμού]
Η εργασία είναι υποχρεωτική.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Μισαηλίδη, Π. (2003). Η θεωρία των παιδιών για το νου.Aθήνα: Tυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
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