ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Δ.Ε.
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΔΕΕ807
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Η’ (ΕΑΡΙΝΟ)
ΨΤΧΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του
μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ-Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ
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ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ειδικοφ υποβάκρου
Ειδίκευςθ γενικϊν γνϊςεων και ανάπτυξθ δεξιοτιτων
ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ
Εκπαιδευτικι Ψυχολογία ΙΙ
χολικι Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ
Ελλθνικι
Ναι (ςτθν ελλθνικι)
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1372

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται ότι κα ζχουν επιτευχκεί τα ακόλουκα
μακθςιακά αποτελζςματα για τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ φοιτθτζσ/τριεσ:
1. κατανόθςθ και εμβάκυνςθ ςτα μοντζλα παροχισ ςχολικϊν ψυχολογικϊν
υπθρεςιϊν και ςτα επίπεδα παρζμβαςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
2. κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου ωσ ςφςτθμα και πϊσ αυτό επθρεάηει και
επθρεάηεται από τα διάφορα υποςυςτιματα
3. εμβάκυνςθ ςε μεκόδουσ διαφοροποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ και ςτθν ανταπόκριςθ
τθσ παρζμβαςθσ
4. εξοικείωςθ με τα βαςικά ςτάδια και τισ φάςεισ που αφοροφν ςτθ δομι και το
ςχεδιαςμό ψυχοεκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων
5. εκμάκθςθ τρόπων αξιολόγθςθσ των παρεμβατικϊν προγραμμάτων με ςτόχο τθν
εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ, με τθ χριςθ μεκόδων και δεικτϊν πριν,
κατά τθ διάρκεια και μετά τθν εφαρμογι τουσ
6. εξοικείωςθ με παρεμβατικά προγράμματα προαγωγισ ψυχικισ υγείασ και μάκθςθσ
μζςω τθσ εφαρμογισ δραςτθριοτιτων ωσ παραδείγματα για τθ ςχολικι τάξθ
7. κατανόθςθ των διαςτάςεων και προχποκζςεων ςυνεργαςίασ ςχολείου και
οικογζνειασ που ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι παρεμβάςεων ςτο ςχολικό

περιβάλλον
Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν







Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

τθν απόκτθςθ ικανοτιτων-δεξιοτιτων για αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
γνϊςεων και πλθροφοριϊν
τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα διαφορετικότθτασ των μακθτϊν ςτο ςχολικό
πλαίςιο
τθν επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ
κατά τθν άςκθςθ του ρόλου τουσ ωσ εκπαιδευτικοί
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα επικεντρϊνεται ςε βαςικζσ αρχζσ και ζννοιεσ που
αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ψυχοεκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων ςτθ
ςχολικι κοινότθτα τόςο για το ςφνολο τθσ ςχολικισ τάξθσ, όςο και για τουσ
ευάλωτουσ μακθτζσ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αναπτφςςονται
κζματα όπωσ οι βαςικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ αναφορικά με: α) τθ λειτουργία
του ςχολείου ωσ ςφςτθμα, β) τα προγράμματα πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ
ψυχικισ υγείασ ςτο ςχολικό περιβάλλον, γ) τθ δομι, το ςχεδιαςμό και τθν
αποτελεςματικότθτα των ψυχοεκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων, και δ) τουσ
αποτελεςματικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ (διεφκυνςθ, εκπαιδευτικοί, γονείσ), για τθν αναγκαιότθτα
εφαρμογισ προγραμμάτων ςε διάφορα επίπεδα πρόλθψθσ. Παράλλθλα,
παρουςιάηονται παραδείγματα προγραμμάτων που ζχουν εφαρμοςτεί, ενϊ εκτόσ
από τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να
μετζχουν ςε βιωματικζσ αςκιςεισ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι
ψυχοεκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ ςχολικι τάξθ.
Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ:
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με βαςικζσ αρχζσ και ζννοιεσ
που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ψυχοεκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων ςτθ
ςχολικι κοινότθτα.
Λζξεισ κλειδιά - Βαςικζσ ζννοιεσ:
επίπεδα πρόλθψθσ, ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ, ςυςτθμικι προςζγγιςθ,
προγράμματα πρόλθψθσ, ψυχοςυναιςκθματικι υποςτιριξθ, ευάλωτοι μακθτζσ,
αξιολόγθςθ, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, ανταπόκριςθ ςτθν παρζμβαςθ,
ςυνεργαςία ςχολείου οικογζνειασ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία ςτθν αίκουςααμφικζατρο



Η παράδοςθ του μακιματοσ γίνεται με τθ χριςθ
Σ.Π.Ε.
Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα e-course για
ςθμειϊςεισ (διαφάνειεσ) και πλθροφορίεσ του
μακιματοσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ με
ενεργοποίθςθ των
φοιτθτϊν για ςυμμετοχι
ςτο μάκθμα
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ
Γραπτι εργαςία
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
70

35
10
10
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ






Ερωτιςεισ γνϊςεων κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ (προαιρετικι άςκθςθ)
Γραπτι εξζταςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτο
ενδιάμεςο του εξαμινου με ερωτιςεισ
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ ςφντομθσ
και αναλυτικισ απάντθςθσ
Γραπτι εργαςία

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Χατηθχριςτου, Χ. (Επιςτ. Eπιμ.) (2011). Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι ςτο ςχολείο:
Πρόγραμμα για τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ μάκθςθσ ςτθ
ςχολικι κοινότθτα. Εκπαιδευτικό υλικό Ι: Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (Νθπιαγωγείο,
Α’ και Β’ Δθμοτικοφ). Ακινα: Συπωκιτω.
Χατηθχριςτου, Χ. (Επιςτ. Eπιμ.) (2011). Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι ςτο
ςχολείο:Πρόγραμμα για τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και τθσ μάκθςθσ
ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Εκπαιδευτικό υλικό ΙΙ: Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (Γ, Δ’, Ε’
Στ’ Δθμοτικοφ). Ακινα: Συπωκιτω.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Dowling, E. & Osborne, E. (2001). Η οικογζνεια και το ςχολείο. Ακινα: Gutenberg.
Κωτςάκθσ, Δ., Μουρελι, Ε., Μπίμπου Ι., Μπουτουλοφςθ, Ε. (2010). Αναςτοχαςτικι πράξθ.
Ο αποκλειςμόσ ςτο ςχολείο. Ακινα: Νιςοσ.
Jimerson, S. R., Burns, M. K., & VanDerHeyden, A. (Eds.). (2007). Handbook of response to
intervention: The science and practice of assessment and intervention. Springer

Science & Business Media.
Rigby, K. (2008). Σχολικόσ εκφοβιςμόσ. Ακινα: Σόποσ.
Tomlinson, C. A. (2005). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms (2nd
ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson Education,Inc.
Φιλιππάτου Δ. &. Παντελιάδου . (Επιμ.) (2013). Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία:
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Ακινα: Πεδίο.

