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Οι φοιτητές, μετά το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να:














γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
προσδιορίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και σχετίζονται με τη
διδασκαλία
συσχετίζουν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών στη μάθηση
αναγνωρίζουν και να μπορούν να υιοθετούν τις βασικές ψυχολογικές και εκπαιδευτικές
αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
συζητούν και να αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της
μάθησης
συγκρίνουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και να επιλέγουν την κατάλληλη με βάση το
εκπαιδευτικό περιβάλλον εφαρμογής και το μαθησιακό αντικείμενο
δίνουν παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών σε υποθετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
αναφέρουν και διακρίνουν τις βασικές αρχές, στρατηγικές και τεχνικές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας
σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση σύγχρονες μεθόδους
διδασκαλίας (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία)
συζητούν για θέματα αξιολόγησης των μαθητών/τριών και της μαθησιακής διαδικασίας και
αναφέρουν τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησής της
σχεδιάζουν φύλλα αξιολόγησης ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη σημασία της προαγωγής και ενδυνάμωσης θετικών
συμπεριφορών στο πλαίσιο διαχείρισης τάξης
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Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την
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