
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος 

ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1260ΚΕΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παιδαγωγική Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Θεωρία 3  

   

Σύνολο μονάδων  6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.env.aegean.gr/spoudes/proptychiakes-

spoudes/programma-spoudon/paidagogiki-psixologia/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

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  



Γενικές Ικανότητες 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στο μάθημα 

2. Το αντικείμενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 

3. Δομή Νοημοσύνης . Θεωρίες των Spearman, Vernon, Thurstone, Guilford, Cattell και Piaget 

4. Θεωρίες μάθησης : Μάθηση και γνώση , Συμπεριφοριστική προσέγγιση 

5. Γνωστική προσέγγιση ,, Κοινωνικο‐γνωστική προσέγγιση ,Εποικοδομητική προσέγγιση 

6. Μάθηση και κίνητρα 

7. Μνήμη και λήθη 

8. Διαχείριση τάξης 

9. Σχολική Αξιολόγηση: Έννοια, κατασκευή τεστ, αρχές χρήσης 

10. Η έννοια της βαθμολογίας 

11. Παρουσιάσεις Μελετών Περίπτωσης 

Άλλες δραστηριότητες: Μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε σχολείο, ομάδες εργασίας σε όλη την 
διάρκεια του εξαμήνου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργασίες 55 

Μελέτη 60 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  154 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες για την 
ολοκλήρωση του μαθήματος. Εξέταση δεν είναι εφικτή αν 
δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι υποχρεώσεις για την 
ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Εργασίες (10 βαθμοί), 
Παρουσιάσεις Εργασιών (10 βαθμοί), 
Συμμετοχή (10 βαθμοί), 
Σχεδιασμός προγράμματος (10 βαθμοί) 
Σύνολο: 40 βαθμοί 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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