ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προπτυχιακό
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6Ε3
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
6
Διαχείριςθ δυςλειτουργικϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ ςτο
ςχολείο
3
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ
5
Μάκθμα Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

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

Κανζνα
Ελλθνικι
Ναι
https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03217/

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τα Παραρτιματα Α & Β ςτο ςυνθμμζνο αρχείο
τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν», ςελίδεσ 20 - 24:
Παράρτθμα Α *(α) Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε κφκλο ςπουδϊν, ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ & (β) Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ]
Παράρτθμα Β (Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων)

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν παροχι γνϊςεων και ςτθν εκμάκθςθ δεξιοτιτων ςε κζματα χειριςμοφ των
ψυχοκοινωνικϊν δυςκολιϊν προςαρμογισ των μακθτϊν από τον εκπαιδευτικό, κακϊσ και
δεξιοτιτων ςυμβουλευτικισ και ςυνεργαςίασ με τθν οικογζνεια. Παρουςιάηονται και ςυηθτοφνται
κριτικά τα διακζςιμα ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία προγράμματα ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ ςτο
ςχολικό πλαίςιο με τθν εμπλοκι των εκπαιδευτικϊν. Η μεκοδολογία του μακιματοσ περιλαμβάνει
μελζτθ και ςυηιτθςθ περιπτϊςεων παιδιϊν με δυςκολίεσ ςυμπεριφοράσ και ςυναιςκιματοσ, κακϊσ
και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςε ομάδεσ.
Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Να κατανοοφν τι είναι κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι και να γνωρίηουν πϊσ να
ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ για όλουσ τουσ
μακθτζσ
 Να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα προαγωγισ τθσ ψυχικισ υγείασ και ψυχικισ
ανκεκτικότθτασ ςτο ςχολικό πλαίςιο για όλουσ τουσ μακθτζσ
 Να κατανοοφν ηθτιματα που αφοροφν τθν πρωτογενι πρόλθψθ
 Να αναλφουν και να ςυηθτοφν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτθν ψυχοκοινωνικι
υποςτιριξθ μακθτϊν με δυςκολίεσ ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ
 Να γνωρίηουν βαςικζσ δεξιότθτεσ που αφοροφν τθν επικοινωνία, τθ γνϊςθ του
εαυτοφ, τθν αναγνϊριςθ, ζκφραςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων και τθν αποδοχι
τθσ διαφορετικότθτασ
 Να εφαρμόηουν τθ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ για να κατανοοφν, να
ςυηθτοφν και να προτείνουν λφςεισ ςε περιπτϊςεισ μακθτϊν με δυςκολίεσ
ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ ςτο ςχολείο
 Να ςυλλζγουν δεδομζνα και να ςυηθτοφν τα ευριματα ερευνϊν ςχετικά με το ρόλο
των ατομικϊν και περιβαλλοντικϊν παραμζτρων ςτθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι
των μακθτϊν
Γενικές Ικανότητες
Οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τισ γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ, όπωσ

αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ. Σε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα.
- Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν
δεδομζνων που ςυνδζονται με όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν

- Ανάπτυξθ ουςιαςτικισ παιδαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό
και διεκνζσ επίπεδο που είναι ςυμβατι με τα ςφγχρονα
δεδομζνα των κετικϊν, κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν
επιςτθμϊν και, ειδικότερα, τθσ εκπαίδευςθσ και, επιπλζον,
αξιοποιεί με κατάλλθλο τρόπο τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ
τεχνολογίασ

- Κατανόθςθ, ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και διαχείριςθ με
κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα

- Επανα-πλαιςίωςθ, αξιοποίθςθ και υποςτιριξθ με ενεργό τρόπο
τθσ ζρευνασ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και πζρα από
αυτιν, όπου θ διαμόρφωςθ ευκαιριϊν μάκθςθσ για όλουσ τουσ
μακθτευομζνουσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ

- Επιλογι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθ γνωςτικι,
κοινωνικι, πολιτιςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ
των μακθτϊν
- Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και άτυπα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

- Αναγνϊριςθ των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ
ταυτότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τθσ μζςα από
διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ
διδακτικισ πρακτικισ

Απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων υποςτιριξθσ τθσ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν με και χωρίσ
δυςκολίεσ ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ ςτο ςχολείο. Απόκτθςθ δεξιοτιτων κριτικισ ςκζψθσ και
επίλυςθσ προβλιματοσ μζςω μελζτθσ περίπτωςθσ ςε κζματα που αφοροφν τθν ψυχοκοινωνικι
προςαρμογι μακθτϊν 6-12 ετϊν και τθσ επίδραςισ τουσ ςτθ μάκθςθ και τθ ςχολικι επίδοςθ.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ









Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι αγωγι: Αρχζσ, μεκοδολογία, ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ
Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι των μακθτϊν
Ζθτιματα επικοινωνίασ, διαχείριςθσ ςυγκροφςεων, αναγνϊριςθσ, ζκφραςθσ και
διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων, επίλυςθσ αγχογόνων καταςτάςεων, αυτοεκτίμθςθσ,
αυτοαντίλθψθσ
Ψυχοκοινωνικό κλίμα τθσ τάξθσ και ψυχοκοινωνικι προςαρμογι μακθτϊν
Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ψυχοκοινωνικι προςαρμογι
Ζθτιματα που αφοροφν ςτθν παρζμβαςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα προγράμματα
ψυχοκοινωνικισ υγείασ και αγωγισ

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Δια ηϊςθσ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ







Διάλεξθ
Ατομικι εργαςία και ομαδικζσ ςυηθτιςεισ
Φροντιςτιρια
Ηλεκτρονικι πλατφόρμα e-learning
e-mail

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικζσ
προςεγγίςεισ/ δραςτθριότθτεσ που κυρίαρχα
ακολουκοφνται (εκκετικζσ / μονολογικζσ,
διαλογικζσ, διερευνθτικζσ, κ.ά.) :
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
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, ϊςτε
ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS (βλζπε και Παράρτθμα Γ ςτο ςυνθμμζνο
αρχείο τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ
Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν») .

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Σεμινάρια
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Φροντιςτιριο

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
15
9
9
26

Πρακτικι
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Εκπόνθςθ μελζτθσ
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν

46
20

Αυτοτελισ Μελζτθ
…………
……………

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

125

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ/ του τρόπου
αξιολόγθςθσ
Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,
επίλυςθ αςκιςεων/προβλθμάτων), Γραπτι
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι
Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, κτλ. Σε κάκε περίπτωςθ αναφζρεται
αν πρόκειται για ατομικι ι ομαδικι εργαςία
και θ ‘βαρφτθτα’ κάκε ςυνιςτϊςασ τθσ
αξιολόγθςθσ ςτον τελικό βακμό (π.χ., ομαδικι
εργαςία – 25%).

Διαμορφωτικι

1. Παρουςίαςθ και κριτικι ανάλυςθ προγράμματοσ
ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ / εκμάκθςθσ δεξιοτιτων
ςτθν τάξθ. Ατομική (50% - 25% & 25%).
2. Συμμετοχι ςε ζρευνα και κατανόθςθ/ςυηιτθςθ των
ευρθμάτων. Ατομική (30%).
3. 7 υποχρεωτικζσ παρακολουκιςεισ (20%).

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

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα
 Χατηθχριςτου, Χρ. (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 Γϋ, Δϋ, Εϋ, ΣΤϋ δθμοτικοφ:
Θεωρθτικό πλαίςιο και δραςτθριότθτεσ. Ακινα: Τυπωκιτω.
Πρόςκετθ προτεινόμενθ βιβλιογραφία
 Καλαντηι – Αηίηι, Α. & Ζαφειροποφλου, Μ. (2009). Προςαρμογι των παιδιϊν ςτο ςχολείο.
Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν. Ακινα: Πεδίο.
 Κολιάδθσ, Ε. (2010). Συμπεριφορά ςτο ςχολείο. Αξιοποιοφμε δυνατότθτεσ, αντιμετωπίηουμε
προβλιματα. Ακινα: Γρθγόρθσ.
 Κουρκοφτασ, Η., & Chartier, J. P. (2008). Παιδιά και ζφθβοι με ψυχοκοινωνικζσ και
μακθςιακζσ διαταραχζσ. Στρατθγικζσ παρζμβαςθσ. Ακινα: Εκδόςεισ Τόποσ.
 Μπότςαρθ, Ε. (2010). Εκφοβιςμόσ, επικετικότθτα, κυμόσ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και
πρακτικζσ διαχείριςθσ. Ακινα: Παπαηιςθ.
 Fontana, D. (1996). Ο εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ. Ακινα: Σαβάλλασ.
Συναφι επιςτθμονικά Περιοδικά (ελλθνόγλωςςα και ξενόγλωςςα)
 Ψυχολογία: Το Περιοδικό τθσ Ελλθνικισ Ψυχολογικισ Εταιρείασ
 Hellenic Journal of Psychology
 Επιςτθμονικι Επετθρίδα τθσ Ψυχολογικισ Εταιρείασ Βορείου Ελλάδασ
 Παιδαγωγικι Επικεϊρθςθ
 Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
 Preschool and Primary Education
 Behavior Modification
 Child Abuse and Neglect
 Child Development
 Journal of Abnormal Child Psychology
 Journal of Applied Behavior Analysis
 Journal of Child and Family Studies
 Journal of Developmental and Behavioral Disorders
 Journal of Family Issues
 Journal of Family Psychology

