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Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
• Να οριοθετήσουν εννοιολογικά την ποιοτική διδασκαλία στο λόγο και τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διαμορφώσουν πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών με τη μορφή
δεικτών - κριτηρίων ελέγχου ποιότητας, διερευνώντας τα μοντέλα και τις στρατηγικές
διδασκαλίας.
• Να πραγματευθούν πλέγμα διλημμάτων επιλογών για τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή
και την αξιολόγηση της διδασκαλίας.
• Να αναπτύξουν τεχνογνωσία σύνταξης σχεδίων ποιοτικής διδασκαλίας.
• Να εκπονήσουν ερευνητικά σχέδια αποτίμησης των στρατηγικών διδασκαλίας ως προς την
ποιότητα τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Εκπονούν σχέδια/πιλότους ποιοτικής διδασκαλίας.
2. Αναφέρονται σε δείκτες - κριτήρια που εξασφαλίζουν την ποιότητα, στις δύο διαστάσεις
της διδασκαλίας, την επικοινωνιακή και τη λειτουργική.
3. Πραγματεύονται το πλέγμα διλημμάτων επιλογών, που αφορούν τα μοντέλα και τις
στρατηγικές διδασκαλίας, το χειρισμό των διδακτικών στόχων, του περιεχομένου, των
διδακτικών μέσων, τις πρακτικές διαφοροποίησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας για τη
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διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας.
4. Εκπονούν ερευνητικά σχέδια ελέγχου ποιότητας των σχεδίων/πιλότων διδασκαλίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
•

•
•
•
•
•
•
•

Οριοθέτηση της ποιοτικής διδασκαλίας με βάση τις ερευνητικές προσεγγίσεις: της
ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και
της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών.
Η ποιοτική διδασκαλία στο λόγο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μοντέλο και στρατηγικές διδασκαλίας του συμπεριφορισμού. Δείκτες–κριτήρια ελέγχου
ποιότητας.
Μοντέλο και στρατηγικές διδασκαλίας του κονστρουκτιβισμού: εξωτερικού, διαλεκτικού,
εσωτερικού. Δείκτες – κριτήρια ελέγχου ποιότητας.
Πραγμάτευση διλημμάτων επιλογών στην εκπόνηση σχεδίων ποιοτικής διδασκαλίας
(διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενο, μεθόδευση και αξιολόγηση.
Εκπόνηση σχεδίων ποιοτικής διδασκαλίας (προγραμματισμός–διεξαγωγή–αξιολόγηση).
Εκπόνηση σχεδίων διδακτικής έρευνας ελέγχου ποιότητας των στρατηγικών
διδασκαλίας.
Αποτελέσματα της ποιοτικής διδασκαλίας: βελτιώσεις και αλλαγές

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, ανάλυση μελέτης περίπτωσης, αυτοαξιολόγηση,
μελέτη εγχειριδίου, εκπόνηση εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Διαμορφωτική αξιολόγηση–ανατροφοδότηση, Ατομική εργασία, Ομαδική εργασία–παρουσίαση,
Τελική εξέταση.
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