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1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GEN709 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παιδαγωγική & Διδακτική Γεωτεχνικών Μαθημάτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

OXI

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https  ://  oeclass  .  aua  .  gr  /  eclass  /  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι : 

 Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες
και πρακτικές της διδακτικής ιδίως όσον αφορά στα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα
(με έμφαση στη γεωργική εκπαίδευση).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 Να περιγράψει,  διακρίνει  και εξηγήσει  τις  βασικές  και κρίσιμες έννοιες,  θεωρίες και
μεθοδολογίες της (γενικής και τεχνικής/ γεωργικής) εκπαίδευσης (και κατάρτισης).

 Να  εκτιμήσει  τις  κατάλληλες  στρατηγικές  και  μορφές/τεχνικές  διδασκαλίας  και  τα
κατάλληλα εποπτικά μέσα που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση
ενός εκπαιδευτικού γεγονότος.

 Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους διδακτικούς στόχους, το σχέδιο διδασκαλίας και τον
κατάλληλο  τρόπο  αξιολόγησης  των  εκπαιδευομένων  στο  πλαίσιο  ενός  αναλυτικού
προγράμματος σπουδών.

 Να αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό γεγονός/ πρόγραμμα.
 Να  συνεργαστεί  με  τους  συμφοιτητές/τριές  του/της  για  να  συγκεντρώσουν  τα

απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή
με το αντικείμενο θέματα.

Γενικές Ικανότητες
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών
 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
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 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική εργασία
 Εργασία σε Διεθνές Περιβάλλον
 Εργασία σε διεπιστημονικό Περιβάλλον
 Προαγωγή νέων Ερευνητικών Ιδεών
 Σεβασμός στο Φυσικό Περιβάλλον
 Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων
 Σεβασμός στη Διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εκπαίδευση – Γεωργική εκπαίδευση: Έννοιες, αρχές, σκοπός & αντικείμενα 

(γενική εκπαίδευση/ τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση/ κατάρτιση)
2. Εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης α) στην Ελλάδα και β) στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ
3. Ανάλυση επαγγελματικών αναγκών – ανάλυση επαγγέλματος
4. Διδασκαλία και Μάθηση: Εννοιολογική οριοθέτηση των διαδικασιών, 

χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, σχέσεις και διαφοροποιήσεις τους 
5. Βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και της μάθησης
6. Σκοποθεσία στην εκπαίδευση: Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των 

σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης, διδακτικοί στόχοι (διατύπωση, 
ταξινομίες, χρησιμότητα).

7. Στοχοθεσία στην εκπαίδευση: Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των 
σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης, διδακτικοί στόχοι (διατύπωση, 
ταξινομίες, χρησιμότητα).

8. Οργάνωση και διεξαγωγή της διδακτικής πράξης: μεθοδολογικές αρχές
9. Στρατηγικές διδασκαλίας, μορφές διδασκαλίας.
10. Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας: διδακτικά μοντέλα ενεργητικής, 

παραληπτικής, εξατομικευμένης, συνεργατικής-συμμετοχικής μάθησης, 
διδακτικά μοντέλα που αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη 
των μαθητών, τις μεταγνωστικές δεξιότητές τους και τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην τάξη

11. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας: Σημασία και προϋποθέσεις του σχεδίου 
διδασκαλίας, 

12. Το σχέδιο διδασκαλίας μιας διδακτικής ώρας
13. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ορισμός και σημασία της αξιολόγησης, 

αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή (κριτήρια - τα αντικειμενικά και τα 
υποκειμενικά τεστ), αξιολόγηση προγράμματος σπουδών.

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την
ενεργή  συμμετοχή  των  φοιτητών  και  την  πρακτική  εφαρμογή  των  υπό  εξέταση
θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις  με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων,  ανάλυση και
συζήτηση μελετών περίπτωσης  σε  πραγματικά  επιχειρησιακά  ζητήματα,  βιωματικές
(ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα
εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό
διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και 
ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
πλατφόρμας AUA Open eClass του 
Πανεπιστημίου (ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων)

 Υποστήριξη των διαλέξεων με τη χρήση 
λογισμικού παρουσίασης

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
 Χρήση εφαρμογών διαδικτύου
 Διαδραστική Διδασκαλία
 Συγγραφή Εργασίας / Εργασιών 

Επικοινωνία με τους φοιτητές: πρόσωπο με πρόσωπο 
σε ώρες γραφείου, email, πλατφόρμα eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών

28

Αυτοτελής Μελέτη 30
Συμβουλευτική 
υποστήριξη

0,5

Εξετάσεις 2
Σύνολο Μαθήματος 
(περίπου 25 ώρες 
φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

125,5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η  διαδικασία  αξιολόγησης  γίνεται  στη  γλώσσα  που
προσφέρεται  το  μάθημα  (ελληνική  ή  αγγλική)  και
αποτελείται από:

i. Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση   στο τέλος
του  εξαμήνου  (συντελεστής  βαρύτητας
τουλάχιστον  70%),  η  οποία   περιλαμβάνει
Δοκιμασία  πολλαπλής  επιλογής  ή/και
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ή/και Επίλυση
προβλημάτων. 

Κριτήρια  αξιολόγησης:  ορθότητα,  πληρότητα,
σαφήνεια

ii. Προαιρετική  γραπτή  ενδιάμεση  εξέταση  ή  
γραπτή εργασία (συντελεστής βαρύτητας 30%)

Κριτήρια  αξιολόγησης:  ορθότητα,  πληρότητα,
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σαφήνεια

Η  εξεταστέα  ύλη  παρατίθεται  στην  ηλεκτρονική
σελίδα του μαθήματος.

Οι  φοιτητές/τριες  με  ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες
στην  γραφή  και  στην  ανάγνωση  (όπως  αυτές
πιστοποιούνται  και  χαρακτηρίζονται  από  αρμόδιο
φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το
Τμήμα διαδικασίας. 
Γνωστοποίηση  κριτηρίων  αξιολόγησης: Τα  κριτήρια
αξιολόγησης  γίνονται  γνωστά  κατά  τη  διάρκεια  του
πρώτου  μαθήματος  και  είναι  σαφώς  διατυπωμένα
στην  ιστοσελίδα  του  μαθήματος  και  στο  e-class.  Οι
απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων αναρτώνται
στο  eclass  μετά  τη  διεξαγωγή  των  εξετάσεων.  Οι
φοιτητές/τριες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δουν  το
γραπτό  τους  μετά  τη  βαθμολόγηση  του  μαθήματος
(στις  ανακοινωμένες  ώρες γραφείου)  και  να  λάβουν
εξηγήσεις  σχετικά  με  τη  βαθμολογία  την  οποία
έλαβαν.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 Ελληνική

 Δερβίσης,  Σ.  (1998)  Οι  μαθητές  μιας  τάξης  ως  κοινωνική  ομάδα  και  η
ομαδοκεντρική διδασκαλία, Αθήνα, Gutenberg

 Κατερέλος,  Γ.  (1999)  Θεωρία  και  πράξη  στην  εκπαιδευτική  σχέση:
Κοινωνιοψυχολογική  δυναμική  της  εκπαιδευτικής  πρακτικής,  Αθήνα,  Ελληνικά
Γράμματα.

 Κοσσυβάκη, Φ. (1998) Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία: Κριτική προσέγγιση της
διδακτικής πράξης, Αθήνα, Gutenberg

 Κουτσούρης, Α. (2004) Ειδικά κεφάλαια Γεωργικής Εκπαίδευσης, ΓΠΑ, Αθήνα.
 Ματσαγγούρας,  Η.  (1995)  Η  εξέλιξη  της  διδακτικής:  Επιστημολογική  θεώρηση,

Αθήνα, Gutenberg
 Ματσαγγούρας,  Η.  (1998)  Θεωρία  και  πράξη  της  διδασκαλίας:  Θεωρία  της

διδασκαλίας  (Η  προσωπική  θεωρία  ως  πλαίσιο  στοχαστικο-κριτικής  ανάλυσης),
Αθήνα, Gutenberg

 Ματσαγγούρας,  Η.  (1999)  Θεωρία  και  πράξη  της  διδασκαλίας:  Η  σχολική  τάξη
(χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος), Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη

 Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2009) Γεωργική Εκπαίδευση, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/νικη.
 Πετρουλάκης, Ν. (1992) Προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, μεθοδολογία, Αθήνα:

Εκδ. Γρηγόρη
 Πηγιάκη,  Π.  (2003)  Προετοιμασία,  σχεδιασμός  και  αξιολόγηση της διδασκαλίας:

Διδακτική μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
 Τριλιανός, Θ. (1991 και 1992) Μεθοδολογία της διδασκαλίας (Ι και ΙΙ), Αθήνα, Αφοι

Τολίδη
 Φλουρής, Γ. (2003) Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης,

Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
 Φράγκος, Χ. (1984) Ψυχοπαιδαγωγική, Αθήνα, Gutenberg
 Talbert,  B.  A.,  Vaughn,  R.,  Croom  D.  B.  and  J.  S.  Lee  (2007)  Foundations  of
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Agricultural Education, Danville, ILL., PEP Books.

Ξενόγλωσση

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 Journal of Agricultural Education
 The Journal of International Agricultural and Extension Education
 The Journal of Agricultural Education & Extension 

-Σημειώσεις Διδάσκοντα
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