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Σκοπός: Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να συζητήσουν, να
προβληματιστούν και να φτάσουν σε πρώτες διαπιστώσεις γύρω από κεντρικά ζητήματα
των διαδικασιών της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής έρευνας. Μεγάλη έμφαση θα
δοθεί στις ποικίλες νοηματοδοτήσεις των δύο αυτών εννοιών, αλλά και στη μεταξύ τους
σχέση.
Περιεχόμενο: Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν από τη σκιαγράφηση της παραδοσιακής
(θετικιστικής) αντίληψης για τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική έρευνα, όπως και για τη
μεταξύ τους σχέση. Τι νοείται ως διδασκαλία, διδακτική πρακτική, θεωρία και έρευνα σε
αυτό το θεωρητικό πλαίσιο; Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ένα εναλλακτικό πλαίσιο
νοηματοδότησης των εννοιών αυτών, όπου η διδασκαλία συνδέεται στενά με την έρευνα
και ο εκπαιδευτικός γίνεται ερευνητής. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένοι τρόποι μέσω των
οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοιοι συνδυασμοί (διδασκαλίας και έρευνας)
στην τάξη. Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις που πρέπει να
καλύπτονται για να είναι εφικτοί και πετυχημένοι τέτοιοι συνδυασμοί.
Διδακτική μεθοδολογία: Θα γίνονται εισηγήσεις από τη διδάσκουσα, βιωματικά εργαστήρια
με τους φοιτητές και παρουσιάσεις κεντρικών άρθρων από τους φοιτητές. Τα μαθήματα θα
γίνονται στο Ρέθυμνο, 1 3ωρο εβδομαδιαίως. Για τους φοιτητές της ΣΘΕΤΕ (Ηράκλειο) θα
υπάρξουν 2 δια ζώσης συναντήσεις, μία στην αρχή του εξαμήνου για ενημέρωσή τους πάνω
στην ύλη και τον τρόπο μελέτης και μια στο τέλος για επίλυση αποριών και παρουσίαση
εργασιών. Όλο το υλικό του μαθήματος (διαφάνειες από τις παραδόσεις, άρθρα που θα
παρουσιάζονται, κτλ.) θα αναρτώνται στην πλατφόρμα elearn.uoc.gr
Aξιολόγηση φοιτητών: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και προαιρετικές
εργασίες φοιτητών. Η εργασία θα αφορά την παρουσίαση ενός άρθρου που θα υποδειχθεί
από τη διδάσκουσα. Κάθε φοιτητής που θα αναλάβει εργασία παίρνει +2 βαθμούς bonus
στο βαθμό της γραπτής εξέτασης, με την προϋπόθεση να έχει παρουσιάσει την εργασία του
μέσα στην αίθουσα κατά την περίοδο των μαθημάτων σε προκαθορισμένη μέρα. Το ίδιο
ισχύει και για τους φοιτητές του Ηρακλείου που θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους κατά
τη δια ζώσης συνάντηση με τη διδάσκουσα στο τέλος του εξαμήνου.

