ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διδακτική Μεθοδολογία των
Κοινωνικών Σπουδών στην
Προσχολική Εκπαίδευση
Ενότητα #1: Εισαγωγή στο μάθημα
Οικονομίδης Βασίλειος
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Άδειες Χρήσης
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια
χρήσης Creative Commons και ειδικότερα
Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0
(Attribution – Non Commercial – Non-derivatives )

• Εξαιρείται από την ως άνω άδεια υλικό που
περιλαμβάνεται στις διαφάνειες του μαθήματος, και
υπόκειται σε άλλου τύπου άδεια χρήσης. Η άδεια
χρήσης στην οποία υπόκειται το υλικό αυτό αναφέρεται
ρητώς.
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια
του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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• Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η θεωρητική
και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα
διδακτικής
μεθοδολογίας
των
κοινωνικών
σπουδών στην Προσχολική Εκπαίδευση.
•

Το μάθημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να
δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των ανθρωπιστικών
και κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση και
παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες γνώσεις για
να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν
σχετικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του μαθήματος:
1. Οριοθέτηση και σκοποθεσία των κοινωνικών σπουδών
στην εκπαίδευση. Η ένταξή τους στα προγράμματα σπουδών
και η διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο.
2. Η κατανόηση του εαυτού από το παιδί προσχολικής
ηλικίας και η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με τους άλλους.
3. Το παιδί ως μέλος κοινωνικών ομάδων και σχηματισμών,
ως αναπτυσσόμενος πολίτης και οι εμπειρίες του από την
κοινωνική , οικονομική και πολιτική οργάνωση του βίου.
4. Η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας των
ανθρώπων.

5. Τρόποι διδακτικής προσέγγισης στοιχείων (ιστορικά
γεγονότα, θρησκευτικές εορτές, επαφή με την πολιτιστική
κληρονομιά) που συμβάλλουν στη συγκρότηση
συνειδητοποιημένου πολίτη.
6. Εξάσκηση των φοιτητών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας
σχετικών θεμάτων με βάση ολιστικές διαθεματικές
προσεγγίσεις.

Εγχειρίδια του μαθήματος:
1) Οικονομίδης, Β. & Ελευθεράκης, Θ. (2011). Εκπαίδευση,
Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση.
(Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν).
2) Χρυσαφίδης, Κ. (2009). Διαθεματική Προσέγγιση της Γνώσης
Αθήνα: Δίπτυχο. (Προτείνεται να διανεμηθεί δωρεάν).
3) ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (2002): Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο.
Αθήνα.
4). Οι φωτοτυπίες που θα διανεμηθούν από τον διδάσκοντα
κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.

Τρόπος Εξέτασης:
Για την εξέταση του μαθήματος θα εφαρμοστεί ο συνδυασμός
εργασίας και γραπτών εξετάσεων. Η εργασία συνίσταται στο
σχεδιασμό ενός εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας για θέμα
που προέρχεται από το χώρο των Κοινωνικών Σπουδών με βάση τη
διαθεματική προσέγγιση. Για τον τελικό βαθμό του μαθήματος θα
συνυπολογιστούν ο βαθμός της γραπτής εξέτασης με εκείνον της
εργασίας κατά το ακόλουθο εύρος: Βαθμός γραπτής εξέτασης: 0 –
8, Βαθμός εργασίας: 0 – 2. Παράδειγμα: Βαθμός γραπτής εξέτασης
5 + Βαθμός εργασίας 1 = Τελικός βαθμός μαθήματος 6.

Οριοθέτηση και σκοποθεσία των κοινωνικών σπουδών στην
Εκπαίδευση.
Η ένταξή τους στα αναλυτικά προγράμματα και η διδασκαλία τους
στο Νηπιαγωγείο.
Κοινωνικές Σπουδές: ορισμός και συναφείς όροι.
Κοινωνικές Επιστήμες

Τέλος Ενότητας

