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Διδακτική

Κοινωνικών

Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος αποτελεί, η εισαγωγή των φοιτητών στην επιστήμη της
διδακτικής και στην συνάντησή της με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Στο
πλαίσιο αυτό οι φοιτητές, διαμέσου και της αναλύσεως των εργασιακών πεδίων
των σύγχρονων κοινωνιολόγων, αναλύουν τις επιστημονικές ιδιαιτερότητες και
απαιτήσεις της Κοινωνιολογίας κατά τις διαδικασίες διάθλασής της στην
διδακτική πράξη.
Άξονες Διδασκαλίας
❖ 1ος άξονας: Οι φοιτητές, μέσα από την ανάλυση των εργασιακών αξόνων

τους ως σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, καλούνται να διαχειρισθούν τις
προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής
«συνδιαχείρισης»: της επιστήμης της Διδακτικής με την επιστήμη της
Κοινωνιολογίας.
❖ 2ος άξονας: Οι φοιτητές εισάγονται στις εννοιολογικές οριοθετήσεις της
διδακτικής, στις θεωρίες και στα μοντέλα διδακτικής.
❖ 3ος άξονας: Οι φοιτητές εισέρχονται στα πεδία των εννοιών της μάθησης,
της διδασκαλίας, του σχεδιασμού και της οργάνωσης διδασκαλίας, των
μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, των κριτηρίων (διδακτικών)
μετατροπής της κοινωνιολογικής γνώσης σε διδακτικά αντικείμενα, της
αξιολόγησης (και αυτό-αξιολόγησης) της διδασκαλίας.
❖ 4ος άξονας: Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να
αξιολογήσουν, το δικό τους μοντέλο διδακτικής πράξης, διαμέσου της
εφαρμογής της θεωρίας, των μεθόδων και των πρακτικών της Διδακτικής
της Κοινωνιολογίας.
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