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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΥΚ 3.1.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην 
Παιδαγωγική Πράξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 8 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/ 



 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησηςκαι το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή της καινοτομίας και  της δημιουργικότητας με τη 
χρήση της τεχνολογίας σε παιδαγωγικές πρακτικές της Προσχολικής Αγωγής.   
 
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα: 
• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση της Παιδαγωγικής πράξης που 

βασίζεται στον πρώτο κύκλο σπουδών και εκτείνεται περαιτέρω. Θα έχουν 
εκπαιδευτεί στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών με τη χρήση της τεχνολογίας στο 
παιδαγωγικό έργο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο έρευνας δράσης  θα 
πλαισιώνουν το παιδαγωγικό έργο με καινοτόμους και δημιουργικές δράσεις. 

• Είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες τάσεις εφαρμογών της τεχνολογίας στην 
παιδαγωγική πρακτική.  

• Έχουν ικανότητες να αξιοποιούν την πληροφορία σε μορφές μάθησης στην 
προσχολική ηλικία με καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες και αναπτυξιακά 
κατάλληλα λογισμικά.  

• Να οργανώνουν «κέντρα ενδιαφέροντος» στα παιδιά με νέα μέσα τεχνολογίας, να 
καταγράφουν και να μελετούν την συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με τους 
τομείς ανάπτυξης, παρατηρώντας και καταγράφοντας συστηματικά και 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.  

• Έχουν τις  ικανότητες να εντάξουν την νέα τεχνολογία με ποικίλες μορφές και τρόπους 
έκφρασης και επικοινωνίας (δημιουργική απασχόληση, γλώσσα, γραφή, τέχνες . 

• Αναγνωρίζουν  τη «θετική» συνεισφορά της τεχνολογίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 
και ειδικότερα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας με ειδικές «δεξιότητες».  Θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση, την κατανόηση και τις ικανότητές τους  για 
επίλυση προβλημάτων σε εφαρμογές σε γνώριμο ή μη περιβάλλον, εντός του 
γνωστικού τους πεδίου ή άλλου συναφούς με αυτό.   

• Είναι σε θέση να κοινοποιούν το σκεπτικό της παιδαγωγικής διαδικασίας που 
επιλέγουν και τα συμπεράσματά τους τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη 
εξειδικευμένο κοινό. 

• Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και 



αυτόνομο. 

 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Καινοτομία, Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις (Καθιερωμένες και καινοτόμες 
μορφές σκέψης, Καινοτόμες ιδέες στην πράξη). 
 
2. Δημιουργικότητα, Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις (Δημιουργική σκέψη και 
φαντασία, τρόποι ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της παραγωγής ιδεών, η 
εκπαίδευση της φαντασίας, Δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων). 
 
3. Η παιδαγωγική της δημιουργικότητας και της φαντασίας (Παιδαγωγοί, παιδιά). 
 
4. Παιδαγωγική πράξη και ψηφιακή πραγματικότητα - Η Παιδαγωγική των 
ψηφιακών μέσων - Τεχνολογικός εγγραμματισμός στην προσχολική ηλικία.  
 
5. Παιχνιώδεις  μορφές μάθησης στην προσχολική ηλικία. Καινοτόμες διαδραστικές 
δραστηριότητες. Αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά για την προσχολική ηλικία. 
 
6. Μηνύματα και σήματα στον ψηφιακό κόσμο – Μορφές και τρόποι επικοινωνίας. 
 
7. Γλώσσα, Δημιουργική γραφή, Ψηφιακό παιδικό βιβλίο. 
 
8. Μορφές έκφρασης και δημιουργικότητας με τη χρήση ΤΠΕ. 
 



9. Καινοτόμες δραστηριότητες σωματικής έκφρασης, κίνησης και δραματικής τέχνης 
με τη χρήση ΤΠΕ. 
 
10. Προσεγγίζοντας θέματα από τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο με τη χρήση ΤΠΕ. 
 
11. Εικαστικές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ. 
 
12. Παιδαγωγικές δραστηριότητες και αδελφοποίηση  δομών προσχολικής αγωγής.  
 
13. Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές πρακτικές: δυνητικά οφέλη και περιορισμοί 
για τους παιδαγωγούς του μέλλοντος. 
 

Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
1. 
2. 
3. 
4. 
ΚΛΠ 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην Τάξη και στο Εργαστήριο πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 ΚΛΠ 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές  
Ασκήσεις 

13 

Διαδραστική Διδασκαλία 13 
Μελέτη & Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

26 

Εκπόνηση Μελέτης 26 
Συγγραφή Εργασίας 26 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 
Αυτοτελής Μελέτη 47 

  
ΣύνολοΜαθήματος 200 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

 
1.Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 



Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

• Επίλυση Προβλημάτων 

2. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Α. Ελληνική 
 
     A. Brock, S. Dodds, P. Jarvis &amp; Y. Olusoga, Επιστ. Επιμ. Μαρία Σακελλαρίου, 
2016,  Παιδαγωγική του Παιχνιδιού στην Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, 
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε. 
 
   Μπιρμπίλη Μαρία, 2015, Προς μια Παιδαγωγική του Διαλόγου, Εκδότης: "σοφία" 
Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία.  
 
Τσιλιμένη Τασούλα (Επιμ.), (χχ) Αφήγηση και Εκπαίδευση, Εκδότης: Επίκεντρο.  
 
   Μαγνήσαλη, Κ., (1996). Δημιουργική: Θεωρία & Τεχνική για την Ανάπτυξη της 
Δημιουργικότητας. Αθήνα, Interbooks. 
 
    Σάλλα – Δοκουμετζίδη, Τ., (1996). Δημιουργική Φαντασία και Παιδική Τέχνη. 
Αθήνα: Εξάντας.  
 
Β. Ξενόγλωσση 
 

Beynon, J., & Mackay, H., (1992). Technological Literacy and the Curriculum. 
London, The Falmer Press 
 
Drapeau, P., (2014). Sparking Student Creativity: Practical Ways to Promote 
Innovative Thinking and Problem Solving. Alexandria, Virginia USA, ASCD. 
 
Edwards, C., Gardini, L., Forman, G., (Eds) (2012). The Hundred Languages of 
Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation. 3rd Ed. Santa Barbara, 
California, USA, PRAEGER.  
 
Pateman, Tr., (1991). Key Concepts: A Guide to Aesthetics, Criticism and the Arts 
in Education. London, The Farlmer Press.  

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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