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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
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
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Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
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Επιστημονικής περιοχής Λαογραφίας-Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας.
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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 Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
· Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εστιάζει σε δυο μορφές της λαϊκής ψυχαγωγίας που σήμερα έχουν
ταυτισθεί με την παιδική ηλικία: το παιχνίδι και τα παραμύθια. Η δομή του
μαθήματος αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες. Η κάθε ενότητα καλύπτεται από 6
διαλέξεις.
Στην ενότητα «παιχνίδι» το μάθημα καλύπτει μερικές από τις ποικίλες διαστάσεις
του παιδικού παιχνιδιού εξετάζοντας βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του
παιχνιδιού από την πλευρά της ψυχολογίας, της λαογραφίας της κοινωνικής
ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ιστορίας και της παιδαγωγικής από τον 19ο αιώνα
μέχρι σήμερα. Οι θεωρητικές τοποθετήσεις πλαισιώνονται από ανάλυση
παραδειγμάτων ερευνών στον ελληνικό και διεθνή χώρο που εστιάζουν στο
συμβολικό παιχνίδι, το παιχνίδι κανόνων και τα ψηφιακά παιχνίδια. Θίγονται
ζητήματα όπως η σχέση του παιχνιδιού με τη γνωστική ανάπτυξη και οι
κοινωνικοποιητικές διαστάσεις του παιχνιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του
παιχνιδιού στη διαμόρφωση, αναπαραγωγή και διαπραγμάτευση έμφυλων
ταυτοτήτων και συμπεριφορών. Επιπλέον εξετάζονται τα προβλήματα που
προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά των
παιδικών παιχνιδιών καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις,
Στην ενότητα «παραμύθια»: Εκκινώντας από τους ορισμούς του παραμυθιού ως
είδους της προφορικής λογοτεχνίας και την προβληματική της κατάταξης με στόχο
τη συγκριτική τους μελέτη το μάθημα αναλύει τους προβληματισμούς και τα
θεωρητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους μελετητές διαφόρων ειδικοτήτων
(λαογράφων, ανθρωπολόγων, ψυχαναλυτών, κριτικών της λογοτεχνίας,
γλωσσολόγων) από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα σε σχέση με τη μορφή, τη δομή, το
περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα μέσα αφήγησης του παραμυθιακού λόγου καθώς
και την κοινωνική και ιδεολογική τους λειτουργία.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της μελέτης των
παραμυθιών και των παιχνιδιών ως μορφών λαϊκής ψυχαγωγίας και ως εκδηλώσεων
της παιδικής κουλτούρας και η εξοικείωση με τις θεωρητικές τους προσεγγίσεις.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση
Να έχουν κατανοήσει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του παιχνιδιού και των
παραμυθιών.
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας
μικρής ή μεγαλύτερης ερευνητικής εργασίας.

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

Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Ορισμοί παιχνιδιού- θεωρητική εισαγωγή
Το παιχνίδι στις θεωρίες του 19ου αιώνα
Ο εικοστός αιώνας: Παιχνίδι και κοινωνία/παιχνίδι και πολιτισμός
Παιχνίδι κανόνων, φύλο και κοινωνικοποίηση
Συμβολικό παιχνίδι και νέοι κοινωνικοποιητικοί μηχανισμοί. Ο ρόλος της
αγοράς παιχνιδιών
Το παιχνίδι στον 21ο αιώνα: Προσεγγίσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Παραμύθια και προφορική λογοτεχνία
Επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων:
Θεωρίες για την προέλευση των παραμυθιών.
Η λειτουργική και εθνογραφική προσέγγιση των παραμυθιών
Φορμαλιστικές και δομιστικές προσεγγίσεις παραμυθιών
Κοινωνιολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις: Μαγικά παραμύθια και Φύλο
Παραμύθια και παιδική ηλικία. Ο παιδαγωγικός ρόλος των παραμυθιών και οι
μεταμορφώσεις του παραμυθιού κατά τη μεταφορά τους στο γραπτό λόγο και στον
κινηματογράφο.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Διαλέξεις στην τάξη, βιωματικές και
εργαστηριακές ασκήσεις, συνεργασία στο
γραφείο με τη διδάσκουσα. Φροντιστηριακά
μαθήματα για τους φοιτητές Erasmus
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
Υποστήριξη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-class
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εργαστηριακή άσκηση
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Εργασία πεδίου
Αρχειακή έρευνα
Συγγραφή εργασίας

ΣύνολοΜαθήματος

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
39
26
10
20
10
20

125

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
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ελληνική και Αγγλική (για τους φοιτητές
Erasmus)
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (80%-100%) και
προαιρετική γραπτή εργασία (20%).

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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