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ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
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Γ’ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Ειδικοφ υποβάκρου

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=236

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ:

1. Θα ζχουν αποκτιςει τισ βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τον επιςτθμονικό κλάδο τθσ Ειδικισ
2.
3.
4.
5.

Παιδαγωγικισ
Θα ζχουν κατανοιςει τθν ζννοια τθσ αναπθρίασ
Θα ζχουν εξοικειωκεί με τθν κουλτοφρα των ατόμων με αναπθρία
Θα μποροφν να διακρίνουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ αναπθρίασ
Θα γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ προςζγγιςθσ και τα προγράμματα ζγκαιρθσ
παρζμβαςθσ για τα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.

Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ














Η ιςτορικι εξζλιξθ και οι προχποκζςεισ τθσ Ειδικισ Παιδαγωγικισ
Ειδικι Παιδαγωγικι: Φιλοςοφία, ςκοπόσ και επιδιϊξεισ
Η ζννοια τθσ αναπθρίασ
Ζκταςθ και κατθγοριοποίθςθ
Η νευροφυςιολογικι – αναπτυξιακι κζςθ
Η κοινωνικι – υλιςτικι αντίλθψθ
Η αντίλθψθ για το παιδί με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ υπό το πρίςμα τθσ
κοινωνικισ εξάρτθςθσ
Διαςτάςεισ μιασ ανκρωπολογικισ – προςωποκεντρικισ ολικισ αντίλθψθσ για το παιδί
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
Εντόπιςθ, αναγνϊριςθ και διάγνωςθ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
φγχρονεσ τάςεισ προςζγγιςθσ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
Τποςτθρικτικά προγράμματα ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ
Η κατάςταςθ τθσ Ειδικισ Παιδαγωγικισ ςτθν Ελλάδα
χολικι Ζνταξθ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Χριςθ διαδικτφου για τθν παρουςίαςθ
παραδειγμάτων ςτθ Διδαςκαλία

Διαλζξεισ
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμινου
39
83
3

φνολο Μακιματοσ

125

Δραςτθριότθτα

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία

Γραπτζσ Εξετάςεισ

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
οφλθσ πυρίδων-Γεϊργιοσ (1997). Σα παιδιά με βαριά νοθτικι κακυςτζρθςθ και ο κόςμοσ
τουσ,
Heward Lee William, (2011). Παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, Επιςτ. Επιμζλεια: Δαβάηογλου
Αγγελικι, Κόκκινοσ Κωνςταντίνοσ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Dai, Y., & Sternberg, R. J. (2004). Motivation, emotion, and cognition: Integrative
perspectives on intellectual functioning and development. Lawrence Erlbaum
Associates
Davis, P. & Florian, L. (2004). Teaching Strategies and Approaches for Pupils with Special
Educational Needs: A Scoping Study. Queen’s Printer 2004. Published with the
permission of DfES on behalf of the Controller of Her Majesty's Stationery Office
Hallahan, D., & Kauffman, J. (2003). Exceptional learners: Introduction to special education.
New York: Allyn & Bacon.
Harris, K., Graham, S., & Mason, L. (2006). Improving the writing, knowledge, and
motivation of struggling young writers: Effects of self-regulated strategy development
with and without peer support. American Educational Research Journal, 43, 295-340.
Καηάκου, Μ., & οφλθσ, .Γ.(2013). «Η ανατροφοδότθςθ ςτθν Ειδικι Εκπαίδευςθ: μια
πιλοτικι εφαρμογι με χριςθ ΣΠΕ ι αλλιϊσ από το… ‘Λάκοσ. Ξαναπροςπάκθςε.’
ςτο… ‘Θυμιςου και απάντθςε’». τα Πρακτικά του 3ου Πανελλινιου υνεδρίου
Ειδικισ Εκπαίδευςθσ με διεκνι ςυμμετοχι με κζμα: «Διλιμματα και Προοπτικζσ
ςτθν Ειδικι Εκπαίδευςθ». Ακινα, 11-14 Απριλίου 2013.
Κολοτοφρου . (2013). Σα επτά πρόςωπα τθσ κϊφωςθσ, εκδ. Gutenberg.

