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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
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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 γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ νοθτικισ υςτζρθςθσ
2. Θα είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά των παιδιϊν με νοθτικι υςτζρθςθ
3. Θα γνωρίηουν τθν αιτιολογία τθσ νοθτικισ υςτζρθςθσ
4. Θα κατανοιςουν τον όρο υψθλι νοθτικι λειτουργικότθτα.
5. Θα γνωρίςουν το προφίλ των ατόμων με υψθλι νοθτικι λειτουργικότθτα
6. Θα κατανοιςουν το ρόλο του εκπαιδευτικοφ κατά τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ για
τθν ανάπτυξθ των διανοθτικϊν λειτουργιϊν και των ταλζντων του κάκε παιδιοφ
7. Θα ζρκουν ςε επαφι με τα μοντζλα διδαςκαλίασ ςτο «χολείο για Όλουσ»
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

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
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














Νοθμοςφνθ: Οριςμόσ, ζννοια και μοντζλα προςζγγιςθσ
Μζτρθςθ τθσ νοθμοςφνθσ: πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα και περιοριςμοί
Νοθμοςφνθ και Μάκθςθ
Η ζννοια τθσ νοθτικισ υςτζρθςθσ
Αιτιολογία τθσ νοθτικισ υςτζρθςθσ
Χαρακτθριςτικά ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ
Κοινωνικοπολιτιςμικζσ επιρροζσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ υψθλισ νοθτικισ
λειτουργικότθτασ
Σο προφίλ των ατόμων με υψθλι νοθτικι λειτουργικότθτα και εκπαίδευςι τουσ
Διδακτικζσ τρατθγικζσ Παρζμβαςθσ για τθν ανάπτυξθ των διανοθτικϊν ικανοτιτων
και ταλζντων του κάκε μακθτι
υνοδά υμπτϊματα νοθτικισ υςτζρθςθσ
Χαρακτθριςτικά ατόμων με υψθλι νοθτικι λειτουργικότθτα
Ψυχομετρικά Εργαλεία ςτθν Ελλάδα
Μοντζλα υνεκπαίδευςθσ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

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

Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ Moodle για τθ διάκεςθ ςθμειϊςεων,
και επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
υγγραφι εργαςίασ
Παρουςίαςθ εργαςιασ
Εξετάςεισ
φνολο Μακιματοσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,

Γραπτζσ Εξετάςεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
39
43
1
3
125

Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
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

Παρουςιάςεισ εργαςιϊν-κεματικϊν ενοτιτων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Baralis, G., Soulis, S.G., Lappas, D., Charitaki, G. (2012). “Providing students with mental
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JME, Volume 4, 195-206.
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Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 24(3), 27–36.
Clark, K. (2010). Helping the environment helps the human race: Differentiated instruction
across the curriculum. Science scope, 33(6), 36 – 41
Florian, L. (2010). Preparing teachers for inclusive education. Journal of Research in Special
Educational Needs, 10 (1), 137 – 203
Roberts, J.L., & Inman, T.F. (2007). Strategies for differentiating instruction: Best practice for
the class. Waco, TX: Prufrock Press Inc
Siegle, D. (2005). Using media and technology with gifted learners. Waco, TW: Prufrock
Press
ταλίκασ Α., Σριλίβα ., Ροφςςθ Π. (2012). Σα ψυχομετρικά Εργαλεία ςτθν Ελλάδα.

