ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ΄
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

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

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

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

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 μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ:
 Θα ζχουν ζρκει ςε επαφι με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ
ειδικισ εκπαίδευςθσ
 Θα γνωρίηουν διδακτικά μοντζλα ανάλογα με τθ μορφι αναπθρίασ.
 Θα αποκτιςουν τεχνικζσ εναλλακτικισ επικοινωνίασ, όπωσ γραφι Braille, μζκοδοTEACH,
ςτοιχεία νοθματικισ γλϊςςασ.
 Θα μποροφν να εκπαιδεφςουν μακθτζσ με νοθτικι αναπθρία, αξιοποιϊντασ τθ μζκοδο
αναλυςθ ζργου.
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
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
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…
…….

Σο μάκθμα αποςκοπεί:
- τθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν.
- τθν προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.
- τθν αυτόνομθ εργαςία.
- τθν εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον και ςτθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν
ιδεϊν.
- το ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα αςχολθκοφν με τισ
διδακτικζσ μεκόδουσ ςτθν ειδικι εκπαίδευςθ, οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ μετά το πζρασ των
διαλζξεων να τισ υλοποιιςουν ςτθν κακθμερινι ςχολικι πράξθ.
Σο μάκθμα διαρκρϊνεται ωσ εξισ:
- φντομθ ειςιγθςθ από το διδάςκοντα.
- Μελζτθ βιβλιογραφικϊν πθγϊν.
- Ειςιγθςθ από μεταπτυχιακό/ι φοιτθτι/τρια.
- υηιτθςθ.
- Ανάκεςθ εργαςιϊν.

(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

Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ
Moodle για τθ διάκεςθ ςθμειϊςεων, και 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

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Βιβλιογραφικι
αναςκόπθςθ, μελζτθ
αρκρογραφίασ, ςυγγραφι
άρκρων, εκπόνθςθ
εργαςιϊν
Επιςκζψεισ ςε χολεία
Παρουςίαςθ Εργαςιϊν
Εξετάςεισ

φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ϊρεσ
168 ϊρεσ

10 ϊρεσ
30 ϊρεσ
3 ϊρεσ
250 ϊρεσ

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

Αξιολόγηςη
Εξετάςεισ:
Εργαςία-Παρουςιάςεισ:
Παρακολοφκθςθ/ςυμμετοχι:

30%
50%
20%

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εφδοξο): το πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν δεν
προςφζρονται ςυγγράμματα από τον Εφδοξο.

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1.

2.

3.

4.
5.

Charitaki, G., Baralis, G., Polychronopoulou, S., Lappas, D. & Soulis, S.-G. (2015). Difficulty in
Learning to count or effect of short-term memory deficiency in mathematical abilities?
Research in Teacher Education. ISSN: 2046-1240, 2047-3818 (online).
Charitaki, G., Baralis, G., Polychronopoulou, S., Lappas, D. & Soulis, S.-G. (2014). Common
Difficulties among Children with Down Syndrome in Acquiring Basic Counting Skills, 7(2),
121-128. ISSN: 2278-0998. Article no. BJESBS. 2015.075.
Christou A., Soulis S.-G., (2012). “Autism and Visual Impairment: individual educational
needs and the school practice in England” in: European Journal of Intellectual Disability,
Journal 6/12.
Kazakou M., Soulis S, Morfidi E, Mikropoulos T., (2011). “Phonological Awareness Software
for Dyslexic Children” in: Themes in Science & Technology Education, 4(1), 33-51.
Florian, L. (2010). Preparing teachers for inclusive education. Journal of Research in Special
Educational Needs, 10(1), 137-203.

