ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΕ-Τ4
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γϋ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Εφαρμογζσ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (ΣΠΕ) ςτθ χολικι & Κοινωνικι Ζνταξθ των Μακθτϊν με
Αναπθρία
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

Διαλζξεισ (Διδάςκων Α. Μικρόπουλοσ)

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

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

Ειδικοφ υποβάκρου - Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων
Όχι
Ελλθνικι
Ναι
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=192

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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 κα είναι ςε κζςθ να:
1. Διακρίνουν τισ δυνατότθτεσ (affordances) των ΣΠΕ ςτθ ςχολικι & κοινωνικι ζνταξθ των
μακθτϊν με αναπθρία.
2. χεδιάηουν και υλοποιοφν διδακτικζσ παρεμβάςεισ υποςτθριηόμενεσ από ΣΠΕ για μακθτζσ
με διάφορεσ αναπθρίεσ.
3. χεδιάηουν εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ υποςτθριηόμενεσ από ΣΠΕ για τθ ςχολικι & κοινωνικι
ζνταξθ των μακθτϊν με αναπθρία.
Γενικές 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…
…….

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
Αυτόνομθ εργαςία.
Λιψθ αποφάςεων.
Ομαδικι εργαςία.
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων.
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα.
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Δυνατότθτεσ των ΣΠΕ ςτθ ςχολικι & κοινωνικι ζνταξθ των μακθτϊν με αναπθρία.
χεδίαςθ διδακτικϊν παρεμβάςεων και προγραμματιςμόσ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για μακθτζσ με
αναπθρία.

(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

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία
Πρόςκετο εκπαιδευτικό υλικό, πθγζσ και εργαςίεσ
διατίκενται από τον ιςτότοπο του μακιματοσ ςτο ςφςτθμα
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων

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

(ecourse.uoi.gr)
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
εμινάρια
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Διαδραςτικι διδαςκαλία
υγγραφι εργαςίασ
Εκπόνθςθ μελζτθσ
Εξετάςεισ
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
20
20
40
40
60
30
37
3
250

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

υνδυαςμόσ εργαςιϊν (αναρτθμζνων ςτο e-course),
δθμόςιων παρουςιάςεων και τελικισ εξζταςθσ.

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. American Psychiatric Association. (2004). Διαγνωςτικά κριτιρια DSM-IV-TR. Ακινα: Λίτςασ.
2. Phipps, L., Sutherland, A., & Jae Seale, J. (eds.) (2002). Access All Areas: disability, technology and
learning. UK: JISC TechDis Service and ALT.
3. Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion
Conference, DSAI, http://www.dsai.ws/ και πρακτικά ςτο περιοδικό Procedia Computer Science,
https://www.elsevier.com/journals/procedia-computer-science/1877-0509.
4. UNESCO (2006). ICTs in Education for People with Special Needs. Specialized Training Course.
Moscow: UNESCO IITE.
5. Themes in Science and Technology Education, peer reviewed journal,
http://earthlab.uoi.gr/theste/.
6. Θζματα Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ, ζγκριτο επιςτθμονικό περιοδικό,
http://earthlab.uoi.gr/thete/.
7. Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ
(ΕΣΠΕ). Πρακτικά ςυνεδρίων, http://www.etpe.eu/.

