ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ΄
ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 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 διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ
 Θα είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν διδακτικά μοντζλα εκπαίδευςθσ μακθτϊν με αναπθρία /ι
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
 Θα γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ προςζγγιςθσ και τα προγράμματα ζγκαιρθσ
παρζμβαςθσ για τα παιδιά με αναπθρία/ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Μζςω τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ κα
αποκτιςουν τθν απαραίτθτθ εμπειρία που κα τουσ βοθκιςει να βελτιωκοφν ςτο διδακτικό τουσ
ζργο και να είναι προετοιμαςμζνοι ςτο μζλλον να αναλάβουν τθν ευκφνθσ μιασ ειδικισ τάξθσ ι
ενόσ Σμιματοσ ζνταξθσ ι.
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 προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.
- τθν αυτόνομθ εργαςία.
- τθν εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον και ςτθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν.
- το ςχεδιαςμό και ςτθ διαχείριςθ ζργων.
- τθν απόκτθςθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ απζναντι ςτισ
κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα πραγματοποιιςουν τθν
πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ και ςε ςυνδυαςμό με
τθν παρακολοφκθςθ των διαλζξεων και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν ςτο μάκθμα κα είναι ςε κζςθ να
διδάςκουν ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.

(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, υγγραφι
Άρκρων, Εκπόνθςθ
Εργαςιϊν
Επιςκζψεισ ςε χολεία
Παρουςίαςθ Εργαςιϊν
Εξετάςεισ

φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ϊρεσ
142 ϊρεσ

36 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:
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Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 3/2015 Ernst
Reinhardt Verlag. München, 220-233
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special educators in Greece”. In: European Journal of Special Needs Education, vol. 24,
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6. Βλάχου, Α. & Ζϊνιου-ιδζρθ Α. (2010). χολικι ζνταξθ και εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν γενικισ και ειδικισ αγωγισ. το Εξειδικευμζνθ
Εκπαιδευτικι Τποςτιριξθ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ (ςελ. 75-92). Ακινα: ΤΠ.Π.Δ.Μ.Θ.

