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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Α. ΓΝΩΣΕΙΣ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες
αναμένεται να:
• Έχουν κατακτήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα μοντέλα παρέμβασης στην ειδική αγωγή
• Να έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εφαρμόσιμα μοντέλα παρέμβασης στην ειδική αγωγή
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των ιδιαίτερων προκλήσεων στην εφαρμογή μοντέλων
παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
• Να γνωρίζουν τις απαραίτητες εκπαιδευτικές πρακτικές διαμέσου των οποίων μπορούν να
εφαρμοστούν συγκεκριμένα προγράμματα παρέμβασης
Β.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Αναφορικά με το πεδίο των δεξιοτήτων οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται:
• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
• Να αναζητούν τη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με τα προτεινόμενα μοντέλα παρέμβασης
• Να υποστηρίζουν συγκεκριμένα εφαρμόσιμα μοντέλα παρέμβασης στην προσχολική ηλικία
Γ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναφορικά με το πεδίο της απόκτησης ικανοτήτων, οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται μετά την
ολοκλήρωση των μαθημάτων:
• Να είναι σε θέση να εμβαθύνουν στις επιμέρους εφαρμογές των προγραμμάτων παρέμβασης σε
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παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, ψυχώσεις)
• Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης βάσει των σύγχρονων
επιστημονικών θεωριών
• Να αξιολογούν κριτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν
προγράμματα παρέμβασης διεθνώς αναγνωρισμένα στις ιδιαιτερότητες των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
• Να παρεμβαίνουν και να αξιολογούν κριτικά τις δεξιότητες των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν κατάλληλα και στοχευμένα
προγράμματα παρέμβασης
Γενικές Ικανότητες
•
•
•
•
•
•
•

Αυτόνομη εργασία (μελέτη περίπτωσης)
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Ομαδική εργασία
Εργασίες σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στην διεπιστημονική έρευνα
Σεβασμός στην δεοντολογία της έρευνας
Αναζήτηση και σύνδεση δεδομένων με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Ανάλυση βασικών αρχών και εννοιών οι οποίες συγκροτούν τα μοντέλα εκπαιδευτικής
παρέμβασης στην ειδική αγωγή
• Έμφαση στην ψυχοπαιδαγωγική βάση των μοντέλων παρέμβασης στην ειδική αγωγή
• Παρουσίαση και ανάλυση σταθμισμένων ψυχομετρικών δοκιμασιών για την αξιολόγηση των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• Παρουσίαση της αξιολόγησης της προσωπικότητας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διαμέσου προβολικών δοκιμασιών
• Αξιολόγηση δραστηριοτήτων για την εφαρμογή τους στην επανεκπαίδευση παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
• Βασικά προγράμματα και μέθοδοι παρέμβασης σε παιδιά με προβλήματα μάθησης συμπεριφοράς.
• Στρατηγικές μάθησης σε παιδιά με προβλήματα μάθησης –συμπεριφοράς.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Συγγραφή εργασίας

10

Μελέτη για την
προετοιμασία του
μαθήματος

30

Συναντήσεις με τον
διδάσκοντα

5

[343]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προετοιμασία για τις
εξετάσεις

30

Σύνολο Μαθήματος

114

Γραπτή εργασία: 20%
Γραπτές εξετάσεις: 80%
Ερευνητική εργασία για φοιτητές ERASMUS: 100%
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