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Στόχοι του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει το φοιτητή στις εφαρμογές της τεχνολογίας τόσο
στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στη διδασκαλία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έμφαση θα δοθεί
στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και σε μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των
πληροφορικών αυτών εργαλείων στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την ειδική εκπαίδευση.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Oι φοιτητές:
 Να εντάσσουν τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διδασκαλία ατόμων με ειδικές
ανάγκες.
 Να τροποποιούν την οργάνωση της τάξης και τη διδακτική προσέγγισή τους για βέλτιστη
αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν τα λογισμικά εργαλεία στην υποστήριξη
της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό το οποίο να εντάσσει
αποτελεσματικά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 Nα κατανοήσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και να επεξηγούν σύγχρονες
εφαρμογές της στη διδασκαλία και μάθηση.
 Να αξιολογούν και να επιλέγουν κατάλληλες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση
εκπαιδευτικών αναγκών.
 Να προτείνουν λύσεις σε εκπαιδευτικά προβλήματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιδράσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και
επικοινωνίας.
2. Μοντέλα σχεδιασμού διδασκαλίας, η τεχνολογία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
3. Αξιολόγηση και επιλογή τεχνολογικών συστημάτων για εφαρμογή τους στο σχολείο.
4. Λογισμικά και πολυμέσα στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
5. Διεθνές πρότυπο κατασκευής προϊόντων λογισμικού και ιστοσελίδων προσβάσιμων από

6.
7.
8.
9.

10.
11.

άτομα με ειδικές ανάγκες.
Μελέτες περίπτωσης: Πρακτικές για τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στην ειδική
εκπαίδευση.
Κριτική του ρόλου του διαδικτύου στις ζωές των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
Το ψηφιακό χάσμα και ο ρόλος της τεχνολογίας.
Εκπαιδευτική τεχνολογία και εκπαίδευση για όλους.
a. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση.
b. Τεχνολογία και πολυπολιτισμικότητα.
c. Το ψηφιακό χάσμα (digital divide).
d. Η τεχνολογία και κοινωνικές ανισότητες.
Παιδαγωγικές εφαρμογές του διαδικτύου στην προώθηση της συμπερίληψης.
Εφαρμογές της τεχνολογίας στη βελτίωση σχολείου, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
και την αξιολόγηση του σχολικού έργου.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση
Μέθοδοι αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση, ατομική εργασία, ομαδική εργασία – παρουσίαση
Βασικά διδακτικά εγχειρίδια/βιβλιογραφία
Σημειώσεις μαθήματος.
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