
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΙIΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ-ΕΠΟΠΤΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-Ι 

Κάθε επόπτης της Πρακτικής Άσκησης- ΙIΙ αναλαμβάνει την 

εποπτεία μικρής ομάδας φοιτητών, τους οποίους καθοδηγεί 

και εποπτεύει 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Σεμινάριο/Διαλέξεις και Ασκήσεις 

εφαρμογής 
2 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης του ΠΜΣ είναι να μάθουν οι φοιτητές, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

ΕΑΕ,  να παρατηρούν τη συμπεριφορά των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

να αξιολογούν σε παιδαγωγικό επίπεδο αυτούς τους μαθητές, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση της 

Πρακτικής Άσκησης-ΙIΙ  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία παιδαγωγικής 

αξιολόγησης, να παρατηρούν και να αξιολογούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες, 



να ιεραρχούν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, να προτείνουν τρόπους παρέμβασης και 

υποστήριξης αυτών των μαθητών, να καταρτίζουν Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης (ΕΕΠ), να σχεδιάζουν  και να υλοποιούν διδασκαλία συμπεριλαμβάνοντας τους  μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες.  

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με 
Δυσαναγνωσία 
2 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με 
Δυσορθογραφία 
3 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με Δυσγραφία 
4 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με 
Δυσαριθμησία 
5 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με προβλήματα 
στην επικοινωνία 
6 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με προβλήματα 
στη συμπεριφορά 
7 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με κοινωνικές 
δυσκολίες 
8 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με δυσκολίες 
στην κινητική ανάπτυξη 
9 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για χαρισματικούς μαθητές   
10 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με νοητική 
αναπηρία 
11 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με ΔΕΠΥ 
12 Σχεδιασμός διδασκαλίας και ΕΕΠ για μαθητές με 
γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Eclass. 
Ppt 
email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 



Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 

Σεμινάρια/Διαλέξεις 24 

Κατάρτιση ΕΠΕ 50 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

 
 

Σχεδιασμός διδασκαλίας 76 

Πρακτική Άσκηση 
(παρατήρηση-
παιδαγωγική 
αξιολόγηση μαθητών με 
εεα/αναπηρίες  σε 
σχολικές μονάδες, 
παρέμβαση-διδασκαλία 
με τη συμπερίληψη  των 
μαθητών με 
εεα/αναπηρίες) 

150 

Σύνολο Μαθήματος (30 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

300 

  

  

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. 

Η μέθοδος αξιολόγησης είναι τόσο Διαμορφωτική  όσο και 
τελική. 

Κατά τη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων των 
φοιτητών με τους επόπτες  της Πρακτικής τους Άσκησης θα 
παρουσιάζονται και θα συζητούνται τρόποι παιδαγωγικής 
υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες/αναπηρίες, ο τρόπος κατάρτισης Εξατομικευμένου 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος  (ΕΕΠ) και ο σχεδιασμός 
διδασκαλίας με τη συμπερίληψη όλων των μαθητών μιας 
σχολικής τάξης.   Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της 
Πρακτικής τους Άσκησης στις δομές Ε.Α. θα αναλάβουν να 
παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν με τη χρήση ειδικών 
πρωτοκόλλων παρατήρησης  μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες. Στη συνέχεια θα 
καταρτίσουν ΕΠΕ για το μαθητή που έχει αναλάβει ο 
καθένας και θα σχεδιάσουν μικροδιδασκαλία με τη 
συμπερίληψη όλων των μαθητών μιας σχολικής τάξης.  Σε 
κάθε συνάντηση με τους επόπτες θα υπάρχει 
ανατροφοδότηση. Στην τελευταία συνάντηση θα γίνει η 
τελική αποτίμηση- αξιολόγηση της εργασίας των φοιτητών. 

 
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της προόδου των φοιτητών 
σε σχέση με τους στόχους της Πρακτικής Άσκησης, η 
συνεχής ανατροφοδότηση των φοιτητών και η ενδεχόμενη 
τροποποίηση της διδασκαλίας. 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης: 
 Η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις 



οδηγίες που θα δοθούν στους φοιτητές. 
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