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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Για την Πρ όσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρον τος για την υποβ ολή πρ ότασης
προς σύναψη εκατ όν τρ ιών (103) Συμβάσεων – Συμφωνητικών Ιδιωτικ ού
Δικαί ου για την Ανάθεση έργου «ΑΠ ΟΚΤ ΗΣ Η ΑΚΑΔ ΗΜΑΪΚ ΗΣ ΔΙΔ ΑΚΤΙΚ ΗΣ
Ε ΜΠΕ ΙΡΙΑ Σ ΣΕ ΝΕ ΟΥΣ Ε ΠΙ ΣΤ ΗΜΟ ΝΕ Σ ΚΑ Τ ΟΧΟΥ Σ ΔΙΔΑΚΤ Ο ΡΙΚΟ Υ ΣΤ Ο
ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤ ΗΜΙΟ ΠΑΤ ΡΩ Ν» μ ε αριθμ . πρω τ . 1 8470 / 18-7-2016, δ ι ορθώ νε τ αι
η περιγραφή τ ου μαθήματος τ ου Τμήματος «Πα ιδαγωγικ ό Δημοτ ικής
Εκπαίδευσης » με κωδικό PED_296 κα ι τίτ λ ο «Συμμετ οχ ική Εκπ αίδευση
Μ αθ η τ ών Μ ε Ε ι δ ι κ έ ς Α ν άγ κ ε ς » α π ό:
«Στόχο ι το υ μ αθήμ ατος: μ ελέτη των κο ιν ωνιο γλωσσολο γικών και των γλωσσολο γι¬κών
στοιχείων των νοημ ατικών γλωσσών και κυρίως της Ελλη νικής Νοημ ατικής Γλώσσας
(ΕΝΓ), καθώς και τη ς χρή σης τη ς νοη ματικής στην εκπαίδευση κωφ ών παιδιών. Μελέτη
της κατάκτηση ς τη ς Νοημ ατικής γλώσσας από κωφ ά παιδιά κωφ ών γονέων . Οι φο ιτητές
θα γν ωρ ίζουν τα ερ ευνη τικά δεδομέν α από τις έρ ευνες διαφόρ ων νοημ ατικών γλωσσών
(και τη ς ΕΝΓ) και τους τρό πους που χρη σιμο ποιούνται οι γλώσσες αυτές στην
εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Οι φο ιτητές θα απο κτήσο υν επίσης δεξ ιότη τες στη
χρήση της ΕΝΓ.
Περιεχό μενο το υ μαθήματος:
Α) Θ εωρ ητ ι κό μέ ρος. Η ισ τορί α τ ων κωφώ ν και η γλώ σσ α το υς. Αν τι λήψ ε ις για το υς
κωφο ύς, την νοημ ατική , τη ν κο ινότητα των κωφ ών και την κουλτούρ α τους. Ο ι Κωφοί:
αν άπηροι ή γλωσσική μ ειονότη τα; Η ελλη νική πρ αγμ ατικότη τα.
Η έρε υν α τ ης Αμ ερ ικάν ι κης Νοημ ατ ι κής Γλ ώσ σας. Δομ ι κά στο ι χε ί α, μορφο¬ λο¬ γί α και
σύνταξη. Δ ιεθνής έρευνα. Ελληνικά Νοημ ατική Γλώσσα και έρ ευνα.
Κωδικοπο ίηση νοημ ατική ς γλώσσας
Ταξ ινομη τές και μη χειρονομ ικά στοιχεία
Χειρο μορφές, κινή σεις, θέσεις και προσανατο λισμός τη ς παλάμης στην ΕΝΓ.
Μορφολογικά στοιχεία και σύνταξη .
Κατάκτηση νοηματικής από κωφά παιδιά κωφ ών γονέων.
Η Χρή ση της νοημ ατικής γλώσσας στην Εκπαίδευση. Μον τέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Διδασκαλία ΕΝΓ και αν αλυτικά προ γρ άμμ ατα»

Σε:
«Α) Θ εωρητικό μ έρος: Από τη ξ εχωρ ιστή εκπαίδευση στη ν ένταξ η, ενσωμάτωση και τη
συμμ ετο χική εκπαίδευση. Θ εωρ ητικά μοντέλα και πρ ακτικές. Νομοθεσία και παρο χές.
Η μελέτη της ελληνικής πρ αγμ ατικό τη τας. Ατομ ικές διαφορ ές και χαρ ακτηριστικά
μαθητών
με
ειδικές
αν άγκες -αξιο λό γηση
και
δημιο υρ γία
εξ ατομ ικευμένο υ
εκπαιδευτικού προ γρ άμμ ατο ς εκπαίδευσης. Προ ετο ιμ ασία συμμετοχικού σχο λείου/τάξ ης
και αντιρ ατσιστικού περιβάλλον τος. Σ χο λείο για όλους. Πρ οσαρμο γές του αν αλυτικού
προγρ άμ ματος και διαφοροπο ιήσεις. Μον τέλα συν εργατική ς μ άθηση ς και τρόποι
διδασκαλίας. Εκπαιδευτικές παρεμ βάσεις και στρ ατη γικές. Β) Πρ ακτικό μέρος:
Επισκέψ εις σε σχο λεία με τμή ματα ένταξη ς, με παράλλη λη στήριξη , ή στο ΚΕΔ ΔΥ και
παρ ακο λούθηση του προ γρ άμμ ατος ενσωμ άτωσης/συμμ ετο χής των μ αθητών με ειδικές
αν άγκες στις κοιν ές τάξ εις. Σ υνεντεύξ εις με ειδικούς, επίσης μ ε δασκάλους γενική ς
τάξης και ό που είν αι δυν ατόν με μαθη τές. Δ ημιουργία ειδικών προ γρ αμμ άτων και
μελέτες περιπτώσεων».
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