ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΔΝΙΚΑ
ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ - ΔΠΙΛΟΓΗ
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ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΔΞΑΜΗΝΟ
ΠΟΤΓΩΝ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ ΩΡΔ
ΠΙΣΩΣΙΚΔ
3
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ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΓΔ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ
Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεωλ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΔ)
Επηζηεκνληθήο Πεξηνρήο,
Αλάπηπμεο Δεμηνηήηωλ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΟΥΙ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ και ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΙ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ
ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03192/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα
ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηδάμεη ην ζεωξεηηθό ππόβαζξν θαη λα παξέρεη δεμηόηεηεο
ΣΠΔ γηα θάζε εθπαηδεπηηθό πνπ ζα μεθηλήζεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΣΠΔ) ζηα καζήκαηά ηνπ ζπλζέηνληαο ηερληθέο, ζεωξίεο θαη
εξγαιεία, άιινηε δνθηκαζκέλα θαη άιινηε θαηλνηόκα.
Γενικέρ Ικανόηηηερ






Σν κάζεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα καζήκαηα ε επηηπρήο παξαθνινύζεζε ηωλ
νπνίωλ ζεκαίλεη “επάξθεηα πιεξνθνξηθήο” ζύκθωλα κε ην ΝΓ. 44/2005
Σα δηδαζθόκελα ηνπ καζήκαηνο απηνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηηπρή
παξαθνινύζεζε ηωλ καζεκάηωλ «Γηδαζθαιία κε Νέεο Σερλνινγίεο» ηνπ 3νπ εμ.
πνπδώλ θαη ηνπ καζήκαηνο «Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό» ηνπ 4νπ εμ. πνπδώλ,
ππεξθαιύπηνπλ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ παξέρνληαη
ζηελ επηκόξθωζε β’Δπηπέδνπ -πξόγξακκα επηκόξθωζεο εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην
ηεο Πξάμεο «Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ ζηελ
Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ / Γ’ ΚΠ (http://bepipedo.cti.gr/portal/ )
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη εθόζνλ ππάξρεη πξνζωπηθό ζην Δξγαζηήξην
γίλνληαη θαη πξναηξεηηθά καζήκαηα ζπλνδεπόκελα από πξαθηηθή εμάζθεζε ζε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ην παθέην Microsoft Office.



ην ηέινο ηωλ καζεκάηωλ απηώλ επηπιένλ νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Αλαγλωξίδνπλ νπηηθά ηνπο ππνινγηζηέο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο
Αλαγλωξίδνπλ νπηηθά κέξε ελόο ππνινγηζηή
Καηαλννύλ ηελ έλλνηα ινγηζκηθό
Αλαγλωξίδνπλ ηα ινγηζκηθά κεηαμύ ηνπο
Καηαλννύλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ
Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αληηγξάθνπλ αξρεία πξνο-από ηνλ ππνινγηζηή
Υξεζηκνπνηνύλ ην θαηάιιειν ινγηζκηθό (βαζηθή ρξήζε) αλάινγα κε ηελ εξγαζία
ηνπο
Καηαλννύλ ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν
Καηαλννύλ ηε βαζηθή δηαθίλεζε πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν
Αλαγλωξίδνπλ ηε δηαζύλδεζε ζην δηαδίθηπν
Καηαλννύλ ηηο δπλαηόηεηεο ρξήζεο ζην δηαδίθηπν (κε έκθαζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο)
Αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη βαζηθνύο ηξόπνπο
αληηκεηώπηζεο
Βαζηθή εθκεηάιιεπζε δηαδηθηύνπ

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή, ελζωκάηωζε θαη πινπνίεζε Σερλνινγηώλ
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία θαη πωο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηε
κάζεζε πην απνηειεζκαηηθή θαη πην απνδνηηθή κε ηε ρξήζε ηνπο.
Σν πξώην κέξνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη ζεωξεηηθό, έρεη ζαλ ζθνπό λα απνηειεί κηα
αξρηθή ζπγθξνηεκέλε θαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηωλ δηαθόξωλ ρξήζεωλ ηεο ππνινγηζηηθήο
ηερλνινγίαο ζηα πιαίζηα ηωλ θαζεκεξηλώλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ κειινληηθώλ
δαζθάιωλ αιιά θαη κηα εμνηθείωζε κε ηνλ ππνινγηζηή ρωξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα.
Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάηω ελόηεηεο:
1.

2.

3.

4.
5.

1. Δκπαιδεςηική πολιηική ζε Δςπυπαφκό και διεθνέρ επίπεδο για ηην ένηαξη ηυν ΣΠΔ
ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία. ηελ ελόηεηα απηή αλαπηύζζνληαη ζέκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην Δπξωπαϊθό πιαίζην έληαμεο ηωλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαζώο θαη ζε
εξεπλεηηθά δεδνκέλα από ηελ δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηωλ
ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.
2. Η ένηαξη ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη ςπό ηο ππίζμα ηυν εκπαιδεςηικών
καινοηομιών ηόρνο ηεο ελόηεηαο ηεο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζε δεηήκαηα αλαλέωζεο ηνπ
ζρνιηθνύ ζεζκνύ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηωλ θνηηεηώλ ηεο αλάγθεο γηα αξκνληθή
έληαμε ηωλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην επξύηεξν πιαίζην ηωλ ηζηνξηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ, κε ηαπηόρξνλε πξνβνιή ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα θαη ηωλ
θιαζηθώλ κνξθωηηθώλ ηδεώλ.
3. Τλικό Τπολογιζηών – Νέερ Δξελίξειρ
Πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ην πιηθό ηωλ ππνινγηζηώλ θαη νη πξνδηαγξαθέο ζύγρξνλωλ
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ
4. Δκπαιδεςηικό Λογιζμικό
Δπηδεηθλύνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, νξηζκνί, αμηνιόγεζε
5. ύγσπονερ ανηιλήτειρ για ηη μάθηζη ζηο πλαίζιο ηηρ παιδαγυγικήρ αξιοποίηζηρ
ηυν ΣΠΔ. ηελ ελόηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα ζύγρξνλωλ ζεωξηώλ κάζεζεο θαη ε
εθαξκνγή ηεο ζην πιαίζην ηεο παηδαγωγηθήο αμηνπνίεζεο ηωλ ΣΠΔ. ηόρνο ηεο ελόηεηαο ηεο

είλαη λα δώζεη ηα εθόδηα ζηνπο θνηηεηέο λα αλαγλωξίδνπλ ην ζεωξεηηθό πιαίζην βάζεη ηνπ
νπνίνπ αλαπηύζζνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη λα ην αμηνπνηνύλ ζηελ παξαγωγή
επηκνξθωηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ πιηθνύ.
6.
6. Ανάπηςξη μαθηζιακών πεπιβαλλόνηυν με σπήζη ηυν ΣΠΔ. ηελ ελόηεηα απηή
αλαπηύζζνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε λέωλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόληωλ πνπ
αλαδύνληαη από ηελ έληαμε ηωλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηόρνο ηεο
ελόηεηαο ηεο είλαη λα δώζεη ηα εθόδηα ζηνπο θνηηεηέο ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ηε δηδαθηηθή
θαη επηκνξθωηηθή πξαθηηθή αμηνπνηώληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο δπλαηόηεηεο
ηωλ ΣΠΔ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο.
7. Παιδαγυγική αξιοποίηζη εθαπμογών γενικήρ σπήζηρ και ηος διαδικηύος. ηελ
ελόηεηα απηή αλαπηύζζνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ παηδαγωγηθή αμηνπνίεζε ηνπ
δηαδηθηύνπ, ηωλ ζπζηεκάηωλ ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο, ηεο αζθαινύο
πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαζώο θαη ηωλ ζπζηεκάηωλ αμηνιόγεζεο κε ινγηζκηθά.
8. σεδιαζμόρ και εθαπμογή Δκπαιδεςηικών Γπαζηηπιοηήηυν με λογιζμικά γενικήρ
σπήζηρ και ηος διαδικηύος. ηελ ελόηεηα απηή αλαπηύζζνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην
πιαίζην δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ, ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ζην
ζρεδηαζκό ηεζη αμηνιόγεζεο κε ηε ρξήζε ηωλ ΣΠΔ.
9. Ηλεκηπονικά πεπιβάλλονηα μάθηζηρ (επηζθόπεζε ηωλ WebCT Vista, Moodle, θιπ).
10. Από Απόζηαζη Δκπαίδεςζη. Δηζαγωγή, Γεληθέο έλλνηεο.
Σν δεύηεξν κέξνο αθνξά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηωλ θνηηεηώλ θαη πεξηιακβάλεη:
1. Δπίδεημε εθπαηδεπηηθώλ Λνγηζκηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ δηαιέμεωλ
2.. Αζθήζεηο κε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηηο νπνίεο πινπνηνύλ νη θνηηεηέο/ηξηεο κε
ππνινγηζηή θαη απνζηέινπλ κε ην eClass ζηνλ δηδάζθνληα γηα αμηνιόγεζε
3. Πποαιπεηικά (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρνπλ απνζπαζκέλνη θαηζγεηέο πιεξνθνξηθήο)
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζην Δξγαζηήξην Τπνινγηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πξνγξάκκαηα
Windows, επεμεξγαζία θεηκέλνπ (Word), εηζαγωγή ζηα Λνγηζηηθά Φύιια (Excel),
πξόγξακκα παξνπζηάζεωλ (PowerPoint), γλωξηκία κε ην δηαδίθηπν θαη εμνηθείωζε κε
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Η πξαθηηθή άζθεζε ηωλ θνηηεηώλ ζην Δξγαζηήξην
είλαη πξναηξεηηθή γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, νη θνηηεηέο
δηαζέηνπλ από έλα ππνινγηζηή ν θαζέλαο.
Σν Δξγαζηήξην ηηο ώξεο πνπ δελ είλαη απαζρνιεκέλν κε θάπνην κάζεκα, ζύκθωλα κε ην
ωξνιόγην πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο, παξακέλεη αλνηρηό ζηε δηάζεζε ηωλ θνηηεηώλ γηα
πεξαηηέξω εμάζθεζε.
4. ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Γηα δώζεο θαη Δμ απνζηάζεωο
Δηα δώζεο, Εμ απνζηάζεωο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ Ναη (Απηό είλαη θαη ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
Ιδηαίηεξα νη αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο αθνξνύλ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
αλάπηπμε δεμηνηήηωλ κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη
Φξήζε Τ.Π.Ε. ζηε Δηδαζθαιία,
δηεμάγνληαη κε ηελ πιαηθόξκα ηνπ ECLASS
ζηελ Εξγαζηεξηαθή Εθπαίδεπζε,
ζηελ Επηθνηλωλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Γπαζηηπιόηηηα
Γηαιέμεηο
εκηλάξηα

Φόπηορ Δπγαζίαρ
Δξαμήνος (ζύνολο
υπών)
39

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε
Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο
Φξνληηζηήξην
Πξαθηηθή
Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή
Δθπόλεζε κειέηεο
πγγξαθή εξγαζίαο /
εξγαζηώλ
Απηνηειήο Μειέηε
…………
……………
ύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος
επγαζίαρ ανά
πιζηυηική μονάδα)

39
47
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1. Γξαπηή εμέηαζε ζην ζεωξεηηθό κέξνο ηνπ
καζήκαηνο (50%)
2. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο (50%)
ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1. Γξαπηή Δμέηαζε
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο/ ηνπ
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο: πλζεηηθή πξνζέγγηζε θαη
ηξόπνπ αμηνιόγεζεο
αλαιπηηθή αλάπηπμε ηωλ ζεκάηωλ ηωλ εμεηάζεωλ
2. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο: Παξάδνζε εξγαζηώλ, πνηόηεηα
πεξηερνκέλωλ, αηζζεηηθή απόδνζε, δεκηνπξγηθόηεηα
ζηα πεξηερόκελά ηνπο.

6. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πξνηεηλόκελα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα
 Γ. Κέθθεξε (επηκ.), Δηδηθά Κεθάιαηα ΣΠΔ ζηηο Δπηζηήκεο Αγωγήο, Δθδόζεηο
Παπαδήζε, ISBΝ 978-960-02-2431-3, Αζήλα 2009 (θωδ.ζηνλ ΔΤΓΟΞΟ: 5715)
Πξόζζεηε πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία
 Γ. Κέθθεξε, Ο Κόζκνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα, Δθδόζεηο
Αιθαβεην, 2004, ISBN 960-90530-9-2, Γηαλέκεηαη δωξεάλ κέζω ηνπ Eclass.
 .Γειηαθίδε, Ι.Απνζηνιίδε, .Υαηδειενληηάδνπ, Οδεγόο Δθκάζεζεο ηνπ Microsoft
Office, Φνηηεηηθέο εκεηώζεηο, Γηαλέκεηαη δωξεάλ κέζω ηνπ Eclass.
 Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy, Δπηκέιεηα Γηάλλεο ηακαηίνπ,
Δηζαγωγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, ΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Δθδ. ΚΡΙΣΙΚΗ, 2014, ISBN
9789602189313


πλαθή επηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ειιελόγιωζζα θαη μελόγιωζζα)
 http://i-teacher.gr/
 Θέκαηα
Δπηζηεκώλ
θαη
Σερλνινγίαο
ζηελ
http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete

Δθπαίδεπζε

