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Τύπορ Μαθήμαηορ 

 Δπηζηεκνληθήο ΠεξηνρήοΠξόθεηηαη γηα ηα καζήκαηα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζε γλσζηηθά πεδία πνπ εληάζζνληαη άκεζα ζην επηζηεκνληθό 

αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ. πλήζσο δηδάζθνληαη από ην δεύηεξν εμάκελν ησλ ζπνπδώλ θαη κεηά, ρσξίο βεβαίσο λα 

απνθιείεηαη ε έληαμή ηνπο θαη ζην πξώην. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ καζεκάησλ είλαη ε Φπζηνινγία θπηώλ, ε Βηνινγία θπηηάξνπ θα. 

Τπόπορ Παπάδοζηρ 

 Πξόζσπν κε πξόζσπν 

Ηλεκηπονική Γιάθεζη Μαθήμαηορ 

 e-Οδεγόο πνπδώλ http://qa.auth.gr/el/class/1/600001371 

 ηνλ ηζηνρώξν ηνπ Σκήκαηνο: 

 eLearning (Moodle): 

Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

 Διιεληθά (Γηδαζθαιία, Δμέηαζε) 

Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

Σν κάζεκα απνηειεί κέξνο ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηεο επηζηήκεο ηεο Πξνζαξκνζκέλεο /Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο. Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζε γλώζεηο νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε 

αλαπεξία όπσο απηέο επεξεάδνληαη από ηελ ηδία ηελ αλαπεξία, από ηελ ειηθία θαη ην πεξηβάιινλ (ζρνιείν, θέληξν απνθαηάζηαζεο, αζιεηηθό 

ζύιινγν, ή θέληξα ςπραγσγίαο) πνπ δνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ. Ιδηαίηεξν ζηόρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ηδηαίηεξσλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηε θπζηθή αγσγή θαη ζηνλ αζιεηηζκό.  

Γενικέρ Ικανόηηηερ 

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

 Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 

 Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ 

1. Άηνκα κε αλαπεξία – Ιζηνξηθή αλαδξνκή – θηινζνθηθή αληηκεηώπηζε θαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζην ζρνιείν θαη ζηνλ αζιεηηζκό 2. ηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Αλαγλσξίδνληαο ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο – κνληέια αλαπεξίαο - πνξεία πξνο ηελ έληαμε 3. Αηνκηθέο 

δηαθνξέο - Βξέθε, Νήπηα θαη κηθξά παηδηά 1. 4. Αηνκηθέο δηαθνξέο- Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 2. Αηνκηθέο δηαθνξέο- Γηάζπαζε πξνζνρήο θαη Τπεξ-

θηλεηηθόηεηα θαη Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Κηλεηηθνύ πληνληζκνύ 6.Αηνκηθέο δηαθνξέο: Κάθσζε Νσηηαίνπ κπεινύ 7. Αηνκηθέο δηαθνξέο: 

Αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα – Κώθσζε –Σύθισζε 8. Αηνκηθέο δηαθνξέο: πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο – Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο 9. 

Αηνκηθέο δηαθνξέο: Δγθεθαιηθή Παξάιπζε 10. Αηνκηθέο δηαθνξέο – Αθξσηεξηαζκόο 11. Αηνκηθέο δηαθνξέο: 12. Άηνκα κε αλαπεξία θαη 

http://qa.auth.gr/el/instructor/1/400000107
http://qa.auth.gr/el/studyguide/600000010/2015
http://qa.auth.gr/el/taxonomy/term/507
http://qa.auth.gr/el/taxonomy/term/481
http://qa.auth.gr/el/studyguide/600000010/2015#orid_-1-1
http://qa.auth.gr/el/instructor/1/400000107
http://qa.auth.gr/el/class/1/600001371


δηαηαξαρέο πγείαο ζην ζρνιείν / θέληξν απνθαηάζηαζεο/ θέληξα ςπραγσγίαο/ αζιεηηθό ζύιινγν: Γηεπηζηεκνληθή αληηκεηώπηζε 13. Παξνπζίαζε 

εξγαζηώλ  

Τύποι Δκπαιδεςηικού Υλικού 

 εκεηώζεηο 

 Γηαθάλεηεο 

 Βηληενδηαιέμεηο 

Φπήζη Τεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Δπικοινωνιών 

Φπήζη Τ.Π.Ε. 

 Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία 

 Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηελ Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηελ Αμηνιόγεζε ησλ Φνηηεηώλ 

Οπγάνωζη Μαθήμαηορ 

 Γηαιέμεηο: Ώξεο Γηδαζθαιίαο 39, Φόξηνο Δξγαζίαο 50 ώξεο (Οκαδηθά) 

 εκηλάξηα: Φόξηνο Δξγαζίαο 25 ώξεο 

 Μειέηε θαη αλάιπζε βηβιίσλ θαη άξζξσλ: Φόξηνο Δξγαζίαο 60 ώξεο 

 Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε): Φόξηνο Δξγαζίαο 25 ώξεο 

 πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ: Φόξηνο Δξγαζίαο 90 ώξεο 

Αξιολόγηζη Φοιηηηών 

Πεπιγπαθή 

πξαθηηθή ηνπνζέηεζε (άζθεζε) 10% Αηνκηθή εξγαζία πνπ ζα αθνξά ζηε κειέηε θαη παξνπζίαζε ελόο μελόγισζνπ άξζξνπ πνπ ζα επηιέμεη ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηα αληηθείκελα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην κάζεκα (40%). Σειηθέο εμεηάζεηο (50%) ην 

ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα δνζνύλ εμεηάζεηο πνπ ζα αθνξνύλ ηελ δηδαρζείζα ύιε ηνπ καζήκαηνο. 

Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ Φοιηηηών 

 Γξαπηή Δμέηαζε κε Δξσηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο (πκπεξαζκαηηθήΗ ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε (γηα βαζκνιόγεζε) αλαθέξεηαη 

ζηελ αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο θαη εθθξάδεη ηελ αλάπηπμε πνπ παξνπζίαζαλ νη θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.) 

 Γξαπηή Δμέηαζε κε Δξσηήζεηο ύληνκεο Απάληεζεο (πκπεξαζκαηηθήΗ ζπκπεξαζκαηηθή αμηνιόγεζε (γηα βαζκνιόγεζε) αλαθέξεηαη 

ζηελ αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο θαη εθθξάδεη ηελ αλάπηπμε πνπ παξνπζίαζαλ νη θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο.) 

 Γξαπηή Δξγαζία (ΓηακνξθσηηθήΗ δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε (γηα βειηίσζε) αλαθέξεηαη ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο 

ηνπο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα βειηηώζνπλ ηε κάζεζε ησλ θνηηεηώλ.) 

Βιβλιογπαθία 

Δπιππόζθεηη βιβλιογπαθία για μελέηη 

Sherrill, C. (2004). Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα, Αλαςπρή θαη πνξ: : Μηα Γηεπηζηεκνληθή θαη Γηα Βίνπ Πξνζέγγηζε. Μεηάθξαζε θαη 

επηκέιεηα Υ. Δπαγγειηλνύ. Δθδόζεηο Παζραιίδεο, Αζήλα.  

Gallahue, L, D. (2002). Αλαπηπμηαθή θπζηθή αγσγή γηα ηα ζεκεξηλά παηδηά. Μεηάθξαζε θαη επηκέιεηα Υ. Δπαγγειηλνύ & Α. Παπά. Δθδόζεηο 

University Press. Θεζζαινλίθε. Αγγεινπνύινπ-αθαληάκε, Ν. (2004). 

 Δηδηθή Αγσγή. Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ρξόληεο κεηνλεμίεο. Δθδόζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:  

1. Adapted Physical Activity Quarterly 2. Palestra 3. European Journal of Adapted Physical Activity 4. Research Quarterly for Exercise and Sport 

5. European Journal of Special needs Education 6. International Journal of Special Education 7. Developmental Medicine and Child Neurology 

 

http://qa.auth.gr/el/taxonomy/term/495

