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Δρ. Νίκλεια Ετεοκλέους
Ως αποτέλεσμα του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές:
 Να ανακαλούν στη μνήμη και να μπορούν να συζητούν και
να περιγράφουν τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ποια η αναγκαιότητα εισαγωγής των
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ποια η φιλοσοφία ένταξης των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ποιες οι προϋποθέσεις
ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα, ποιες είναι οι
φιλοσοφίες ένταξης της τεχνολογίας, τι είναι το εκπαιδευτικό
λογισμικό, τα ανοικτά και κλειστά προγράμματα, τι είναι
διαθεματική προσέγγιση και πως σχετίζεται με την
τεχνολογία.
 Να κατανοήσουν τη σημασία και τη συμβολή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, να μπορούν να ορίζουν τις έννοιες των
γραμματισμών και του ψηφιακού σχολείου στην Κοινωνία της
Πληροφορίας.
 Να γνωρίζουν την Εκπαιδευτική Πολιτική του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού που σχετίζεται με την ενσωμάτωση
της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη, όπως επίσης και
του παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στην
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
 Να μπορούν να σχεδιάζουν, να οικοδομούν και να
αναπτύσσουν διάφορες δραστηριότητες με τη χρήση
διαφόρων νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα να
ενσωματώσουν
ποικιλία
τεχνολογικών
εφαρμογών,
εκπαιδευτικών λογισμικών, διαδικτυακών και μη, όπως
επίσης και πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής και εφαρμογές
προγραμματισμού. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως
εκπαιδευτικό-μαθησιακό εργαλείο
για την
επίτευξη
συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Σημαντικό επίσης είναι
οι φοιτητές να είναι σε θέση να εφαρμόζουν διαθεματική
προσέγγιση με τη χρήση διαφόρων εργαλείων ΤΠΕ. Τα
 Να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις διδακτικής





μεθοδολογίας με ενσωμάτωση ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, να
αναπτύσσουν μαθησιακές δραστηριότητες με διάφορα είδη
νέων τεχνολογιών, εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα
ενσωμάτωσης ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα της
προσχολικής εκπαίδευσης.
Να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση
διαφόρων εργαλείων ΤΠΕ, να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό
υλικό με διάφορα εργαλεία ΤΠΕ, να σχεδιάζουν και
αναπτύσσουν
διαθεματική
ενότητα
διδασκαλίας
διαποτισμένη με τη χρήση ΤΠΕ, και να επιλέγουν συστήματα
οργάνωσης της τάξης για αποτελεσματικότερη χρήση των
ΤΠΕ.
Να αξιολογούν και να αποτιμούν την εκπαιδευτική αξία μιας
σχεδιασμένης
εκπαιδευτικής
δραστηριότητας
όπου
χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ, να επιχειρηματολογούν για τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εφαρμογών των ΤΠΕ
μέσω της διαθεματικής προσέγγισης, και να επιλέγουν τα
καταλληλότερα εργαλεία ΤΠΕ για την αξιοποίησή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
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