Πρόσκληση για συμμετοχή
στο διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS
Το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS πραγματοποιείται με εσωτερική
χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2019-2021) και βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των
Σπουδών για την Αναπηρία. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στο
σχεδιασμό και υλοποίηση διδασκαλιών, οι οποίες πραγματεύονται θέματα αναπηρίας με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο σε σχολική βάση. Το πρόγραμμα αξιοποιεί ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα, έργα τέχνης,
τραγούδια, βίντεο, συνεντεύξεις και άλλο υλικό που έχει δημιουργηθεί από άτομα με αναπηρία και έχει
συλλεχθεί στο πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης».
Τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής
μάθησης, το οποίο:
•
•
•

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
Περιλαμβάνει περίπου 10 διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών (δηλ. μια διαδικτυακή
συνάντηση τον μήνα, από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021)
Θα πραγματοποιηθεί σε μέρες και ώρες οι οποίες θα αποφασιστούν από κοινού με τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς, δεν θα έχει κόστος συμμετοχής και θα περιλαμβάνει
πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις θα περιλαμβάνουν:
•
•

Επεξεργασία υλικού που σχετίζεται με θέματα αναπηρίας από τις Ψηφίδες Γνώσης και άλλες
πηγές (π.χ. βίντεο, συνεντεύξεις, πίνακες ζωγραφικής, ποιήματα, κ.λπ.) και κριτική ανάλυση
Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσαν να ενταχθούν θέματα
αναπηρίας στη διδασκαλία

Οι διαδικτυακές συζητήσεις θα δώσουν την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να:
•
•

Γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης
Αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και υλικό που αναπτύχθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία
για την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την (ανά)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας σε
μαθητές/τριες προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail, μέχρι την
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020: τηλ. 22892932, e-mail: symeonidou.simoni@ucy.ac.cy
Σιμώνη Συμεωνίδου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος DISARTS

