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Στόχοιτουµαθήµατος

• Το µάθηµα στοχεύει στη βαθύτερηκατανόηση εκ µέρους των µεταπτυχιακών φοιτητών:
α) της επιστηµολογικής αφετηρίας της Ειδικής Εκπαίδευσης ως επιµέρους κλάδου των

 Ανθρωπιστικών Επιστηµώνκαι β) των πολλαπλών ερευνητικών µεθόδων  που 
 εφαρµόζονται σήµερα στο χώρο αυτόαπό τη διεπιστηµονική κοινότητα.λόγω της 
 περιπλοκότητας του γνωστικού αντικειµένου του αλλά και της ανοµοιογένειας που διέπει 

 τα χαρακτηριστικά της κάθε εµπλεκοµένης περίπτωσηςπαιδιού. 

Α΄Η  επιστηµολογική βάση της Ειδικής Εκπαίδευσης

• Η έµφαση θα είναικατ΄ αρχάς στην ανάλυση της φύσης αλλά και της αναγκαιότητας της
επιστηµονικής γνώσης που αφορά στο αντικείµενο της Ειδικής Εκπαίδευσηςκαθώς και
στον τρόπο µε τον οποίο  αυτή παράγεται προκειµένου να υποδηλώσει τη µηγραµµική της
υπόσταση και ταυτόχρονα τη δυνατότητα µετουσίωσής της σε (ειδική) σχολική πράξη. Θα
υπογραµµιστεί δηλαδή ο συνεχώς µεταβαλλόµενος χαρακτήρας της επιστηµονικής γνώσης
που επηρεάζει τις θεωρητικές θέσεις των επιστηµόνων αναφορικά µε το κλινικό προφίλ
των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςκαι διαµορφώνει εναλλακτικές πρακτικές που
(πρέπει να) ακολουθούνται για την αντιµετώπισή τους στο σχολείο.

• Η έµφαση θα αφορά επίσης στην ενθάρρυνση της κριτικής στάσης και την ενδυνάµωση
του ερευνητικού πνεύµατοςτων υποκειµένων (µαθητών)καθώς και στην προώθηση της
δυνατότητάς τους να επενεργούν ενεργά για εποικοδόµηση της προσκτώµενης γνώσης
(αυτοαναφερόµενη διαδικασία). Και τούτο στο µέτρο που θα επιτρέπει το δυνάµει νοητικό
τους ρεπερτόριο µε τους όποιους ενδεχόµενους περιορισµούς του.

• Θα γίνει επίσης αναφορά στα κυρίαρχα-εναλλακτικά θεωρητικά ρεύµατα στο χώρο των
Ανθρωπιστικών Επιστηµών σε προηγµένες χώρες του κόσµου που µε τη φιλοσοφία και τη
διαλεκτική τους διαµόρφωσαν συγκεκριµένες πρακτικές (διδακτικής, παιδαγωγικής και



ψυχολογικής) µεταχείρισης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο κοινωνικο-πολιτισµικό και 
εκπαιδευτικό συγκείµενο.Οι πρακτικές αυτές, οι περισσότερες των οποίων κυριάρχησαν 
στο δεύτερο µισό του προηγούµενου αιώνα, περιγράφονται µε κοινωνικούς-
εκπαιδευτικούςόρους  όπως κοινωνική απόρριψη,περιθωριοποίηση, ασυλοποίηση-
ιδρυµατισµός, αποασυλοποίηση-αποϊδρυµατοποίηση, κοινωνική αποδοχή, οµαλοποίηση, 
ενσωµάτωση, ένταξη, και τελευταία συµπεριληπτική ή καλύτερα «ολική» εκπαίδευση 
(inclusiveeducation) στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης της UNESCO (1994) στη Σαλαµάνκα της 
Ισπανίας. 

• Θα δοθεί έµφαση στο ιατρικό µοντέλο και στο παιδαγωγικό-ψυχολογικό µοντέλο 
ερµηνείας της disability υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα τις προεκτάσεις των µοντέλων 
αυτών στη διατύπωση θεωρητικών σχηµάτων και αντικρουόµενων επιχειρηµάτων στη 
διεπιστηµονική κοινότητα καθώς και στην επίδραση των θεωρητικών προσεγγίσεων στο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των προηγµένων χωρών του κόσµου, σε διαχρονική πορεία. 

 
Β΄ Οι ερευνητικές µέθοδοι-προσεγγίσεις στην Ειδική Εκπαίδευση 
 

• Στους βασικούς στόχους του µαθήµατος , πέρα από την προσπάθεια  για  εξοικείωση των 
µεταπτυχιακών φοιτητών µε τον επιστηµονικό κλάδο της Ειδικής 
Εκπαίδευσης,περιλαµβάνεται και η απόκτηση εκ µέρους τους της αναγκαίας γνώσης των 
υποθέσεων και των ερευνητικών µεθόδων  που χρησιµοποιούνται σ΄αυτόν. ∆ηλαδή η κύρια 
στόχευση του µαθήµατος  θα είναι ο άρτιος µεθοδολογικός και επιστηµολογικός τους 
προβληµατισµός και εξοπλισµός.Η έµφαση θα δοθεί στις αρχές από τις οποίες διέπεται η 
επιστηµονική έρευνα  στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη το στοιχείο 
της µεταβλητότητας των υποκειµένων που συµµετέχουν σε αυτή καθώς και το ιδιαίτερο 
εκπαιδευτικό context (schooling) που συνυφαίνεται κάθε φορά µε την ποιότητα φοίτησης 
του παιδιού σε συγκεκριµένη σχολική µονάδα. Ιδιαίτερα, θα γίνει ανάλυση µε 
παραδείγµατα των πολλαπλών ερευνητικών µεθόδων, ποιοτικών και ποσοτικών, που 
εφαρµόζονται σήµερα στο χώρο αυτόν καθώς και αναφορά στη διασφάλιση των 
απαραίτητων προϋποθέσεων για ύπαρξη δεικτών ποιότητας που αφορούν κατά κύριο λόγο 
στα χαρακτηριστικά τουεπιστήµονα ερευνητή (επάρκεια σε τοµείς όπως ερευνητική 
εµπειρία,  εξειδικευµένες γνώσεις, αναλυτική-ευέλικτη-δηµιουργική και ενδοσκοπική 
σκέψη, κ.τ.λ.). 

 
Μαθησιακά αποτελέσµατα 
 

Οι φοιτητές,στο πλαίσιο του µαθήµατος, θα είναι ικανοί: 
• Να εµβαθύνουν στα κύρια επιστηµολογικά πεδία που επηρέασαντη φύση, την πορεία και 

τον εξελικτικό χαρακτήρα της Ειδικής Εκπαίδευσης  και διαµόρφωσαν  εκπαιδευτικές και 
διδακτικές πρακτικές σύµφυτες µε τα ιδεολογικά και κοινωνικά ρεύµατα  της εποχής που 
αντιπροσωπεύουν. 

• Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα και την περιπλοκότητα του χώρου της Ειδικής 
Εκπαίδευσης σε επίπεδο µεταβλητότητας των υποκειµένων αλλά και του 
εκπαιδευτικούcontext των υποκειµένων της, γεγονός που επηρεάζει τις ακολουθούµενες 
ερευνητικές στρατηγικές και τις πρακτικές µεταχείρισής τους στη σχολική πράξη. 

• Να  αποκτήσουν εξοικείωση µε τις πολλαπλές ερευνητικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται 
στην Ειδική Εκπαίδευση, να αναλύουν παραδείγµατα αντιπροσωπευτικών ερευνών στο 



χώρο αυτό, να ασκούν κριτική και να προτείνουν εναλλακτικά σχήµατα ερευνητικών 
προσεγγίσεων. 

• Να προσδίδουν έµφαση στους δείκτες ποιότητας που πρέπει να διέπουν την έρευνα  
ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  και να τεκµηριώνουν την άποψή τους µε 
ανάλογα επιχειρήµατα και παραδείγµατα που θα αντλούν από το ερευνητικό και κλινικό 
ρεπερτόριο της Ειδικής Εκπαίδευσης. 

• Να εκπονούν και να εφαρµόζουν πλάνα έρευνας στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης που να 
βασίζονται στη χρήση εναλλακτικών ερευνητικών µεθόδων  και να απευθύνονται σε 
συγκεκριµένες οµάδες ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Να συνδέουν (µε) και να  µετουσιώνουν ερευνητικά δεδοµένα σε ειδική σχολική-διδακτική 
πράξη εκπονώντας συγκεκριµένα πλάνα διδασκαλίας ή και έρευνας  για βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας σε εξατοµικευµένη βάση στο σχολείο. 

 
Περιεχόµενο του µαθήµατος 

• Επιστηµονική γνώση και Ειδική Εκπαίδευση: Ο ανοιχτός και αναπτυσσόµενος 
χαρακτήρας της επιστηµονικής γνώσης και η σύνδεσή της µε τις κυρίαρχες θεωρητικές 
θέσειςστην Ειδική Εκπαίδευση. 

• Τα εναλλακτικά-διαχρονικά θεωρητικά ρεύµατα στην Ειδική Εκπαίδευση και η 
µετουσίωσή τους σε κοινωνικές αξίες και πρακτικές εκπαιδευτικής µεταχείρισης παιδιών 
µε ειδικές ανάγκες {κοινωνική απόρριψη, κοινωνική αποδοχή, «οµαλοποίηση», 
ενσωµάτωση-ένταξη, «συµπεριληπτική»-«ολική» εκπαίδευση}. 

• Το ιατρικό µοντέλο και το παιδαγωγικό-ψυχολογικό µοντέλο ερµηνείας της disability 
στην Ειδική Εκπαίδευση: θεωρητικό υπόβαθρο και προεκτάσεις στην έρευνα και την 
(ειδική) σχολική πράξη. 

• Η αναγκαιότητα για πολλαπλές ερευνητικές προσεγγίσεις στην Ειδική Εκπαίδευση: 
παρουσίαση και ανάλυση παραδειγµάτων . 

• Οι  δείκτες ποιότητας στην έρευνα πτυχών της Ειδικής Εκπαίδευσης. 
• Η νηπιακή ηλικία της ερευνητικής βάσης στην Ειδική Εκπαίδευση και οι επιπτώσεις της 

στην αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού-υποστηρικτικού έργου στο 
(συνηθισµένο) σχολείο. 

• Εκπόνηση σχεδίων έρευνας για τον έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλίας 
απευθυνόµενης στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µαθητών στο (συνηθισµένο) σχολείο. 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι 

 Εισηγήσεις-συζητήσεις,Ατοµική  ή/ και οµαδική εργασία, Ατοµική ή/ και οµαδική 
καθοδήγηση, Ανάλυση µελέτης περιπτώσεων. 

 
Μέθοδοι  Αξιολόγησης 

∆ιαµορφωτική αξιολόγηση, Ανατροφοδότηση, Ατοµική-Οµαδική εργασία  (ερευνητική ή/και 
συνθετική), Συζήτηση και Κριτική Αποτίµηση  ερευνητικών papers, Τελική εξέταση. 
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