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Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να: 

• Εξετάσει τις τάσεις στο χώρο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

• Κατευθύνει την προσοχή του στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικές δομές πρέπει να 

ανταποκριθούν στους εκπαιδευόμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση και που, 

γενικότερα, περιθωριοποιούνται. 

• Εξετάσει το ρόλο του εκπαιδευτή σε εκπαιδευτικές δομές οι οποίες προσπαθούν να 

ανταποκριθούν στη διαφορετικότητα. 

• Εμβαθύνει στις σχέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και της διοίκησης των εκπαιδευτικών 

δομών με κέντρο αναφοράς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

• Αναλύει το ρόλο των εκπαιδευτών καθώς και άλλων εμπλεκομένων στη προώθηση της 

συμπερίληψης. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Αντιληφθεί τη σχέση μεταξύ ομάδας εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικής δομής και πρακτικής και 

της βελτίωσης όλων των εκπαιδευόμενων. 

2. Αναλύουν τις θεωρίες της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και τη σχέση της με τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών δομών.  

3. Διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους.  

4. Συζητούν τις σχέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και της διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών 

σε σχέση με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

5. Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα όπως ίσες ευκαιρίες, διαφορετικότητα, αναπηρία, χρήση της 

γλώσσας κ.λπ. 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

2. Υστέρηση, κανονικότητα και ‘ειδικές’ ανάγκες. 

3. Ιστορική εξέλιξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

4. Διεθνείς τάσεις στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

5. Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δομές: Η σχέση τους με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

6. Η σχέση μεταξύ συμπερίληψης και αποκλεισμού. 

7. Σύγχρονοι τρόποι προσέγγισης όλων των εκπαιδευόμενων. 

8. Η κατάσταση στην Ελλάδα και την Κύπρο αναφορικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση: Θεωρία 

και πράξη. 

9. Ανάπτυξη πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μέθοδοι: 

 

Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, ανάλυση μελέτης περίπτωσης μελέτη εγχειριδίου και 

σημειώσεων μαθήματος, ατομικές εργασίες. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Ατομική εργασία. Τελική εξέταση. Συμμετοχή στο forum 
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