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Σηόσοι ηος μαθήμαηορ
Ο θνηηεηήο:
 Να ελεκεξσζεί γηα ηηο κνξθέο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ πνπ πηζαλόλ λα
εκθαληζηνύλ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο.
 Να γλσξίζεη ηελ επίδξαζε άιισλ παξαγόλησλ πνπ πηζαλόλ λα επζύλνληαη γηα ηε
ζρνιηθή απνηπρία ελόο καζεηή.
 Να θαηαλνήζεη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ‘ζπκπεξίιεςε’ ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνύο
βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο εθαξκνγήο ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ
θππξηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.
 Να αληηιεθζεί πώο ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δξα σο εκπόδην ζηελ αλάπηπμε
ζπκπεξηιεπηηθώλ πξαθηηθώλ.
 Να εκβαζύλεη ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ όζνλ αθνξά ζηελ παξέκβαζε.
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα
Ο θνηηεηήο:
 Να αληηκεησπίδεη ηηο δηδαθηηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ζε κηα γεληθή ηάμε κε
ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλν καζεζηαθό πιεζπζκό.
 Να δηακνξθώλεη ην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ζηε γεληθή ηάμε.
 Να εθαξκόδεη ζηξαηεγηθέο γηα αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ.
 Να αλαπηύμεη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο (γνλείο, εηδηθνύο
παηδαγσγνύο, ζπλδεηηθνύο ιεηηνπξγνύο) κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ζπκπεξηιεπηηθώλ
πξαθηηθώλ.
 Να δηαθνξνπνηεί ηε δηθή ηνπ ζηάζε, ζπκπεξηθνξά θαη αληηκεηώπηζε, ώζηε λα κελ
απνηειεί ν ίδηνο εκπόδην γηα ηελ εθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ
1. Αλάιπζε ησλ νξηζκώλ, ησλ αηηηώλ θαη ηξόπσλ δηάγλσζεο ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ
αλαγθώλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζε κηα ηάμε πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο ή εθεβηθήο
ειηθίαο: πξνβιήκαηα αθνήο-θώθσζε, πξνβιήκαηα όξαζεο-ηύθισζε, ζσκαηηθέο
αλαπεξίεο, πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη νκηιίαο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απηηζκόο, πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο (επηζεηηθόηεηα - ππεξθηλεηηθόηεηα θαη έιιεηςε πξνζνρήο), άιιεο κνξθέο
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ.
2. Αλάιπζε άιισλ ηξόπσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο (ζηάζε γνληώλ, εθπαηδεπηηθνύ, αλαιπηηθό
πξόγξακκα).
3. Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ζηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ
(πηζαλή αλαδηακόξθσζε ρώξνπ, δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ).
4. Δλλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ηεο "ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο" - Ζ επηβεβιεκέλε
εθαξκνγή ηεο.
Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ/διδακηικέρ μέθοδοι
Γηάιεμε, Απηναλάιπζε ζπκπεξηθνξάο, Βησκαηηθά εξγαζηήξηα, Αηνκηθή θαη νκαδηθή εξγαζία,
Αηνκηθή θαζνδήγεζε, Αλάιπζε κειεηώλ πεξίπησζεο, Παξνπζηάζεηο θνηηεηώλ,
Οπηηθνγξαθεκέλα πξνγξάκκαηα.
Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ
Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε – αλαηξνθνδόηεζε, Αηνκηθή εξγαζία, Οκαδηθή εξγαζία –
παξνπζίαζε, Τειηθή εμέηαζε.
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