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Σηόσοι ηος μαθήμαηορ
Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ θνηηεηή λα:
 Αλαγλσξίζεη όηη ε Δηδηθή Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη βαζηθά (ζπζηεκαηηθή) πξνζπάζεηα
γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε έηζη ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νξηζκέλσλ παηδηώλ.
 Γλσξίζεη ζηξαηεγηθέο θαηάιιειεο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηώλ απηώλ ζηε ζπλεζηζκέλε
ηάμε ζύκθσλα κε ηνπο δηαγλσζκέλνπο ηξόπνπο κάζεζεο (learning styles) πνπ ηα ίδηα
πηνζεηνύλ.
 Μάζεη όηη ε δηδαζθαιία παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ είλαη κηα απιή
ππόζεζε. Απαηηεί ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο κε ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη κε
εμεηδηθεπκέλνπο πνπ πιαηζηώλνπλ ηελ πνιπζεκαηηθή νκάδα.
 Απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εκπεηξίεο θαη εκπινπηίζεη ηε γλώζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ
νξγάλσζε (ηξνπνπνίεζε) ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηηο ζηξαηεγηθέο
δηδαζθαιίαο, ην (ζεηηθό) θιίκα ηεο ηάμεο θαζώο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ γηα
επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ.
.
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα
Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ καζήκαηνο αλακέλεηαη ν θνηηεηήο λα θαηαζηεί ηθαλόο λα:
 Γηαθνξνπνηεί, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν, ην ππάξρνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεμηόηεηεο θαη ηνπο ηξόπνπο κάζεζεο ησλ
καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζώο θαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο ζην ζύλνιν
ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο.
 Δθαξκόδεη ζηελ πξάμε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο απεπζπλόκελεο ζηηο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή πνπ παξαθνινπζεί κηα ζπλεζηζκέλε ηάμε.
 Αλαγλσξίδεη όηη ηα (επηζπκεηά) καζεζηαθά απνηειέζκαηα από κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα
ζηελ ηάμε ζπλήζσο απαηηνύλ ρξόλν-είλαη ζπλάξηεζε ηεο εμεηαδόκελεο πεξίπησζεο- θαη





ζπλερή κεηαρείξηζε ησλ παηδηώλ απηώλ.
Μάζεη όηη ε (λέα) πνιηηηθή (θαη θηινζνθία) ηεο inclusion ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα
ρξεηάδεηαη λα εθαξκόδεηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο
ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζρνιείνπ πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Αλαγλσξίζεη όηη ην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν πξέπεη λα είλαη πάληνηε έηνηκν πξνθεηκέλνπ
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ απηώλ.
Μάζεη όηη ε θάζε πεξίπησζε κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε είλαη
κνλαδηθή θαη (γη’απηό) απαηηεί εμαηνκηθεπκέλε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο.

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ
 Αξρέο ηεο λέαο πνιηηηθήο (inclusion) ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ πξόλνηα ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Κύπξνπ.
 Σηξαηεγηθέο ηεο Inclusion ζηελ ηάμε.-Τξόπνη δηαθνξνπνίεζεο (ηξνπνπνίεζεο) ηνπ
Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη παξνρήο ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε.
 Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν.
 Παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο/ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Τξόπνη
αληηκεηώπηζήο ηνπο ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν. Δθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
inclusion.
 Γπζιεμία σο εηδηθή δηαηαξαρή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ.. Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο παηδηώλ
κε (εηδηθέο) καζεζηαθέο δπζθνιίεο-δπζιεμία ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν.
 Απηηζκόο- Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο παηδηώλ κε απηηζκό ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν.
 Ννεηηθή θαζπζηέξεζε-Τξόπνη αληηκεηώπηζεο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ζηε
ζπλεζηζκέλε ηάμε.
 Αθνπζηηθή θαη νπηηθή αλεπάξθεηα: Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν.
 Πξνηθηζκέλα παηδηά: Σηάζεηο (ηνπ εθπαηδεπηηθνύ) απέλαληη ζην πξνηθηζκέλν παηδί θαη
ε εθπαίδεπζή ηνπο (δηδαζθαιία) ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν.
 Παηδηά κε δηαηαξαρέο ιόγνπ θαη γιώζζαο. Δθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο.
 Γηδαζθαιία παηδηώλ κε πνιιαπιέο δηαηαξαρέο.
Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ/διδακηικέρ μέθοδοι
Γηάιεμε, απηναλάιπζε ζπκπεξηθνξάο, βησκαηηθά εξγαζηήξηα, αηνκηθή θαη νκαδηθή εξγαζία,
αηνκηθή θαζνδήγεζε, αλάιπζε κειεηώλ πεξίπησζεο, παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε ζπλζεηηθώλ
εξγαζηώλ θαη κηθξήο θιίκαθαο εξεπλώλ ησλ θνηηεηώλ, νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα θαη
πξνγξάκκαηα, ινγηζκηθά, επηζθέςεηο ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία.
Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ
Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε – αλαηξνθνδόηεζε, αηνκηθή- νκαδηθή εξγαζία – παξνπζίαζε,
ηειηθή εμέηαζε.
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