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Στόχοι του µαθήµατος
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές να:
• Μελετήσουν το εύρος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που πιθανόν να συναντήσουν
στο συνηθισµένο σχολείο, τους τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουν µουσική οι
µαθητές/τριες µε ειδικές ανάγκες και να εξοικειωθούν µε κατάλληλες και ευέλικτες
στρατηγικές διδασκαλίας του µαθήµατος της µουσικής µέσα από τις οποίες ξεπερνούν τα
εµπόδια και βελτιστοποιούν τη µουσική και άλλη µάθηση των παιδιών ανταποκρινόµενοι
ταυτόχρονα στις ανάγκες του συνόλου της τάξης.
• Γνωρίσουν τα κύρια πεδία των ερευνητικών αναζητήσεων στον χώρο της µουσικής
παιδαγωγικής για παιδιά µε ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της πλήρους συµµετοχικής
εκπαίδευσης στο δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο.
• Ενηµερωθούν για τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο χώρο της µουσικής και των
ειδικών αναγκών καθώς για το ρόλο που µπορούν να παίξουν µουσικοθεραπευτικές τεχνικές
στην προώθηση των στόχων της µουσικής εκπαίδευσης.
• Σχεδιάζουν και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και χρησιµοποιούν την τεχνολογία για
αποτελεσµατική παρέµβαση στη µουσική µάθηση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο
µάθηµα της µουσικής
• ∆ηµιουργούν εργαλεία αξιολόγησης, αξιολογούν τη µουσική πρόοδο και συµµετέχουν
αποτελεσµατικά σε πολυθεµατικές οµάδες αξιολόγησης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες που
εντάσσονται στις τάξεις τους.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων συναντήσεων στο πλαίσιο της διεξαγωγής του
µαθήµατος οι φοιτητές/τριες αναµένεται να:
• Έχουν µία σφαιρική ενηµέρωση για το φάσµα των περιπτώσεων παιδιών µε ειδικές ανάγκες
που εντάσσονται στο µάθηµα µουσικής στα δηµόσια σχολεία της Κύπρου
• Αποκτήσουν µία σφαιρική γνώση του διαλόγου και των πεδίων έρευνας σε παγκόσµια κλίµακα,
σχετικά µε τη συνεκπαίδευση των παιδιών µε ΕΑ στο µάθηµα της µουσικής.
• Εντοπίζουν τη λειτουργία της µουσικής ως επικοινωνιακό πλαίσιο στην εκπαίδευση των
παιδιών µε ειδικές ανάγκες.
• Εντοπίζουν τη διαφορά της εκπαίδευσης των ατόµων µε ΕΑ µέσω της µουσικής για την
επίτευξη εξωµουσικών στόχων (αυτοδιαχείριση, συνεργασία, συµπεριφορά, έλεγχος
συναισθήµατος, ενίσχυση κινητικών δεξιοτήτων, οµιλίας/λόγου, γνωστικών λειτουργιών,
ακαδηµαϊκών επιδόσεων) και την εκπαίδευση για τη µουσική (επίτευξη µουσικής µάθησης
µέσω των στόχων του αναλυτικού προγράµµατος)
• Έρχονται σε επαφή µε στρατηγικές της µουσικοθεραπείας οι οποίες θα µπορούσαν να είναι
επωφελείς για την καθηµερινή διδακτική πράξη κατά την ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες
στο δηµόσιο σχολείο.
• Αντιλαµβάνονται τη διαφορά και τα όρια ανάµεσα στη µουσικοθεραπεία και τη µουσική
εκπαίδευση και τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο περιοχές αλληλοσυµπληρώνονται.
• Γνωρίζουν την επίδραση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ενός ατόµου στην συµµετοχή του
σε µουσικές διεργασίες και τη µουσική µάθηση.
• Γνωρίζουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τα
συσχετίζουν µε τη µουσική ανάπτυξη των παιδιών (φάσµα του αυτισµού, µαθησιακές
δυσκολίες, νοητική στέρηση, σύνδροµο Down, ακουστική και οπτική ανεπάρκεια,
σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής-υπερκινητικότητα, κινητικά προβλήµατα, χαρισµατικά παιδιά)
• Σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν τροποποιήσεις και προσαρµογές στο περιβάλλον της γενικής
τάξης και στη διδακτική τους πράξη, που βοηθούν τους µαθητές/τριες µε ειδικές ανάγκες να
επιτύχουν την κατάκτηση µουσικών δεξιοτήτων στον καλύτερο δυνατό βαθµό (χρήση
τεχνολογίας, εµπλουτισµός, τροποποιήσεις, προσαρµογές στον µουσικό και άλλο εξοπλισµό)
• Αξιολογούν την πρόοδο των µαθητών µε ειδικές ανάγκες χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα
εργαλεία και κριτήρια για κάθε περίπτωση.
• Σχεδιάζουν και να δηµιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία και επικοινωνία ανάµεσα σε µαθητές
µε ειδικές ανάγκες και τους συµµαθητές τους
• ∆ιεξάγουν έρευνες σε µικροκλίµακα σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες που εντάσσονται στο µάθηµα
της µουσικής σε σχολεία της Κύπρου.
• Συνεργάζονται µε τη διεύθυνση του σχολείου, το υποστηρικτικό προσωπικό, τους συναδέλφους
και την πολυθεµατική-διαγνωστική οµάδα για τη διαµόρφωση του προφίλ παιδιού µε ειδικές
ανάγκες µε στόχο τη σύνταξη και εφαρµογή αποτελεσµατικού παρεµβατικού προγράµµατος για
την οµαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική τάξη.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Ορισµοί και αρχές της συνεκπαίδευσης. Πρόνοιες της νοµοθεσίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα της
της Κύπρου και πρόνοιες του Αναλυτικού Προγράµµατος Μουσικής για την ένταξη στο
µάθηµα παιδιών µε ειδικές ανάγκες.
• Εκπαίδευση στη µουσική ή εκπαίδευση µέσα από τη µουσική;
• Τι είναι πραγµατικά ένταξη παιδιού µε ειδικές ανάγκες στην συνηθισµένη τάξη µουσικής;
Θεωρία και πράξη.
• Mύθοι και πραγµατικότητες για τη µουσική και τα άτοµα µε ΕΑ.
• Η µουσική ως επικοινωνία για την ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στην συνηθισµένη
τάξη.
• Μουσική παιδαγωγική, µουσικοθεραπεία ή και τα δύο; Προβληµατισµοί και διάλογος.
• Αναπτυξιακά-εξελικτικά χαρακτηριστικά και στρατηγικές διδασκαλίας στο µάθηµα της
Μουσικής, σε σχέση µε τα ακόλουθα:
-Φάσµα του αυτισµού
-Μαθησιακές δυσκολίες
-Σύνδροµο Down
-Ακουστική και οπτική ανεπάρκεια
-Σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής-Υπερκινητικότητα
-Παιδιά µε κινητικά προβλήµατα
-Χαρισµατικά παιδιά
• Προβλήµατα των εκπαιδευτικών µουσικής στην συνεκπαίδευση παιδιών µε ειδικές
ανάγκες και τρόποι αντιµετώπισής τους.
• ∆ιαχείριση του περιβάλλοντος της µουσικής τάξης (προσαρµογές και τροποποιήσεις στην
υλικοτεχνικής υποδοµής) και του ανθρώπινου δυναµικού
• Ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού µουσικής για παιδιά µε ΕΑ προς
χρήση στην καθηµερινή διδακτική πράξη
• Χρήση της τεχνολογίας στην µουσική εκπαίδευση των παιδιών µε ΕΑ.
• Αξιολόγηση και αναστοχασµός του εκπαιδευτικού στην διδακτική πράξη σε µαθήµατα
µουσικής στα οποία εντάσσονται παιδιά µε ΕΑ. Μελέτες περίπτωσης.
• ∆ηµιουργία του ατοµικού προγράµµατος παιδιού µε ΕΑ στη µουσική.
Συνεργασίες του εκπαιδευτικού µουσικής µε τις πολυθεµατικές οµάδες και τους γονείς.
• Αξιολόγηση: ∆ηµιουργία εργαλείων αξιολόγησης για την καθηµερινή διδακτική πράξη µε
βάση το αναλυτικό πρόγραµµα Μουσικής και τις ανάγκες των µαθητών/τριών µε ειδικές
ανάγκες.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία, ανάλυση µελετών περίπτωσης, µελέτη διδακτικής πράξης µέσα από
προβολές, παρουσίαση διδακτικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικού υλικού
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, συγγραφή
µελέτης περίπτωσης, σχεδίαση διδακτικού περιεχοµένου, δηµιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού
υλικού, τελική εξέταση.
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