Κωδικός Μαθήματος
EDUG-525

Τμήμα
Παιδαγωγικών Σπουδών
Κατηγορία Μαθήματος
Περιορισμένης Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος
Δυσκολίες Μάθησης:
Θεωρητικές Προσεγγίσεις,
Έρευνα και Εκπαιδευτικές
Πρακτικές
Εξάμηνο
Εαρινό
Γνωστική Περιοχή
Ειδική Εκπαίδευση
Έτος Σπουδών

Πιστωτικές Μονάδες ECTS
10

Προαπαιτούμενα
EDUG-521
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Διδάσκων

2ος Κύκλος
Μέθοδος Διδασκαλίας
Εξ αποστάσεως

1ο ή 2ο
Πρακτική Άσκηση
N/A

Δρ Ελένη Γαβριηλίδου
Συν-απαιτούμενα
Κανένα

Στόχοι του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να:






Μελετήσουν συστηματικά και σε βάθος τη φύση το περιεχόμενο της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και να διακρίνουν εμπόδια για αλλαγή στην
καθημερινή πρακτική.
Γνωρίζουν τα δύο θεμελιώδη μοντέλα για την αντιμετώπιση της αναπηρίας, το
ιατρικό και το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, και να προσδιορίζουν την ύπαρξή τους
σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προωθούν μια κοινωνική
κατανόηση της αναπηρίας στους χώρους της πρωτοβάθμιας, προσχολικής και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μελετούν σε βάθος το πλαίσιο διαφοροποίησης των στρατηγικών διδασκαλίας και να
είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα της κάθε μίας και τους τρόπους με
τους οποίους προωθείται η ένταξη.
Σχεδιάζουν τη διδασκαλία σε περιβάλλοντα συμπερίληψης με την υλοποίηση
των διδακτέων στρατηγικών.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές να:






Να γνωρίζουν τα μοντέλα της αναπηρίας και να είναι σε θέση να παρατηρούν και να
καταγράφουν τα περιστατικά της ύπαρξής τους στην εκπαίδευση.
Να κατανοήσουν το πλαίσιο της συμπερίληψης και τη σημαντική διαφοροποίηση της από
προηγούμενες και αναχρονιστικές εκπαιδευτικές πρακτικές.
Να συζητούν τα εμπόδια για την υλοποίηση της συμπερίληψης στα περιβάλλοντά τους.
Να συνεργαστούν με τους συναδέλφους – δασκάλους για να γράψουν τη δική τους ιστορία ή
παραμύθι για την πρoώθηση της κατανόησης της αναπηρίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές
του κοινωνικού μοντέλου.
Να χρησιμοποιούν κατάλληλες και αναστοχαστικές μεθόδους διδασκαλίας μέσω της χρήσης
της διαφοροποίησης στρατηγικών διδασκαλίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος










Λεπτομερής ανάλυση του ιατρικού και κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας
Ανάλυση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των δύο μοντέλων για την
αντιμετώπιση της αναπηρίας.
Το θεμελιώδες περιεχόμενο του όρου «συμπερίληψη».
Εμπόδια στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και τρόποι αντιμετώπισης.
Συζήτηση για τα εμπόδια που εμποδίζουν την υλοποίηση της συμπερίληψης στην
καθημερινή πρακτική.
Προωθώντας μια κοινωνική κατανόηση της αναπηρίας
Θεωρητικό πλαίσιο και λεπτομερής ανάλυση των στρατηγικών για την προώθηση της
διαφοροποίησης της διδασκαλίας εντός των συμπεριληπτικών σχολείων.
Ανάπτυξη συμπεριληπτικών μαθησιακών περιβαλλόντων.
Κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, ατομικές δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες για τη συγγραφή ιστοριών, υποστήριξη
και ανατροφοδότηση, μελέτη σχεδίων μαθήματος. .
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Ατομική εργασία, Ομαδική εργασία, Τελική εξέταση.
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