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Στόχοι του μαθήματος
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα ‘εργαλεία’
διαφοροποίησης της διδασκαλίας για τις ανάγκες της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των
μαθητών. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν:
 Να χειρίζονται τεχνικές προσαρμογής στόχων, περιεχομένου, μεθόδευσης της
διδασκαλίας και της αξιολόγησης του Αναλυτικού Προγράμματος.
 Να χειρίζονται τεχνικές οικοσυστημικής αξιολόγησης.
 Να χειρίζονται τεχνικές, οργανωτικές και μεθοδολογικές διδακτικές παρέμβασης.
 Να χειρίζονται τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
μαθητών, στο επίπεδο της πρόληψης και της παρέμβασης.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 Να οριοθετήσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, να αναφερθούν στις αρχές και τις
επιδιώξεις της, στις οργανωτικές και μεθοδολογικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή της.
 Να αναφέρονται στις διαφορές των μαθητών και στους τρόπους να μαθαίνουν.
 Να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους, στο επίπεδο των στόχων, του περιεχομένου, της
μεθόδευσης της διδασκαλίας και της αξιολόγησης για τις ανάγκες της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης.
 Να εκπονούν ένα φάσμα σχεδίων διδασκαλίας για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των
μαθητών.
 Να επεξεργάζονται ένα σύνολο διαδραστικών ρυθμίσεων προσαρμογής της διδασκαλίας
στην συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών.
 Να εφαρμόζουν την οικοσυστημική αξιολόγηση και να συντάσσουν προγράμματα
διδακτικής παρέμβασής για τις ανάγκες της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μαθητών.
 Να διαχειρίζονται τη σχολική τάξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα επίπεδα της
πρόληψης και της παρέμβασης.

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
 Οριοθέτηση, αρχές, επιδιώξεις, οργανωτικές παρεμβάσεις.
 Μεθοδολογικές παρεμβάσεις για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές
ανάγκες – Διδακτικές παραινέσεις.
2. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
 Διαφορές μαθητών στην ετοιμότητα, ενδιαφέρον, μαθήτυπο, με αναφορά στις θεωρίες
μάθησης.
 Προσαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος: διδακτικών στόχων, περιεχομένου,
μεθόδευσης διδασκαλίας, αξιολόγησης.
 Εκπόνηση σχεδίων διδασκαλίας για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών.
 Διαδραστικές ρυθμίσεις προσαρμογής, 8+1 σημείων.
3. Αξιολόγηση μαθητή – διδακτικού περιβάλλοντος – αναγνώριση διδακτικού προβλήματος
 Υποεπίδοση μαθητών – οικοσυστημική προσέγγιση της αξιολόγησης.
 Αξιολόγηση μαθητή, προαπαιτούμενων γνώσεων, μαθησιακού δυναμικού, κινήτρων.
 Αξιολόγηση διδακτικού περιβάλλοντος, συμπεριφορών εκπαιδευτικού και μαθητών,
κλίματος τάξης.
 Αναγνώριση διδακτικού προβλήματος.
4. Διδακτική παρέμβαση
 Κλινική συνέντευξη (συμπτωματολογία λαθών – αιτιολογία)
 Συγκεκριμενοποίηση διδακτικού στόχου, επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας, διδασκαλία
επανορθωτικού μαθήματος, σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης, διαπίστωση προόδου
μαθητή.
 Παραδείγματα φωνολογικής επεξεργασίας, αναγνωστικής κατανόησης, παραγωγής
γραπτού λόγου, εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, επίλυσης αριθμητικού προβλήματος
κ.λπ.
5. Διαχείριση σχολικής τάξης συνεκπαίδευσης μαθητών
 Τεχνικές διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης
 Τεχνικές διαχείρισης στο επίπεδο της παρέμβασης
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, βιωματική μάθηση, αυτοανάλυση, αυτο-αξιολόγηση, ατομική υποστήριξη και
ανατροφοδότηση, μελέτη περίπτωσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση, παιδευτική αξιολόγηση, αποδεικτική αξιολόγηση, προγνωστική
αξιολόγηση, μεταγνωστική αξιολόγηση
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