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Στόχοι του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:
 Κατανοήσουν τη σκοπιμότητα μιας βαθύτερης γνώσης που αφορά στη
γλωσσική συμπεριφορά –φυσιολογική και παθολογική- ατόμων με ειδικές
ανάγκες και να καταστούν πλέον ευαίσθητοι στην περιοχή αυτή.
 Εμβαθύνουν με συστηματικό τρόπο-θεωρητικά και εργαστηριακά- σε βασικά
θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικών ελλειμμάτων (διαταραχών)
παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σύνολό τους και στις επιμέρους ομάδες
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη ανεπάρκειά τους –νοητική, αισθητηριακή,
μαθησιακή, επικοινωνιακή.
 Ενημερωθούν και διεισδύσουν στην πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία και
γνωρίσουν τα δεδομένα και τη σωρευμένη σχολική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο
που αφορά στην προσέγγιση της γλωσσικής ανάπτυξης και παθολογίας της
γλώσσας ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 Γνωρίσουν τις πρόσφατες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην περιοχή
αυτή και να καταστούν ικανοί να μελετήσουν σε βάθος και εφαρμόσουν
σύγχρονες στρατηγικές σχολικής εργασίας και διδασκαλίας παιδιών με ειδικές
ανάγκες που παρουσιάζουν γλωσσικά ελλείμματα σε συνάρτηση με την κύρια
ανεπάρκειά τους.
 Διεξάγουν μικρής κλίμακας έρευνα που θα αφορά στην καταγραφή γλωσσικών
ελλειμμάτων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με απώτερο στόχο
τη μετουσίωσή τους σε εκπαιδευτική πράξη.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συναντήσεων στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι
ικανοί να:
 Κατανοήσουν ότι η βαθύτερη γνώση τους σε βασικά θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και
παθολογίας της γλώσσας ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι απολύτως αναγκαία για το





σύγχρονο εκπαιδευτικό που εργάζεται στο συνηθισμένο σχολείο ή σε ειδική σχολική
μονάδα.
Εντοπίζουν έγκαιρα περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες που (θα) παρουσιάζουν
γλωσσικά ελλείμματα και (να) συνεργάζονται με ειδικούς της διαγνωστικής ομάδας για
την αντιμετώπισή τους.
Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και λογισμικά στη σχολική τάξη
για την αποτελεσματική διαχείριση παρόμοιων περιπτώσεων.
Αξιοποιούν τη γλωσσική αποκατάσταση ή βελτίωση των παιδιών αυτών για μια
αποτελεσματικότερη μάθηση στο σύνολο των μαθημάτων του σχολείου και την
προώθηση της επικοινωνιακής τους κουλτούρας.

Περιεχόμενο του μαθήματος
 Λόγος και γλώσσα: Εννοιολογικές προσεγγίσεις και ο κοινωνικός ρόλος.
 Το κανονιστικό σύστημα της γλώσσας και η συσχέτισή της με άλλες γνωστικές
λειτουργίες.
 Στάδια και παράγοντες γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού.
 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην πρόκτηση της γλώσσας.
 Παθολογία-διαταραχές του προφορικού λόγου: Σημειολογία, αίτια, συχνότητα, μορφέςτύποι, θεραπεία-αντιμετώπιση.
 Παθολογία-διαταραχές του γραπτού λόγου: Σημειολογία, αίτια, συχνότητα, μορφές-τύποι,
θεραπεία-αντιμετώπιση
 Ειδική μαθησιακή (γλωσσική) δυσκολία-δυσλεξία
 Γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσικά ελλείμματα παιδιών με ειδικές ανάγκες (ιδιαίτερη
αναφορά στις κατηγορίες νοητικής υστέρησης, αυτισμού, αισθητηριακής ανεπάρκειας,
επικοινωνιακού ελλείμματος, φυσικής-κινητικής ανεπάρκειας, πολιτισμικής ετερότητας,
πολλαπλής διαταραχής, προβληματικής συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών).
 Αντιμετώπιση-θεραπεία γλωσσικών ελλειμμάτων παιδιών με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο
της inclusive education και του ψηφιακού σχολείου.
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, δραστηριότητες σε εβδομαδιαία βάση
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση-ανατροφοδότηση, συμμετοχική διδασκαλία και μάθηση, εκπόνηση
και παρουσίαση ατομικής-ομαδικής εργασίας, παρουσίαση και σχολιασμός επιστημονικών
συγγραμμάτων-κειμένων ή/και άρθρων από διεθνή περιοδικά.
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