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Στόχοι του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:
 Κατανοήσουν την αναγκαιότητα της πολλαπλής στήριξης παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συννοσηρότητας, και τη
συμβολή της στην αποτελεσματικότητα της ψυχολογικής στήριξης και
(τροποποιημένης) διδακτικής παρέμβασης στη σχολική τάξη.
 Ενημερωθούν συστηματικά για τις θεωρητικές (ψυχολογικές) προσεγγίσεις της
διαφορετικότητας των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες οι οποίες
χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για τις ψυχολογικές σχολές που
μπορούν να βοηθήσουν στην ερμηνεία και τη μεταχείριση/στήριξη παρόμοιων
περιπτώσεων στο σχολείο.
 Γνωρίσουν με πληρότητα την κλινική εικόνα δηλαδή το ψυχολογικό προφίλ των
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζοντας την κάθε (ευπαθή) ομάδα
χωριστά με βάση το βασικό της έλλειμμα σε τομείς όπως της νόησης, των
αισθητηριακών λειτουργιών, της φυσικής-κινητικής δεξιότητας, της γλωσσικής
συμπεριφοράς, της μάθησης, της συμπεριφοράς, της πολιτισμικής ταυτότητας,
κ.τ.λ. και προσδίδοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη βαρύτητα σε επικοινωνιακά
ελλείμματα που μπορεί να συνυφαίνονται με ομάδες παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
 Διακρίνουν τα επιμέρους ψυχολογικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εξατομικευμένη προσέγγιση) σε συνάρτηση με
τα βασικά του ελλείμματα και να τα μετουσιώνουν σε συγκεκριμένη στάση και
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στο πολλαπλό παιδευτικό του έργο.
 Επιδιώκουν τη συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της τοπικής
διαγνωστικής ομάδας και ιδιαίτερα με το σχολικό ψυχολόγο ή/και τον ψυχίατρο
(αν χρειαστεί), την κοινωνική λειτουργό και το λογοθεραπευτή ή και με άλλους
σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες




στο σημερινό συμπεριληπτικό σχολείο.
Προσδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική στήριξη παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που ζουν σε μη φιλικά κοινωνικά περιβάλλοντα
(οικογένεια, τοπική κοινωνία).
Ενθαρρύνονται να διεξάγουν μικρής κλίμακας έρευνες με αντικείμενο
ψυχολογικές πτυχές και επικοινωνιακά ελλείμματα παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και (να) επιχειρούν να συνδέουν τα αποτελέσματα
παρόμοιων εγχειρημάτων με τη διδακτική πράξη και υποστηρικτική πρακτική
στο συμπεριληπτικό σχολείο συμβάλλοντας στην προαγωγή της ποιότητας στη
σχολική μάθηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συναντήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Κατανοήσουν το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου του
εκπαιδευτικού στο σχολείο στην αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
συνυφαίνεται απαραίτητα με τη βαθιά γνώση που ο ίδιος θα πρέπει να έχει για το
ψυχολογικό προφίλ του παιδιού σε συνάρτηση με το βασικό του έλλειμμα.
 Υιοθετούν τις κατάλληλες ψυχολογικές προσεγγίσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και (να) τις μετουσιώνουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και στάσεις τους
απέναντι στα παιδιά αυτά για να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα λαμβάνοντας
υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού σε βασικές πτυχές της καθημερινής ζωής του.
 Συνδυάζουν την τροποποιημένη-κατά περίπτωση- διδακτική τους παρέμβαση με την
κατάλληλη ψυχολογική στήριξη του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για μια
σφαιρική αντιμετώπισή του στο σχολείο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 Συνειδητοποιήσουν ότι η ψυχολογία του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που συνυφαίνονται με την κλινική εικόνα της περίπτωσής
του και ότι η αντιμετώπισή του προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια μετουσιωμένη σε
κατάλληλη ψυχολογική και διδακτική παρέμβαση.
Περιεχόμενο του μαθήματος
 Οι έννοιες της διαφορετικότητας και της ετερότητας παιδιών στο σύγχρονο σχολείο.
 Περιεχόμενο και μορφές της Ειδικής Εκπαίδευσης.
 Μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και η αντιμετώπισή τους στο σχολείο.
 Αντικείμενο της επιστήμης της Ψυχολογίας και η συσχέτισή της με την Ειδική
Εκπαίδευση.
 Μέθοδοι έρευνας της επιστήμης της Ψυχολογίας και η εφαρμογή τους στην Ειδική
Εκπαίδευση
 Ανάπτυξη και περιεχόμενο ψυχολογικών τάσεων-σχολών: Μπηχεβιοριστική-Κοινωνική
Μάθηση, Ψυχοδυναμική, Γνωστική, Συστημική, Οικολογική (Οικο-συστημική).
 Πεδία εφαρμογής της ψυχολογικής γνώσης στην Ειδική Εκπαίδευση.
 (Ψυχολογικές) διαγνωστικές μέθοδοι και Ειδική Εκπαίδευση.
 Μορφές διαχείρισης της σχολικής τάξης και η συμβολή της επιστήμης της Ψυχολογίας.

Ειδική Εκπαίδευση και επικοινωνία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
σχολείο.
 Ψυχολογία Αποκατάστασης και Ειδική, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση







Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ειδική, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Ειδική, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Κλινική Ψυχολογία και Ειδική, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Η συμβολή της επιστήμης της ψυχολογίας στη δημιουργία φιλικού κλίματος στο σχολείο.
Ψυχολογία και Ειδική, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: έρευνες και σύγχρονες τάσεις.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, δραστηριότητες σε εβδομαδιαία
βάση, προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολεία, παρουσίαση-ανάλυση ερευνών και συναφών
κειμένων
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση–ανατροφοδότηση, παρουσίαση ατομικής-ομαδικής εργασίας
(papers), συμμετοχική διδασκαλία-μάθηση.
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