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Κατηγορία Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής:










Να γνωρίσει τη φύση, τους τύπους και το βαθμό (σοβαρά, μέτρια και ήπια) των
φυσικών διαταραχών (ορθοπαιδικών και νευρολογικών) σε συνάρτηση με τα μέρη
του σώματος τα οποία επηρεάζονται από παρόμοιες διαταραχές και δημιουργούν
κινητικά προβλήματα όπως τετραπληγία, παραπληγία, ημιπληγία, διπληγία,
μονοπληγία, τριπληγία και διπλή ημιπληγία.
Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τον όρο και τους τύπους εγκεφαλικής
παράλυσης (cerebral palsy) που συνιστά μια από τις πλέον κοινές φυσικές
διαταραχές παιδιών σχολικής ηλικίας συναρτώμενες με την κινητικότητα και τη
θέση του σώματος.
Να γνωρίσει συγκεκριμένα τύπους εγκεφαλικής παράλυσης όπως υπερτονία (κοινά
επονομαζόμενη σπαστικότητα) ή υποτονία (χαμηλό επίπεδο κινητικής
δραστηριότητας), αθέτωση (μη ελεγχόμενες και ακανόνιστες κινήσεις), αταξία
(φτωχή αίσθηση ισορροπίας και χρήσης των χεριών), δυσκαμψία και τρόμο
(tremor).
Να γνωρίσει ότι τα αίτια των φυσικών διαταραχών ποικίλουν και δεν είναι με
σαφήνεια γνωστά που συνήθως συνδέονται με βλάβες, ατυχήματα ή ασθένειες που
μπορεί να λαμβάνουν χώρα σε τρεις περιόδους ανάπτυξης του παιδιού δηλαδή
στην προγεννητική, περιγεννητική και μεταγεννητική περίοδο της ζωής του.
Να συνδέει την εγκεφαλική παράλυση με πιθανή νοητική υστέρηση του παιδιού
σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ύπαρξης
επεισοδίων παροξυσμού-επιληψίας (convulsive disorder).
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Να γνωρίσει το κλινικό προφίλ και ιδιαίτερα τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά
παιδιών με φυσικές διαταραχές.



Να εξοικειωθεί με στρατηγικές αντιμετώπισης παιδιών με φυσικές διαταραχές και
κινητικά προβλήματα στο συνηθισμένο σχολείο και με σαφή αναφορά στην αρχή
της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης.
Να κατανοήσει τη χρησιμότητα της νέας τεχνολογίας για μια αποτελεσματικότερη
διδακτική παρέμβαση σε παρόμοιες περιπτώσεις.



Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος ο φοιτητής
αναμένεται:








Να καταστεί ικανός να κατανοεί και να αναγνωρίζει τους διάφορους τύπους φυσικών
διαταραχών και τις επιδράσεις που μπορεί αυτές να έχουν στη συμπεριφορά και την
ανάπτυξη του παιδιού.
Να προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κλινικό προφίλ παρόμοιων περιπτώσεων και ιδιαίτερα
στα ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά.
Να κατανοεί ότι η συνύπαρξη εγκεφαλικής παράλυσης και νοητικής υστέρησης συνιστά μια
δύσκολη περίπτωση παιδιού με φυσικές διαταραχές που απαιτεί συστηματικότερη
προσπάθεια για την αντιμετώπισή της.
Να ενθαρρύνει τη φοίτηση παιδιού με παρόμοιες διαταραχές στο συνηθισμένο σχολείο στο
οποίο θα διασφαλίζεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και προσαρμογή της στις
ειδικές ανάγκες του.
Να θεωρεί πρόκληση την ενασχόλησή του με περιπτώσεις παιδιών με φυσικές διαταραχές
στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο νέο σχολείο.
Να κάνει χρήση της νέας τεχνολογίας για μια αποτελεσματικότερη διδακτική παρέμβαση
στο συνηθισμένο σχολείο.
Να καλλιεργεί ένα φιλικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον που θα διασφαλίζει την
ψυχολογική στήριξη και την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με φυσικές διαταραχές στα
σχολικά δρώμενα.

Περιεχόμενο του μαθήματος
Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν ως ακολούθως:





Τύποι και βαθμός φυσικών διαταραχών (τετραπληγία, παραπληγία, ημιπληγία,
διπληγία, μονοπληγία, τριπληγία, διπλή ημιπληγία, μονοπληγία, τριπληγία και
διπλή ημιπληγία).
Τύποι εγκεφαλικής παράλυσης {υπερτονία (κοινά επονομαζόμενη σπαστικότητα) ή
υποτονία (χαμηλό επίπεδο κινητικής δραστηριότητας), αθέτωση (μη ελεγχόμενες
και ακανόνιστες κινήσεις), αταξία (φτωχή αίσθηση ισορροπίας και χρήσης των
χεριών), δυσκαμψία και τρόμο (tremor)}.
Αίτια φυσικών διαταραχών και κρίσιμοι περίοδοι ανάπτυξης του παιδιού
(προγεννητική, περιγεννητική και μεταγεννητική).
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Κλινικό προφίλ παιδιών με φυσικές διαταραχές με έμφαση στα ψυχολογικά τους
χαρακτηριστικά.
Περιπτώσεις συννοσηρότητας-συνύπαρξης φυσικών διαταραχών και νοητικής
υστέρησης.
Φυσικές διαταραχές του παιδιού και συναισθηματική- κοινωνική του προσαρμογή.
Φοίτηση παιδιών με φυσικές διαταραχές στο συνηθισμένο σχολείο και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού και των εμπλεκόμενων μερών στην αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της;
αρχής της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, βιωματικά εργαστήρια και βιωματικές καταγραφές, ατομική και ομαδική εργασία,
ατομική καθοδήγηση, επισκέψεις φοιτητών σε συνηθισμένα σχολεία ή/και ειδικές σχολικές
μονάδες, χρήση λογισμικών, διεξαγωγή μικροερευνών σε σχολεία και την τοπική κοινωνία
με συναφή θέματα, παρουσιάσεις-αναλύσεις μελετών περίπτωσης, αναλύσεις
επιστημονικών άρθρων και προβολή βίντεο συναφούς περιεχομένου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση–ανατροφοδότηση δραστηριοτήτων, συγγραφή ερευνητικής εργασίας
ατομικής ή/και ομαδικής, παρουσίαση ευρημάτων και συζήτηση, τελική γραπτή εξέταση.
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