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Σκοπός και 
στόχοι 
μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μία εισαγωγή σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων 
που άπτονται της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο 
και στην εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Με εκκίνηση την εξοικείωση με 
βασική ορολογία του επιστημονικού πεδίου της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης, οι 
φοιτητές γνωρίζουν τις διαφορετικές εκπαιδευτικές φιλοσοφίες γύρω από την 
εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, σε συνδυασμό με τις κοινωνικο-ιστορικές εξελίξεις 
αναφορικά με την κατανόηση και αντιμετώπιση της αναπηρίας, και τη γνώση του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει το θεσμό της ένταξης στην Κύπρο. Πέραν αυτών, το 
μάθημα εστιάζεται: στην πρώιμη παρέμβαση, στην εκπαιδευτική διαχείριση 
αναπτυξιακών δυσκολιών στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου, σε διδακτικές μεθόδους 
και πρακτικές στο πλαίσιο του ενιαίου νηπιαγωγείου και σε θέματα συνεργασίας 
μεταξύ ειδικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών 
προσχολικής ηλικίας με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.  
 

Επιδιωκόμε 
να 
μαθησιακά 
αποτελέσμα 
τα: 

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Να ορίζουν και να περιγράφουν βασικές έννοιες του μαθήματος, όπως:  
αναπηρία, ειδικές ανάγκες, διαχωρισμός, ένταξη, ενιαία εκπαίδευση  
(‘Σχολείο για Όλους’). 

• Να επιχειρηματολογούν αναφορικά με το δικαίωμα όλων των παιδιών για  
ποιοτική εκπαίδευση στο γενικό νηπιαγωγείο, στη βάση της Διεθνούς  
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (United Nations, 2006). 

• Να αναλύουν έννοιες που αφορούν το θεωρητικό, θεσμικό και πρακτικό 
πλαίσιο της εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ειδικές ανάγκες 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό και την ιστορική εξέλιξή τους. 

• Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ένταξη στην Κύπρο (Ν. 
113(Ι)/1999) και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

• Να αξιολογούν το ρόλο και τη σημασία της εφαρμογής της ενιαίας εκπαίδευσης 
στην Κύπρο.  

• Να περιγράφουν μορφές συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και 
άλλων κατηγοριών ειδικών (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών κ.ά.) που 
εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας με αναπηρία ή 
ειδικές ανάγκες. 

• Να αποκτήσουν θεωρητική γνώση και διδακτικές δεξιότητες που αφορούν στην 
εφαρμογή προγραμμάτων ενιαίας εκπαίδευσης και στη διαχείριση της 
αναπηρίας στην τάξη. 

• Να γνωρίζουν τον ορισμό, τα αίτια, τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους 
αντιμετώπισης ορισμένων αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών 
(πρώιμος εντοπισμός). 

 



 
• Να εφαρμόζουν έννοιες, δεξιότητες και στρατηγικές από το  

περιεχόμενο του μαθήματος για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων  
για την αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν  
στο γενικό νηπιαγωγείο (πρώιμη παρέμβαση). 

Μέθοδοι 
Διδασκαλίας: 

• Διάλεξη από τη διδάσκουσα (χρήση Power Point). 

• Συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης. 

• Μελέτη και συζήτηση άρθρου στη τάξη. 

• Μελέτη και συζήτηση περιπτώσεων. 

Προ-
απαιτούμενα: 

Κανένα Συν-
απαιτούμενα: 

Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος: Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 

• Αποσαφήνιση βασικών όρων, όπως: αναπηρία, ειδικές ανάγκες, διαχωρισμός, 
ένταξη, ενιαία εκπαίδευση (‘Σχολείο για Όλους’). 

Ενότητα 2: Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Ειδικής Εκπαίδευσης διεθνώς 

• Αναφορά σε ιστορικές φάσεις και εξελίξεις-ορόσημα που περιγράφουν την 
αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία στο πέρασμα των αιώνων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

• Σύνδεση των ιστορικών φάσεων με τις εκπαιδευτικές πρακτικές του κοινωνικού 
αποκλεισμού, του διαχωρισμού και της ένταξης. 

• Μελέτη της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(United Nations, 2006). 

Ενότητα 3: Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο 

• Κατανόηση της εξέλιξης του πεδίου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε 
συνδυασμό με το ιστορικό πλαίσιο και τις κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις στην 
Κύπρο.  

• Μελέτη του σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου ένταξης στην Κυπριακή 
Δημοκρατία – Ο Περί  Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Νόμος 113(Ι)/ 1999: 

o Διαδικασίες εντοπισμού, διάγνωσης και αξιολόγησης 

o Πλαίσια φοίτησης 

o Κατάρτιση ατομικού προγράμματος εκπαίδευσης 

Ενότητα 4: Η ενιαία εκπαίδευση σήμερα 

• Περιγραφή θεωρητικού υπόβαθρου, αρχών, προϋποθέσεων και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών.  

• Επιχειρηματολογία για τη σημασία της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς 
ειδικές ανάγκες στο ενιαίο νηπιαγωγείο/ σχολείο. 

• Γνώση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία εφαρμογής του 
ενιαίου νηπιαγωγείου/ σχολείου. 

 

 



 

Ενότητα 5: Διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές σε τάξεις συνεκπαίδευσης 

• Εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών αποτελεσματικής διδασκαλίας για μαθητές 
με ειδικές ανάγκες σε τάξεις συνεκπαίδευσης ή σε ειδικά σχολεία (βάση του 
πλαισίου εκπαίδευσης του μαθητή). 

• Περιγραφή, ανάλυση και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, όπως η 
διαφοροποίηση διδακτικών στόχων, μαθησιακών δραστηριοτήτων και τρόπων 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

• Περιγραφή και εφαρμογή περιβαλλοντικών τροποποιήσεων στο περιβάλλον 
του νηπιαγωγείου. 

• Ενότητα 6: Συνεργασία στο πλασίο του ενιαίου νηπιαγωγείου 

• Συζήτηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις και τα εμπόδια 
της συνεργατικής διδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του γενικού νηπιαγωγείου. 

• Περιγραφή διδακτικών μοντέλων συνεργατικής διδασκαλίας 

• Περιγραφή της σημασίας και των μορφών συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, 
καθώς και άλλων κατηγοριών ειδικών (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών 
κ.ά.) που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και υποστήριξη παιδιών προσχολικής 
ηλικίας με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. 

Ενότητα 7: Πρώιμη παρέμβαση 

• Ορισμός, βασικές αρχές, στόχοι και οφέλη πρώιμης παρέμβασης. 

• Η σημασία του πρώιμου εντοπισμού αναπτυξιακών δυσκολιών στην 
προσχολική ηλικία. 

• Οικογένεια και πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση. 

• Πρώιμη παρέμβαση στο επίπεδο του νηπιαγωγείου. 

Ενότητα 8: Αναπτυξιακές δυσκολίες 

• Μελέτη του ορισμού, των συμπεριφορικών και μαθησιακών χαρακτηριστικών 
που συνδέονται με τις ακόλουθες αναπτυξιακές δυσκολίες: 

o Νοητική αναπηρία 

o Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

• Διδακτική διαχείριση και εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας με 
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών. 
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Προγραμμα- 
τισμένες 
δραστηριότη-
τες και 
μεθοδολογία: 

Διάλεξη από τη διδάσκουσα και συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της 
τάξης (ατομική και συνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία, ιδεοθύελλα). 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνεται μελέτη κειμένων, άρθρων και άλλου  
υλικού. 
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικού διδακτικού  
μέσου στο μάθημα. 

Τρόποι και 
κριτήρια 
αξιολόγησης: 

Ατομική Εργασία        10% 
Ενδιάμεση Εξέταση    30% 
Τελική Εξέταση           60% 

Γλώσσα 
διδασκαλίας: 
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