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Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες μία 
εισαγωγή σε ζητήματα πρώιμου εντοπισμού και παρέμβασης σε περιπτώσεις 
αναπτυξιακών προβλημάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το μάθημα 
ξεκινά από μία εισαγωγή σε βασικούς όρους του επιστημονικού πεδίου της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ δίνεται έμφαση στη σημασία της 
πρώιμης παρέμβασης. Ακόμη, οι φοιτητές εισάγονται σε κατηγορίες ειδικών 
αναγκών με έμφαση στο ρόλο της πρώιμης παρέμβασης και σε εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών 
αυτών στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 
 

Επιδιωκόμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν βασική ορολογία του επιστημονικού πεδίου της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
2. Να αξιολογούν το ρόλο, τη σημασία και την εφαρμογή υπηρεσιών και 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο. 

3. Να αξιολογούν την σημασία του πρώιμου εντοπισμού διαταραχών και 
της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

4. Να γνωρίζουν τη φύση και τα χαρακτηριστικά των πολυπληθέστερων 
κατηγοριών αναπηρίας ή/ και ειδικών αναγκών και, ακόμη, να 
εντοπίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά παιδιών με: 

                  α. Αισθητηριακές διαταραχές 
β. Κινητικές δυσκολίες 
γ. Δυσκολίες στη μάθηση 
δ. Νοητικές αναπηρίες 
ε. Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 
στ. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/ χωρίς  

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 
ζ. Χαρισματικότητα/ ταλέντα 

5. Να εφαρμόζουν διδακτικές στρατηγικές και εκπαιδευτικές 
παρεμβάσειςγια την αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών με 
αναπτυξιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες.  

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: 

 
ΜΕΡΟΣ Α: Ορολογία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κυπριακή 
πραγματικότητα. Ο ρόλος της πρώιμης παρέμβασης. 
 
Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 

• Αποσαφήνιση βασικών όρων, όπως:  
o Αναπηρία 
o Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
o Ειδικές ανάγκες 
o Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία ή/ και ειδικές ανάγκες: Διαχωρισμός, ένταξη, ενιαία 
εκπαίδευση (‘Σχολείο για Όλους’). 

 
Ενότητα 2: Ιστορική εξέλιξη της Ειδικής Εκπαίδευσης διεθνώς και στην Κύπρο 

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

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

 
Ενότητα 3: Σύγχρονη κυπριακή νομοθεσία (Ν. 113(Ι)/1999) 

• Μελέτη του σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου ένταξης στην Κυπριακή 
Δημοκρατία – “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 
o Δίκτυα συνεργασίας 

 
Ενότητα 4: Πρώιμη παρέμβαση 

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

• Πρώιμος εντοπισμός. 

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

• Οικογένεια και πρώιμη υποστηρικτική παρέμβαση. 

• Πρώιμη παρέμβαση στο επίπεδο του νηπιαγωγείου. 
 
ΜΕΡΟΣ Β: Αναπτυξιακές δυσκολίες και πρώιμη παρέμβαση.  
 
Ενότητα 5: Αισθητηριακά προβλήματα: Προβλήματα όρασης 

• Ο ορισμός και τα αίτια των προβλημάτων όρασης. 

• Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης σε προβλήματα όρασης. 

• Γνωστικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με προβλήματα όρασης και η επίδρασή τους στην κοινωνικοποίηση και 
τη μάθηση στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με προβλήματα όρασης στο 
νηπιαγωγείο. 

 
 

Ενότητα 6: Αισθητηριακά προβλήματα: Προβλήματα ακοής 

• Ο ορισμός και τα αίτια των προβλημάτων ακοής. 



 
• Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης σε προβλήματα ακοής. 

• Γνωστικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με προβλήματα ακοής και η επίδρασή τους στην κοινωνικοποίηση και 
τη μάθηση στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με προβλήματα ακοής στο 
νηπιαγωγείο. 

 
Ενότητα 7: Κινητικές δυσκολίες 

• Ο ορισμός και τα αίτια των κινητικών δυσκολιών. 

• Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης σε κινητικές δυσκολίες. 

• Ανάλυση κινητικών δυσκολιών: εγκεφαλική παράλυση και άλλες 
κινητικές αναπηρίες. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με προβλήματα ακοής στο 
νηπιαγωγείο. 

 
Ενότητα 8: Νοητικές αναπηρίες 

• Ο ορισμός και οι κατηγορίες των νοητικών αναπηριών. 

• Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης σε νοητική αναπηρία. 

• Γνωστικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με νοητική αναπηρία και η επίδρασή τους στην κοινωνικοποίηση και τη 
μάθηση στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με νοητική αναπηρία στο 
νηπιαγωγείο. 

 
Ενότητα 9: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

• Ο ορισμός και οι τύποι διαταραχών αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). 

• Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με ΔΑΦ. 

• Γνωστικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με ΔΑΦ και η επίδρασή τους στην κοινωνικοποίηση και τη μάθηση στο 
πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με ΔΑΦ στο νηπιαγωγείο. 

 

Ενότητα 10: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/ χωρίς Υπερκινητικότητα 
(ΔΕΠ-Υ) 

• Ο ορισμός και τα αίτια της Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/ 
χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). 

• Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ. 

• Γνωστικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με ΔΕΠ-Υ και η επίδρασή τους στην κοινωνικοποίηση και τη μάθηση 
στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 
περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με ΔΕΠ-Υ στο νηπιαγωγείο. 

 
Ενότητα 11: Χαρισματικότητα/ ιδιαίτερα ταλέντα 

• Ο ορισμός της χαρισματικότητας και των ιδιαίτερων ταλέντων. 

• Γνωστικά, μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των παιδιών 
με χαρισματικότητα. 



 
• Εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών και 

περιβαλλοντικών προσαρμογών για παιδιά με χαρισματικότητα στο 
νηπιαγωγείο.  
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Προγραμματισμένες 
δραστηριότητες και 
μεθοδολογία: 

• 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.  

• Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning του Πανεπιστημίου ως 
υποστηρικτικού διδακτικού μέσου στο μάθημα. 

Τρόποι και κριτήρια 
αξιολόγησης: 

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

Γλώσσα 
διδασκαλίας: 

 
Ελληνική   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


