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1. Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙ.Π.Μ.Σ) 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση 

προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και 

στις οικογένειές τους»  

 

1. 1 Εισαγωγή και Ιστορικό   

 
Το Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙ.Π.Μ.Σ.) λειτουργεί από το 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με βάση τις Υπουργικές Αποφάσεις: α) Υ.Α. 

34976/Β7/29.03.2012, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως με 

αριθμό 1126/Β/10.04.2012, β) Υ.Α. 63721/Β7, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο 

Εφημερίδας Κυβερνήσεως με αριθμό 1359/Β/09.07.2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 3685/2008 και του σχετικού Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των 

συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. Το ΔΙ.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε από κοινού με τα τμήματα 

Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και με την Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο με τίτλο 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την 

διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους»  

 

 

 

1.2 Στόχοι του ΔΙΜΠΣ  

 
Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου 

μεταπτυχιακών σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τους νέους επιστημονικούς 

προβληματισμούς για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της 

εκπαίδευσης.  

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της 

έρευνας σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους. Ειδικότερα οι 

μεταπτυχιακές σπουδές αποβλέπουν στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους 

επιστήμονες, με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 

εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Επιπροσθέτως το Πρόγραμμα 

στοχεύει στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου οι οποίες θα 

συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο 

εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές. 
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Το ΔΙ.Π.Μ.Σ. αξιοποιεί τις διεθνείς συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι και ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές κοινωνικές διαφορές και 

προκλήσεις στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ΔΙ.Π.Μ.Σ. αποκτούν γνώσεις:  

  για τις σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες,  

 για τις σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την κοινωνική 

ένταξη και την οικογένεια των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

 για την ερευνητική ειδική παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία που 

ακολουθείται στην ειδική αγωγή, κυρίως στην ενταξιακή εκπαίδευση.  

 

Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι 

απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που 

απαιτούν την κατεύθυνση αυτή και να υποστηρίζουν την ένταξη στη σχολική κοινότητα, 

όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και άλλων συναρμόδιων 

Υπουργείων που συνδέονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση. Επίσης μπορούν να εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, 

Κέντρα ή Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο Σχολικών 

Συμβούλων.  

 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές αναπτύσσουν ικανότητες:  

 Να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές θεωρίες και έννοιες σε προβλήματα ειδικής 

παιδαγωγικής έρευνας και ειδικής διδακτικής πρακτικής.  

 Να διαμορφώνουν το κατάλληλο επιστημολογικό πλαίσιο και να αξιοποιούν 

μεθοδολογίες έρευνας και ανάλυσης για την αντιμετώπιση των σύνθετων 

γνωστικών συναισθηματικών και κοινωνικών προβλημάτων και της οικογένειας.  

 Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν δεδομένα της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης καθώς και πρακτικής παρέμβασης σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο.  

 Να σχεδιάζουν στοχευμένα, ατομικά, δομημένα, ενταξιακά ,προγράμματα 

παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση και τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του ατόμου ή της ομάδας στην οποία απευθύνεται η ειδική 

διδακτική παρέμβαση.  

 Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.  

 Να εργάζονται αποτελεσματικά σε ατομικό, μικροομαδικό επίπεδο και να 

βοηθούν την οικογένεια.  

 

 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.  



5/43 

 

 

Οι σπουδές στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. οργανώνονται με βάση τα υποχρεωτικά γνωστικά 

αντικείμενα, την πρακτική άσκηση και τα εργαστήρια, καθώς και την εκπόνηση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Το περιεχόμενο σπουδών περιλαμβάνει 

γνώσεις στη θεωρία, στην έρευνα, εστιάζει στην ειδική παιδαγωγική και διδακτική 

μεθοδολογία, επιχειρεί να αναδείξει καινοτόμες πρακτικές τόσο στο ερευνητικό όσο και 

στο εκπαιδευτικό επίπεδο, έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα και 

πιστοποιεί ερευνητικές, διδακτικές και επαγγελματικές ικανότητες. Συγκεκριμένα:  

 

α) Το ΔΙ.Π.Μ.Σ. έχει στόχο να αποκτήσουν οι Μετατπυχιακοί Φοιτητές:  

 

- θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις  

- ολοκληρωμένη εξειδίκευση στην επιστημονική περιοχή που επιλέγουν  

-τις απαραίτητες ικανότητες για ευρύτερη επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική 

δραστηριότητα.  

 

β) Το ΔΙΠΜΣ δίνει έμφαση στην ερευνητική ειδική παιδαγωγική και διδακτική πρακτική. 

Οι απόφοιτοι διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που 

επιτρέπουν τόσο την παραγωγή ερευνητικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της 

ποιότητάς του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.  

 

γ) Στο περιεχόμενο σπουδών γίνεται συστηματική προσπάθεια μελέτης του 

εκπαιδευτικού πλαισίου ειδικής αγωγής και της συμβολής της οικογένειας. Στόχος είναι 

οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να μπορούν να αναλύουν τα ζητήματα που τίθενται, 

κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της 

οικογένειάς τους. 

 

2. Τίτλοι, Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες του Διακρατικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

2.1 Τίτλοι Σπουδών   

 
Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που 

ορίζεται στα Φ.Ε.Κ. 1126/Β/10.4.2012, 1707/Β/16.5.2012 και  1359/Β/09.07.2009 

 

2.2 Διάρκεια Σπουδών  

 
Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.  

 



6/43 

Χρόνος Έναρξης Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Η ακριβής ημερομηνία 

καθορίζεται εκάστοτε από την Ειδική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή και ανακοινώνεται 

από την Συντονιστική Επιτροπή. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς 

(13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.  

 

2.3 Διδακτικές Μονάδες  

 
Κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει εκτιμηθεί με Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες -

ECTS, Α΄ Εξάμηνο - Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες –ECTS: (30)  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- 

(ΘΕΩΡΙΑ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΕΑΕ01  Ειδική Διδακτική  10  

ΕΑΕ02  Ειδική Παιδαγωγική  10  

ΕΑΕ03  Μεθοδολογία της 

Παρατήρησης σε μαθητές 

με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες (ΕΕΑ)  

5  

ΕΑΕ04  Μεθοδολογία της 

Παρέμβασης. Ένταξη και 

Ειδική Αγωγή  

5  

 

 
Β΄ Εξάμηνο-- Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες –ECTS: (30)  

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
:(ΘΕΩΡΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΕΑΕ05  Ψυχολογία των Ατόμων 
με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες και Αναπηρίες  

10  

ΕΑΕ06  Ψυχοδυναμική της 
Ανάπτυξης και των 
Οικογενειακών Σχέσεων  

10  

ΕΑΕ07  Ψυχοδυναμική των 
Σχέσεων Βοήθειας σε 
μαθητές και οικογένειες 
με σύνθετες δυσκολίες  

5  

ΕΑΕ08  Τεχνικές σωματικής 
έκφρασης σε μαθητές με 
προβλήματα λεκτικής 
επικοινωνίας  

5  
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Γ΄ Εξάμηνο-- Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες –ECTS: (30)  

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
:(ΘΕΩΡΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΕΑΕ09  Θεωρία της διαχείρισης 
των ομάδων στο πλαίσιο 
της ένταξης  

5  

ΕΑΕ10  Ψυχολογία των 
Οργανισμών και των 
Θεσμών της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης  

5  

ΕΑΕ11  Πρακτική Άσκηση στην 
Α/θμια και Β/θμια 
Εκπαίδευση σε Σχολικές 
(ΣΜΕΑΕ), ΚΕΔΔΥ, 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Σχολεία 
Δεύτερης ευκαιρίας, 
Σχολεία σε φυλακές, 
ΚΕΘΕΑ κλπ)  

20  

 

Δ΄ Εξάμηνο: -- Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες –ECTS: (30)  

ΚΩΔΙΚΟΣ  Εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΔΕΑΕ01  
 

 30 

 

Σύνολο προγράμματος:  
120 Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες-ECTS. 
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3. Δομή του Προγράμματος  

 
Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρέχονται υπό την μορφή πλήρους και 

υποχρεωτικής φοιτήσεως.  

 

Η έναρξη των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος γίνεται κατά την έναρξη του 

Ακαδημαϊκού Έτους και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ’ 

ελάχιστον. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) 

πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Το κάθε γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται τουλάχιστον 

40 ώρες.  

 

Ένα μέρος των γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιείται στην Ελλάδα στην ελληνική 

γλώσσα και τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται από καθηγητές που επιλέγει το 

Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον επιστημονικό διευθυντή και 

την διδακτική συντονίστρια του Πανεπιστημίου του Τορίνο. Το υπόλοιπο ήμισυ των 

γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιείται στην ιταλική ή αγγλική γλώσσα, ένα μέρος 

στο Τορίνο και ένα μέρος στην Ελλάδα από Ιταλούς διδάσκοντες οι οποίοι επιλέγονται 

από το Ιταλικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον επιστημονικό διευθυντή και τον 

διδακτικό συντονιστή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η γλώσσα συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η ιταλική ή η αγγλική. 

 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησής τους στο 

τέλος του πρώτου έτους (τέλος εαρινού εξαμήνου κατά τον μήνα Ιούλιο για δεκαπέντε 

ημέρες) θα παρακολουθούν γνωστικά αντικείμενα στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο, στην 

Ιταλία. 

  

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η 

παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που 

αντιστοιχούν ακριβώς σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Για την 

απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες. Για να συνεχίσει ο φοιτητής 

τις σπουδές του στα Γ΄ και Δ΄ εξάμηνα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 

προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. 

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από: 

 

 Τα υποχρεωτικά (Υ) γνωστικά αντικείμενα  

 

 Εργαστήρια (ΕΡΓ) και τα Διεπιστημονικά Σεμινάρια (ΔΣ) –ενσωματώνονται 

στα μαθήματα και δεν αποδίδουν ECTS  

 

 Τις ειδικές υποχρεώσεις: πρακτική άσκηση με εποπτεία (ΠΡΑΚ)  
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 Τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) 
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3.1 Περιγραφή Μαθημάτων  

 

3.1.1 ΕΑΕ01 -Ειδική Διδακτική   

Διδάσκουσα: Μ. Δροσινού  

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου της Ειδικής Διδακτικής είναι οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές  να  κατανοήσουν  τις βασικές αρχές, τη φιλοσοφία και τα μοντέλα της 
διδασκαλίας και της μάθησης για τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) 
με έμφαση την αποκατηγοριοποίηση και την αποηλικιοποίηση. Επίσης να εντάξουν 
στις διδακτικές επιλογές και ρουτίνες το μοντέλο του Στοχευμένου Ατομικού, 
Δομημένου,  Ενταξιακού, Διδακτικού Προγράμματος  Παρέμβασης   Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης  (ΣΑΔΕΠΕΑ) για τα άτομα  με σύνθετες δυσκολίες και τις 
οικογένειες τους. Ακόμη να αποκτήσουν διδακτικές τεχνικές και δεξιότητες στις 
οποίες θα προσαρμόζουν τη διδακτική εργασία σύμφωνα με τις ΕΕΑ. Τέλος, να 
διαφοροποιούν το διδακτικό στόχο, να αξιοποιούν κατάλληλα τα διδακτικά  μέσα 
και υλικά με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες στην Πληροφορική και την Επικοινωνία, 
καθώς και σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας, ώστε να καταστούν ικανοί να 
εκπαιδεύουν αποτελεσματικά τα άτομα με σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και 
Κοινωνικές δυσκολίες (ΓΝΩΣΥΚΟΙ) σε συνεργασία με την οικογένεια. 

Στόχοι – ειδικότερες επιδιώξεις -θεματικές ενότητες 
α. Βασικές αρχές, φιλοσοφία και μοντέλα της διδασκαλίας και της μάθησης για τα 
άτομα με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αποκατηγοριοποίηση και η 
αποηλικιοποίηση. 
β. Διδακτικά προγράμματα μαθησιακής ετοιμότητας: Επίπεδα αναπτυξιακών  
δεξιοτήτων  και υποστήριξη στον προφορικό λόγο, τη ψυχοκινητικότητα, τις 
νοητικές ικανότητες, την συναισθηματική οργάνωση. 
γ. Διδακτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής: Επίπεδα και υποστήριξη των βασικών 
ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
δ. Διδακτικά προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης. Οι κατηγορίες και ο βαθμός 
βαρύτητας των Ειδικών  Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ). 
ε. Διδακτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)  που 
υποστηρίζουν τα άτομα με σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και Κοινωνικές 
δυσκολίες (ΓΝΩΣΥΚΟΙ). 
στ. Διαφοροποιημένα διδακτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις  ΕΕΑ. 
η. Το μοντέλο Στοχευμένου Ατομικού, Δομημένου,  Ενταξιακού, Διδακτικού 
Προγράμματος  Παρέμβασης   Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΑΔΕΠΕΑ) για τα 
άτομα  με σύνθετες δυσκολίες και τις οικογένειες τους. 
θ. Τεχνικές αξιολόγησης και καταγραφής των διδακτικών προγραμμάτων ΕΑΕ.  Η 
συνεργασία και η υποστήριξη με τους γονείς. 

Δομή Διδασκαλία και Αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. 
Η διδασκαλία περιλαμβάνονται τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις 
του διδάσκοντα (διάλεξη), τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  ο  σχεδιασμός,  η  
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εκτέλεση μέρους  διδακτικής παρέμβασης και  γ)  η  παρουσίαση διδακτικών 
προβλημάτων και τρόπους διαχείρισης από  τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή  
ομαδικά, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας διδακτικής εργασίας, τα  
βήματα της οποίας θα πρέπει να παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. 
Στόχος  
αυτών  των  δραστηριοτήτων  και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην  
εκτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση των ποικίλων «Στοχευμένων, Ατομικών, 
Διδακτικών, Ενταξιακών, Παραδειγμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και 
μεθόδων  
ειδικής διδακτικής έρευνας, να αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία και να ασκηθούν 
στην κριτική σκέψη, την πρωτότυπη προσέγγιση διδακτικών ζητημάτων και την 
δημιουργική επίλυση διδακτικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την 
διαδικασία παρέμβασης.  

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα http://eclass.uop.gr/courses/LITD178/ , β) την παρουσίαση 
ανά δεύτερη εβδομάδα των διδακτικών φάσεων που έχουν εκτελέσει στην ειδική και 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, με βάση τη θεωρία και έρευνα (συμπεριλαμβάνεται 
το άρθρο το οποίο μελέτησε). Η διδαχθείσα ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες 
και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική 
αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα 
καθηγητή με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
έρευνα στην ειδική διδακτική που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 
καθώς και ένα εναλλακτικό σχέδιο διδακτικής και διαφοροποιημένης εργασίας 
πάνω στο θέμα που έχουν επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα 
καθηγητή στον οποίο θα  εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την 
επιλογή και οριστικοποίηση του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-
mail. 
Η μεθοδολογία γραπτής εργασίας εστιάζει στη μελέτη περίπτωσης παιδιού ή 
εφήβου ή ενήλικα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οικογένεια και το σχολείο. 
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν με απλό τρόπο τις σύνθετες 
δυσκολίες του ίδιου του ατόμου (1η φάση) στο σχολείο και στην οικογένεια. Η 
σκοπιμότητα της διδακτικής εργασίας αποβλέπει στην δόμηση ενός σχεδίου 
διαφοροποιημένης διδακτικής εργασίας, με συγκεκριμένες υποθέσεις και στόχους 
διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές του γνωστικού αντικειμένου της ειδικής 
διδακτικής (3η φάση).  Οι διδακτικές προτεραιότητες ορίζονται με βάση το είδος της 
παρατήρησης και τους πίνακες οπτικοποίησης των αποκλίσεων  με την άτυπη 
παιδαγωγική αξιολόγηση σύμφωνα με τις λίστες Ελέγχου Βασικών δεξιοτήτων (2η 
φάση). Έμφαση δίνεται σε δεξιότητες: α) μαθησιακής  ετοιμότητας του παιδιού, β) 
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ακαδημαϊκών -γνωστικών επιτεύξεων (γλώσσα, μαθηματικά) και γ) 
συναισθηματικών και  κοινωνικών δυνατοτήτων. Τέλος παρουσιάζεται με 
οπτικοποιημένο τρόπο  η υλοποίηση των διαφοροποιημένων παρεμβάσεων στην 
ειδική διδακτική παρέμβαση (4ηφάση), και ο φοιτητής αξιολογεί τα αποτελέσματα 
από τη διδασκαλία (5η φάση) με βάση τις αρχικές υποθέσεις διδακτικής έρευνας - 
εργασίας για να καταλήξει σε  συμπέρασμα ως προς την επίτευξη ή όχι των αρχικών 
στόχων της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 01 

Lee Heward, William. ( 2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες : Μία εισαγωγή στην ειδική 
εκπαίδευση · μτφρ Χ. Λυμπεροπούλου · επμλ. Αγ. Δαβάζογλου, Κ. Κόκκινος. - Αθήνα : Τόπος, 
Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά,  Τίτλος πρωτοτύπου: Exceptional Children: An 
Introduction to Special Education, ISBN 978-960-499-004-7 
Tomatis, Alfred. (2009).Μαθησιακές δυσκολίες : Ο ρόλος του αυτιού και της 
"συνειδητοποιηµένης" ακοής στη δυσλεξία και τις µαθησιακές δυσλειτουργίες / 
μετάφραση Στέλλα Θεοδωρίδου. - Αθήνα : ΡΕΩ, ISBN 978-960-9403-00-9.  
Αλευριάδου, Αν. (2010). Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης : Αναπτυξιακή 
και εκπαιδευτική προσέγγιση. - Θεσσαλονίκη : University Studio Press, ISBN 978-960-12-
1846-5 
Γκονέλα, Ε. Χ. (2006). Αυτισμός : Αίνιγμα και πραγματικότητα: Από τη θεωρητική 
προσέγγιση στην εκπαιδευτική παρέμβαση: Για γονείς εκπαιδευτικούς γενικής και 
ειδικής αγωγής και νηπιαγωγούς , Αθήνα : Οδυσσέας, - ΙSBN 960-210-509-7, ISBN-13 
978-960-210-509-2 
Ζαφειριάδης, Κ..( 2007). Διδάσκοντας την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές 
γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, ISBN 978-
960-343-982-0 
Καλαντζής, Κ. Γ., 1911-1988. Διαταραχές του λόγου στην παιδική ηλικία : Φωνή, 
ομιλία, ανάγνωση, γραφή: Συμβολή στην παθολογία και θεραπευτική αγωγή του 
λόγου / Κωνσταντίνος Καλαντζής · επιμέλεια Αθηνά Φραγκούλη. - Αθήνα : Εκδόσεις 

Παπαζήση, 2011. Πρώτη έκδοση: 1957, Καμπάνας. ISBN 978-960-02-2594-5 
Ξενόγλωσσο άρθρο το οποίο έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα του και την ομάδα ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Διατίθεται 
δωρεάν με κωδικό στην πλατφόρμα.www.uop.gr 
Πόρποδας, Κ., Δ. (2010). Η ανάγνωση, ISBN: 960-85423-4-0 Εκδότης: Κ. Δ. Πόρποδας 
Σούλης, Σπ., Γ. (2006). Παιδιά και έφηβοι με υψηλή νοητική λειτουργικότητα και η 
εκπαίδευσή τους - Αθήνα : Τυπωθήτω, ISBN 960-402-272-5, ISBN-13 978-960-402-272-4 
Συλλογικό έργο . (2011). Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και 
στην πράξη. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής ISBN: 9789603336877, Tόμοι: 
Α,Β,Γ,Δ,Ε. Αθήνα,  Εκδότης: Γρηγόρη. 
Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2009).Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλίο για τον 
Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Βιβλιοτετράδια για το μαθητή: α) 
Προφορικός λόγος, β) Ψυχοκινητικότητα, γ) Νοητικές Ικανότητες, δ) 
Συναισθηματική Οργάνωση. Εκδ. Γ’ Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. www. e-yliko.gr 
Χρηστάκης, Κ. (2011). Διδακτική προσέγγιση παιδιών και νέων με μέτριες και 
σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Αθήνα: Διάδραση. 

http://www.biblionet.gr/author/26771/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/72412/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/7795/%CE%A4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/149757/Tomatis,_Alfred/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/86282/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/7224/%CE%A1%CE%95%CE%A9
http://www.biblionet.gr/com/117/University_Studio_Press
http://www.biblionet.gr/book/114784/%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1,_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%A7./%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/94/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/170/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%83%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/170/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%83%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/498/%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%84%CF%89
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Χρηστάκης, Κ. Γ. (2012). Η εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες : Εισαγωγή στην ειδική αγωγή 
/ τόμος Α, Β’,  Αθήνα : Διάδραση/ Ατραπός, ISBN 960-6622-86-Χ, ISBN-13 978-960-
6622-86-1 
 
 
 
 

http://www.biblionet.gr/book/111287/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82,_%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%93./%CE%97_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BC%CE%B5_%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/6320/%CE%91%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%82
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3.1.2 ΕΑΕ02-Ειδική Παιδαγωγική 

Διδάσκων: Γ. Τσιναρέλης   

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Στην Ειδική Παιδαγωγική εξετάζονται και άτομα με μειονεξίες και αναπηρίες 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στο 
Φάσμα του Αυτισμού. Επιδιώκεται  η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε θέματα Μειονεξιών και Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών, η ερμηνεία των προβλημάτων με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης 
έρευνας και η παροχή οδηγιών για την αποτελεσματικότερη παιδαγωγική 
συμμετοχή τους στην διεπιστημονική αντιμετώπιση. 
Στο τέλος του γνωστικού αντικειμένου οι φοιτητές προσδοκάται να κατανοούν τις 
μειονεξίες των ατόμων δυσκολίες λόγω ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή 
αναπηρίας, που απαιτούν ειδική παιδαγωγική διευθέτηση και αναφέρονται  στον 
ορισμό, στην ιστορική αναδρομή και συχνότητα του προβλήματος, τη Διαφορική 
Διάγνωση, τα Διαγνωστικά κριτήρια, τα χαρακτηριστικά των Ατόμων. Σωματικά. 
Νοητικά-Γνωστικά Χαρακτηριστικά.   Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά, τη σχέση με τις 
σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και Κοινωνικές δυσκολίες (ΓΝΩΣΥΚΟΙ), την 
αιτιολογική απόδοση:  Περιβαλλοντικές Θεωρίες.  Βιολογικές Θεωρίες. 
Συμπεριφοριστικές Θεωρίες. Ψυχοδυναμικές θεωρίες., την Ειδική Παιδαγωγική 
διαχείριση. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Συμβατικές και εναλλακτικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Στόχοι –  ειδικότερες επιδιώξεις -θεματικές ενότητες 

Η  ειδική  εκπαίδευση  στην  Ελλάδα  και  την Ευρώπη, εξέλιξη. - παιδιά με 
μειονεξίες και αναπηρίες -  διάγνωση,  διαγνωστικά  κέντρα,  διαγνωστικά εργαλεία. 
-  κατηγορίες  παιδιών  με  μειονεξίες  και αναπηρίες. - ατομικές διαφορές παιδιών. 

1. Νοημοσύνη, χαρακτηριστικά, λειτουργία -  εγκεφαλική  λειτουργία  και  
νοητική κατάσταση - μέτρηση νοημοσύνης. Νοητική υστέρηση -
προσαρμοσμένα  προγράμματα  παιδιών  με νοητική καθυστέρηση.  

2. Χαρισματικά  παιδιά  μια  παραμελημένη περίπτωση -  οι  κοινωνικές  
μειονεξίες  των  χαρισματικών παιδιών. Η κοινωνία με φοβίες και σε άμυνα.  
-  προσαρμοσμένα  προγράμματα  για χαρισματικά παιδιά. 

3. Παιδιά με προβλήματα όρασης - παιδιά με προβλήματα ακοής. 
4. Παιδιά με προβλήματα λόγου  και ομιλίας.-  με  παιδιά  με  εγκεφαλικές  και  

κινητικές διαταραχές 
5. Παιδιά με Επιληψία. - παιδιά με ψυχικές διαταραχές 
6. Παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες. Από  τις  μαθησιακές  στις  σχολικές 

δυσκολίες. - παιδιά με σχολικές  δυσκολίες. - γενικές, ειδικές σχολικές  
δυσκολίες 

7. Παιδιά με Σύνδρομα, ( τρισωμία 21, ad-had, εύθραυστο – χ, PRATER  – 
WILLY,  κ.λ.π ) .  

 
Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 

Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. 
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
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διδάσκοντα (διάλεξη), τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  ο  σχεδιασμός,  η  
εκτέλεση μέρους  ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης και  γ)  η  παρουσίαση 
μειονεξιών και τρόπους διαχείρισης από  τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή  
ομαδικά, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας παιδαγωγικής εργασίας, τα  
βήματα της οποίας θα πρέπει να παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. 
Στόχος  
αυτών  των  δραστηριοτήτων  και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην  
εκτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση των ποικίλων «παιδαγωγικών 
Παραδειγμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». 

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
έρευνα στην ειδική παιδαγωγική που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, καθώς και ένα εναλλακτικό σχέδιο παιδαγωγικής διαχείρισης πάνω 
στο θέμα που έχουν επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα 
καθηγητή στον οποίο θα  εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την 
επιλογή και οριστικοποίηση του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-
mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 02 

Claparède, Ed. (2010).Λειτουργική παιδαγωγική, ISBN: 978-960-479-018-0, Εκδότης): 
Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Μ.Ε.Π.Ε  
Δελλασούδας Λ. Γ (2010). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική. Σχολική ένταξη 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τόμος Α',Β’. ISBN: 978-960-630-385-2, 
Εκδότης: Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας 
Δράκος Γ. Δ (2005). Ειδική παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου και ομιλίας,  ISBN: 
960-7412-82-6, Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΡΑΚΟΣ  
Δράκος Γ. Δ . (2006). Σύγχρονα θέματα της ειδικής παιδαγωγικής, ISBN: 978-960-
8077-97-3,  Εκδότης: ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 
 
 
 
 
 



16/43 

3.1.3  ΕΑΕ03- Μεθοδολογία της Παρατήρησης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες (ΕΕΑ)  

Διδάσκων: Ιταλός καθηγητής/ Μ. Δροσινού και άλλοι διδάσκοντες 

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου της Μεθοδολογίας της Παρατήρησης σε 
μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) είναι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  
 να μάθουν να αξιοποιούν την παρατήρηση ως  ερευνητικό εργαλείο, 
περιγράφοντας τις ιδιαιτερότητες, τις συνθήκες και το χώρο στον οποίο αυτή 
εξελίσσεται. Η σημασία της παρατήρησης στο παιδί σύμφωνα με τον Βίνικοτ, 
παιδοψυχίατρο, και μελετητή της ανθρώπινης συμπεριφοράς εστιάζεται στην 
οικογένεια και στον εξωτερικό κόσμο από τη βρεφική κιόλας ηλικία με έμφαση στη 
μητρική φροντίδα αλλά και τις συνθήκες, που οδηγούν το περιβάλλον  σε μια 
εκπαιδευτική διάγνωση.  Τέλος, σημειώνουμε ότι η συστηματική εμπειρική 
παρατήρηση στο χώρο των πειραματικών ή εφαρμοσμένων προγραμμάτων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αποτελεί την πρώτη (1η ) φάση της μελέτης για τη 
δόμηση των  Στοχευμένων, Ατομικών  Δομημένων, Ενταξιακών, Προγραμμάτων 
ΣΑΔΕΠ σε παιδιά με ΕΕΑ . 

Στόχοι- ειδικότερες επιδιώξεις- θεματικές ενότητες. 
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές    στο τέλος του γνωστικού αντικειμένου να είναι σε 
θέση να κατανοούν: 
α. Τις διαφορές ανάμεσα στην ποσοτική ή συστηματική παρατήρηση σε μαθητές με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες(ΕΕΑ). 
β. Τις διαφορές ανάμεσα στην ποιοτική ή μη συστηματική παρατήρηση σε μαθητές 
με ΕΕΑ . 
γ .Τις ιδιαιτερότητες στη μεθοδολογία της παρατήρησης παιδιών με  ή χωρίς ειδικές 
ανάγκες. Ηθική διάσταση. 
δ. Τις ιδιαιτερότητες στη μεθοδολογία της παρατήρησης σε μαθητές με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες  με έμφαση τις σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και 
Κοινωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ)  δυσκολίες. 
ε. Τις ιδιαιτερότητες στη μεθοδολογία της παρατήρησης της οικογένειας των 
ατόμων με  σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες. 
στ. Την αναγκαιότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας  της παρατήρησης  στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση  του Στοχευμένου Ατομικού Δομημένου  Ενταξιακού 
Προγράμματος  Παρέμβασης   Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΑΔΕΠΕΑ) σε 
μαθητές με ΕΕΑ. 
 
Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 

Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. 
Η Διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη), τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  ο  σχεδιασμός,  η μορφή 
ή η εκτέλεση  μέρους  της παρατήρησης και  γ)  η  παρουσίαση μεθοδολογικών 
προβλημάτων και τρόπους παρατήρησης από  τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή  
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ομαδικά, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας μεθοδολογικής εργασίας, τα  
βήματα της οποίας θα πρέπει να παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. 
Στόχος  
αυτών  των  δραστηριοτήτων  και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην  
εκτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση των ποικίλων «Στοχευμένων, Ατομικών, 
Δομημένων  Ενταξιακών, Παραδειγμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και 
μεθόδων  
συστηματικής εμπειρικής και ερευνητικής παρατήρησης των ατόμων με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες, να αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία και να ασκηθούν στην 
κριτική σκέψη, την πρωτότυπη προσέγγιση και την δημιουργική επίλυση 
μεθοδολογικών προβλημάτων. 

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα http://eclass.uop.gr/courses/ / , β) την παρουσίαση ανά 
δεύτερη εβδομάδα των διδακτικών φάσεων που έχουν εκτελέσει στην συστηματική 
εμπειρική παρατήρηση (1η φάση), την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση (2η φάση).  Η 
διδαχθείσα ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η 
οποία αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι 
η προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η έρευνα στην 
μεθοδολογία της παρατήρησης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και ένα εναλλακτικό 
σχέδιο παρατήρησης και διαφοροποιημένης εργασίας πάνω στο θέμα που έχουν 
επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο θα  
εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και οριστικοποίηση 
του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. Στις περιπτώσεις 
ατομικής μελέτης εργασίας, η εργασία μπορεί να είναι σφαιρική, να έχει  μια ενιαία 
οντότητα και μια αυτοτέλεια και να εντάσσει γραπτές εργασίες στα γνωστικά 
αντικείμενα: α) Ειδικής Διδακτικής – Μεθοδολογίας Παρέμβασης και Μεθοδολογίας 
Παρατήρησης. 
Η μεθοδολογία γραπτής εργασίας εστιάζει στην Μεθοδολογία με τη συστηματική 
εμπειρική παρατήρηση περίπτωσης παιδιού ή εφήβου ή ενήλικα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, την οικογένεια και το σχολείο. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
καλούνται να παρατηρήσουν, να  κατανοήσουν σύνθετες δυσκολίες και να ορίσουν 
τις διδακτικές προτεραιότητες και το σχέδιο του Διδακτικού Προγράμματος 
Παρέμβασης (3η φάση). Αυτές περιγράφονται με βάση το είδος της παρατήρησης 
και τους πίνακες οπτικοποίησης των αποκλίσεων  με την άτυπη παιδαγωγική 
αξιολόγηση σύμφωνα με τις λίστες Ελέγχου Βασικών δεξιοτήτων (2η φάση). Έμφαση 
δίνεται σε δεξιότητες: α) μαθησιακής  ετοιμότητας του παιδιού, β) ακαδημαϊκών -
γνωστικών επιτεύξεων (γλώσσα, μαθηματικά) και γ) συναισθηματικών και  
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κοινωνικών δυνατοτήτων.  

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 03 

Lee Heward, William. ( 2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες : Μία εισαγωγή στην ειδική 
εκπαίδευση · μετάφραση Χαρά Λυμπεροπούλου · επιμέλεια Αγ. Δαβάζογλου, Κ. 
Κόκκινος. – Αθήνα, Τίτλος πρωτοτ: Exceptional Children: An Introduction to Special 
Education, ISBN 978-960-499-004- 
Αβραμίδης, Η. , Καλύβα, Ε. (2006). Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή. Θεωρία 
Εφαρμογές. Εκδ. Παπαζήση. Αθήνα. βλ. κεφ. 8 Παρατηρήσεις, σς. 219-272). 
Βίνικοτ, Ν. (1976). Το παιδί, η οικογένεια και ο εξωτερικός κόσμος. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη. 

Γ.Δ. Δράκος, Γ.Σ. Τσιναρέλης (2011). Ψυχοκοινωνικές παράμετροι των σχολικών 
δυσκολιών. Εκδ. Διάδραση , Θ. Μπάμπαλης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. 
Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2009).Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλίο για τον 
Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Βιβλιοτετράδια για το μαθητή: α) 
Προφορικός λόγος, β) Ψυχοκινητικότητα, γ) Νοητικές Ικανότητες, δ) Συναισθηματική 
Οργάνωση. Εκδ. Γ’ Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. www. e-yliko.gr 

Χρηστάκης Κ. Γ. (2010). Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο δημοτικό σχολείο, 
ISBN: 978-960-8077-14-0 , Εκδότης: Κοϊτσάνος Α. 
 
 
 
 
 

http://www.biblionet.gr/author/26771/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
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3.1.4 ΕΑΕ04- Μεθοδολογία της Παρέμβασης. Ένταξη και Ειδική Αγωγή  

Διδάσκων: Ιταλός καθηγητής /  Μ. Δροσινού και άλλοι διδάσκοντες 

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  
Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου της Μεθοδολογίας της Παρέμβασης είναι οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  να μάθουν να σχεδιάζουν να υλοποιούν και να 
εφαρμόζουν Στοχευμένα, Ατομικά Δομημένα, Ενταξιακά, Προγράμματα 
Παρέμβασης Ειδικής Αγωγής (ΣΑΔΕΠΕΑ). Η παρέμβαση για τα άτομα με 
διαπιστωμένες ειδικές ανάγκες,  συμβαίνει στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών με 
σκοπό την πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, την ανεξάρτητη 
διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων στη μόρφωση, στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η 
μεθοδολογία της παρέμβασης υποστηρίζει την ένταξη των ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες, με έμφαση τα άτομα με σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και 
Κοινωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ)  δυσκολίες και τις οικογένειες τους. 

Η παρέμβαση αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, από τη γέννηση στο μαιευτήριο, σε 
όλα τα στάδια της ζωής, τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και σε όλη την διάρκεια 
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ΣΑΔΕΠΕΑ μπορεί να υποστηρίζει την ένταξη με 
προγράμματα ειδικής αγωγής, που εξελίσσονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, (ΣΜΕΑΕ), στα Ειδικά σχολεία και τα ενταξιακά 
προγράμματα στα γενικά σχολεία. Επίσης η μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑ υποστηρίζει 
ενταξιακές δομές που παρέχουν τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 
Υποστήριξης, (ΚΕΔΔΥ), τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, τα Κέντρα Κοινωνικής 
Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίας, (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
για άτομα με αυτισμό, τις Στέγες χρονίων πασχόντων, τα Κέντρα απεξάρτησης, τα 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μέσα στη φυλακή, τα Αθλητικά Κέντρα, τα 
γυμναστήρια, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. 

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
α. Η  μεθοδολογία,  το περιεχόμενο  και οι φάσεις  της  Στοχευμένης,  Ατομικής 
Δομημένης,  Ενταξιακής,  Παρέμβασης  Ειδικής  Αγωγής  (ΣΑΔΕΠΕΑ) ως  ερευνητική 
μέθοδος. 
β. Η  μεθοδολογία  της  Στοχευμένης,  Ατομικής Δομημένης,  Ενταξιακής,  
Παρέμβασης  Ειδικής  Αγωγής  (ΣΑΔΕΠΕΑ) με  έμφαση  τα  άτομα  με  σύνθετες  
Γνωστικές  Συναισθηματικές  και Κοινωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ) δυσκολίες . 
γ. Η  μεθοδολογία  της  Στοχευμένης,  Ατομικής Δομημένης,  Ενταξιακής,  
Παρέμβασης  Ειδικής  Αγωγής  (ΣΑΔΕΠΕΑ) α)στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), β)στα γενικά σχολεία. 
δ.  Η  μεθοδολογία  της  Στοχευμένης,  Ατομικής Δομημένης,  Ενταξιακής,  
Παρέμβασης  Ειδικής  Αγωγής  (ΣΑΔΕΠΕΑ) στην οικογένεια.  
ε. Οι τεχνικές αξιολόγησης της Στοχευμένης, Ατομικής Δομημένης,  Ενταξιακής,  
Παρέμβασης  Ειδικής  Αγωγής  (ΣΑΔΕΠΕΑ) α)στο σχολείο β) στην οικογένεια. 

 

Δομή, διδασκαλία και Αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
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και το εργαστηριακό μέρος. 
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη), τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  ο  σχεδιασμός,  η  
εκτέλεση μέρους της μεθοδολογίας της ενταξιακής παρέμβασης και  γ)  η  
παρουσίαση ενταξιακών προβλημάτων παρέμβασης και τρόπους διαχείρισης από  
τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή  
ομαδικά, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας παρέμβασης προσανατολισμένες 
στην    ένταξη, τα βήματα της οποίας θα πρέπει να παρουσιάζονται κάθε δεύτερη 
εβδομάδα.  
Στόχος  αυτών  των  δραστηριοτήτων  και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην μεθοδολογία της εκτίμησης, αξιολόγησης και 
διαχείρισης των ποικίλων «Ενταξιακών, Παραδειγμάτων Παρέμβασης στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση» και μεθόδων  
έρευνας, να αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία και να ασκηθούν στην κριτική σκέψη, 
την πρωτότυπη προσέγγιση ενταξιακών ζητημάτων και την δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διαδικασία παρέμβασης.  

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα http://eclass.uop.gr/courses/LITD/ , β) την παρουσίαση ανά 
δεύτερη εβδομάδα των μεθοδολογικών παρεμβάσεων (3η,4η και 5η φάση 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας), που έχουν εκτελέσει με βάση τη θεωρία και 
έρευνα. Η διδαχθείσα ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη 
βιβλιογραφία η οποία αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. 
Σημειώνεται  ότι η προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με 
τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
έρευνα στην Μεθοδολογία της Παρέμβασης που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου, καθώς και ένα εναλλακτικό σχέδιο παρέμβασης πάνω στο θέμα 
που έχουν επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο 
θα  εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και 
οριστικοποίηση του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. 
Η μεθοδολογία γραπτής εργασίας εστιάζει στη μελέτη περίπτωσης παιδιού ή 
εφήβου ή ενήλικα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οικογένεια και το σχολείο. 
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  καλούνται να αναπτύξουν την παρέμβαση σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία της Ειδικής Αγωγής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δομώντας  ένα σχέδιο 
διαφοροποιημένης ερευνητικής εργασίας, με συγκεκριμένες υποθέσεις και στόχους 
διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές του γνωστικού αντικειμένου της ειδικής 
διδακτικής (3η φάση). Τα δεδομένα παρουσιάζονται με οπτικοποιημένο τρόπο 
σύμφωνα με την υλοποίηση των διαφοροποιημένων παρεμβάσεων (4ηφάση). Ο/η 
Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια   αξιολογεί τα αποτελέσματα από την παρέμβαση 
με τη διδασκαλία (5η φάση) με βάση τις αρχικές υποθέσεις διδακτικής έρευνας - 
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εργασίας για να καταλήξει σε  συμπέρασμα ως προς την επίτευξη ή όχι των αρχικών 
στόχων της διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης. Στις περιπτώσεις ατομικής 
μελέτης εργασίας, η εργασία μπορεί να είναι σφαιρική, να έχει  μια ενιαία οντότητα 
και μια αυτοτέλεια και να εντάσσει γραπτές εργασίες στα γνωστικά αντικείμενα: α) 
Ειδικής Διδακτικής – Μεθοδολογίας Παρέμβασης και Μεθοδολογίας Παρατήρησης. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 04 
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.) (1994). Handbook of qualitative research. 
Thousand Oaks, California: Sage.  
Happe Francesca.  (2006). Αυτισμός, Αθήνα, Γ. Δάρδανος – Κ.. Δάρδανος Ο.Ε.. 
Ziman, J. (1992). Η αξιοπιστία της γνώσης. Αθήνα: Εκδόσεις Κωσταράκη.  
Αβραμίδης, Η. , Καλύβα, Ε. (2006). Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή. Θεωρία 
Εφαρμογές. Εκδ. Παπαζήση. Αθήνα. 

Ιωσηφίδης, Θ., & Σπυριδάκης, Μ. (2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.  
Καλαντζής, Κωνσταντίνος Γ., 1911-1988. Διαταραχές του λόγου στην παιδική ηλικία : 
Φωνή, ομιλία, ανάγνωση, γραφή: Συμβολή στην παθολογία και θεραπευτική αγωγή 
του λόγου / Κωνσταντίνος Καλαντζής · επιμέλεια Αθηνά Φραγκούλη. - Αθήνα : 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2011. Πρώτη έκδοση: 1957, Καμπάνας. ISBN 978-960-02-2594-
5 
Παπαγούνος, Γ. (Επιμ.) (1998). Το πρόβλημα της γνώσης: Διεπιστημονική προσέγγιση. 
Αθήνα: Παπαζήσης.  
Στασινός Δ. Π.  (2005). Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου ISBN: 
978-960-01-0403-4, Εκδ.: Γ. Γ. Δάρδανος – Κ.. Δάρδανος Ο.Ε.. 
Συλλογικό  έργο.(2012).  H έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή 
εκπαίδευση και στην αναπηρία. Τ. Α’,Β.,  ISBN:9789605460952, 
9789605460945,Αθήνα, Εκδότης: Πεδίο 
Υπ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2009).Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλίο για τον 
Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Βιβλιοτετράδια για το μαθητή: α) 
Προφορικός λόγος, β) Ψυχοκινητικότητα, γ) Νοητικές Ικανότητες, δ) Συναισθηματική 
Οργάνωση. Εκδ. Γ’ Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. www. e-yliko.gr 

Χρηστάκης, Κ. (2010). Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Εκτίμηση, 
πρόληψη, καταγραφή, Αντιμετώπιση. Αθήνα, Εκδ. Διάδραση. 
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3.1.5 ΕΑΕ05- Ψυχολογία των Ατόμων με Ειδικές  Εκπαιδευτικές  Ανάγκες και 
Αναπηρίες   

Διδάσκων: Γ. Τσιναρέλης  

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Βασικός στόχος του γνωστικού αντικειμένου είναι η παρουσίαση της ψυχολογίας 
των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), οι οποίες συνεπάγονται 
ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, που οδηγούν σε κοινωνική και εκπαιδευτική 
περιθωριοποίηση,  απομόνωση. Στην ψυχολογία των ατόμων με ΕΕΑ, οι ΕΕΑ 
περιγράφονται ως προς τη   συμπτωματολογία   τους,   τις   ερευνητικές   και   
θεωρητικές   επιστημονικές προσπάθειες  εύρεσης  της  αιτιολογίας  τους  
οργανική  ή και  ψυχογενής  και  τις ποικίλες  θεραπευτικές  προσεγγίσεις  για  την  
αντιμετώπισή  τους.      
Συζητούνται ιδιαίτερα  οι  δυσκολίες  που  επηρεάζουν  την  ομαλή  ένταξη  των  
παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο θεωρητικό μέρος του γνωστικού 
αντικειμένου συζητείται η 
ορολογία των   διεθνών εγχειριδίων κατάταξης των ψυχικών διαταραχών των 
παιδιών (DSM και ICD).   Η παρουσίαση των ΕΕΑ  είναι κριτική απέναντι στην 
επικράτηση  του  κυρίαρχου  ψυχιατρικού  λόγου  στην  Ελλάδα,  ενός  λόγου  
που  
παραμένει  περιγραφικός -  φαινομελογικός  και  οδηγεί  σε «ετικετοποίηση»  των 
ΑμΕΕΑ. 
Στο πρακτικό μέρος του γνωστικού αντικειμένου με παρουσίαση video θα 
συζητηθούν μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 
συμπτώματα μερικών  
από τις διαταραχές που έχουν ήδη συζητηθεί στο θεωρητικό μέρος. Κατά τη 
διάρκεια  
του εξαμήνου πραγματοποιούνται και επισκέψεις σε ΣΜΕΑΕ, ειδικά σχολεία, 
ΚΕΔΔΥ, θεραπευτικά κέντρα ή τάξεις ένταξης σε γενικά σχολεία, όπου οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν την πρακτική 
τους άσκηση κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των σπουδών τους.  

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
α. Κριτική παρουσίαση των διεθνών ταξινομικών συστημάτων των νοητικών και  
 ψυχολογικών   διαταραχών   των   παιδιών,   προκειμένου   οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές  να  
 εξοικειωθούν  με  την  ορολογία  που  χρησιμοποιείται,  έτσι  ώστε  να  είναι  
 προετοιμασμένοι για να συνεργαστούν με ειδικούς από άλλους 
επιστημονικούς  
 κλάδους.  

β. Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των διαφορετικών θεραπευτικών - 
 εκπαιδευτικών προσεγγίσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που θα 
εργαστούν με τα αλληλένδετα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  διάρκεια της 
φοίτησής τους στο σχολείο τα Άτομα με Σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και 
Κοινωνικές δυσκολίες και τις οικογένειες τους,   

γ. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα  των  ΑμΕΕΑ  και  της  πορείας  τους  κατά  τη  διάρκεια  
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της ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησης τους, να ευαισθητοποιηθούν   ως  προς  το  
προβλήματα που αντιμετωπίζει  το  οικογενειακό  περιβάλλον  και  θα  είναι  σε  
θέση  να παραπέμψουν τις οικογένειες σε ειδικευμένα κέντρα αναλόγως. Ακόμη  να 
γνωρίζουν πώς να συνεργαστούν με επιστήμονες από άλλες ειδικότητες 
προκειμένου να ενισχυθούν καλύτερα η οικογένεια και το παιδί για  την 
κοινωνική ολοκλήρωση.  

 

Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. 
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη) σύμφωνα International  Classification  of  Diseases (I.C.D.) -  
10th  Revision.(Mental and Behavioural Disorders). Κατηγορίες F70, F80 και F90, 
που αφορούν στα παιδιά. W.H.O., 1992, σελ. 225-291, τις οποίες  ακολουθεί  
συζήτηση,  β)  παρουσίαση μελέτης περίπτωσης και  γ)  η  παρουσίαση των 
μειονεξιών και τρόπους διαχείρισης από  τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά ή  
ομαδικά, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας, τα  
βήματα της οποίας θα πρέπει να παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. 
Στόχος  
αυτών  των  δραστηριοτήτων  και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην  
κριτική εκτίμηση και αξιολόγηση των περιπτώσεων των ΑμΕΕΑ.  

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
έρευνα στην ψυχολογία των ΑμΕΕΑ που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, καθώς και ένα ή δύο άρθρα που μελέτησαν πάνω στο θέμα που 
έχουν επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο 
θα  εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και 
οριστικοποίηση του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 05 
International  Classification  of  Diseases (I.C.D.) -  10th  Revision. (Mental  and 
Behavioural Disorders). Κατηγορίες F70, F80 και F90, που αφορούν στα 
παιδιά.W.H.O., 1992, σελ. 225-291. 



24/43 

Αναγνωστόπουλος  Δ.Κ.  και  Σίνη  Α.Θ.. (2004). Διαταραχές  σχολικής  μάθησης  και 
ψυχοπαθολογία. Αθήνα, Εκδ. Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις,  
Αντλερ, Αλ. (2000). Τα προβληματικά παιδιά. Μτφρ. Ευ.Γραμμένος. Αθήνα. Εκδ. 
Μπουκουμάνης. 
Αντωνίου, Α.- Στ..( 2008). Ψυχολογία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / - 
Αθήνα : Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, ISBN 978-960-399-751-1 
Τσιάντης   Ι.   &   Μανωλόπουλος   Σ.  (Επιμ.   Εκδ.)   Σύγχρονα   Θέματα  
Παιδοψυχιατρικής, Β΄ Τόμος (2 μέρη). Αθήνα, 1988, Εκδόσεις Καστανιώτη.  
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3.1.6 ΕΑΕ06- Ψυχοδυναμική της  Ανάπτυξης και των Οικογενειακών 
Σχέσεων 

Διδάσκων: Παπαχριστόπουλος Νίκος,  Μ. Δροσινού  

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου είναι η παροχή γνώσεων που θα 
βοηθήσουν τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητέςνα κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο 
των ψυχολογικών  παραγόντων  που εμπλέκονται στην  Ανάπτυξη των Οικογενειακών 
Σχέσεων. 
Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται  στην επισήμανση τρόπων που θα 
διευκολύνουν την ψυχοδυναμική Ανάπτυξη των Οικογενειακών Σχέσεων στη βάση 
της οποίας κατανοούνται οι ρόλοι των ενηλίκων και ανηλίκων καθώς και οι 
σχεσιοδυναμικές αλληλεπιδραστικές επιρροές τους.    Δίνεται  έμφαση  στην  
ένταξη εξετάζοντας όχι μόνο τις ανάγκες και δυνατότητες του ίδιου του ατόμου  
αλλά και του άμεσου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και των 
συναισθημάτων που βιώνουν. Με την ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα πρέπει να  έχουν  κατανοήσει  τους  ψυχολογικούς  
παράγοντες  που  επιδρούν  στην Ανάπτυξη των Οικογενειακών Σχέσεων, να έχουν 
εμβαθύνει στους τρόπους που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, να  έχουν  
κατανοήσει  και  αξιολογήσει  το  ρόλο  της  οικογένειας  στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των ΑμΕΕΑ. 

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
1. Να  κατανοήσουν  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές τη σημασία ανάπτυξης των 

Οικογενειακών Σχέσεων. 
2. Να διερευνηθούν τα συναισθήματα των μελών της οικογένειας που 

σχετίζονται με τα σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά άτομα με ΕΕΑ. 
3. Να διερευνηθούν και να συζητηθούν περιπτώσεις ατόμων που ανήκουν σε 

ειδικές  κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι τρόποι με τους 
οποίους τα άτομα αυτά, οι οικογένειές τους, καθώς και η κοινωνία στο 
σύνολό της, μπορούν να προσαρμοστούν στη συγκεκριμένη κατάσταση.  

 

Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. Το  γνωστικό αντικείμενο  στηρίζεται  σε  ένα  ευρύ  
φάσμα  ερευνών.  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενθαρρύνονται  να 
συμβουλεύονται μια ποικιλία βιβλίων και άρθρων..  
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη) , τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  παρουσίαση 
ψυχοδυναμικής μελέτης περίπτωσης Ανάπτυξης των Οικογενειακών Σχέσεων και  γ)  
η  παρουσίαση τρόπων ψυχοδυναμικής διαχείρισης από  τους Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή ομαδικά, τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας, τα βήματα της οποίας θα πρέπει να 
παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτών  των  δραστηριοτήτων  
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και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην 
ψυχοδυναμική Ανάπτυξη και των Οικογενειακών Σχέσεων των ΑμΕΕΑ. 

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
έρευνα για την στην Ψυχοδυναμική της Ανάπτυξης των Οικογενειακών Σχέσεων, 
που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και ένα ή δύο άρθρα που 
μελέτησαν πάνω στο θέμα που έχουν επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν 
αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον 
διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο θα  εξεταστούν με την υποβολή γραπτής 
εργασίας. Για την επιλογή και οριστικοποίηση του θέματός τους μπορούν να 
επικοινωνούν και με e-mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 06 
Ballouard, C. (2009). L’ aide –memoire du psychologue. Paris, Dunod 
Brearley,  G. (1997).  Counselling  children  with  special  needs.  London:  Blackwell 
Science Ltd. 
Davis, H. (1993). Counselling parents of children with chronic illness or disability. 
Leicester: The British Psychological Society.  
Dowling, E. & Osborne, E. (ed.) (1994). The family and the school. A joint systems 
approach to problems with children. London: Routledge.  
Ekstrom, Ruth B. and Smith, Douglas K. (Editors)   (2002). Assessing individuals with  
disabilities in educational, employment and counselling settings. Washington,D.C.  
APA.  
Feindler, Eva L., Rathus, Jill H., and Silver, Laura Beth (2003) Assessment of family 
violence. Washington, D.C. APA  
Hill, C. E. & O’Brien, K. M. (1999). Helping skills. Facilitating exploration, insight and 
action. Washington, DC: American Psychological Association.  
Ivey,  A.,  Ivey,  M.  &  Simek-Morgan,  L.  (1993).  Counseling  and  psychotherapy: 
Integrating skills, theory and practice. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.  
Johnson, E. O. (2012). The parents’s Guide to In-Home ABA Programs. Isbn 
9781849059183, LONDON, Jessica Kingsley Publ. 
 Κουρκούτας, Η. Ε.Caldin. R.  (2010).Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και 
σχολική ένταξη / - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, ISBN 978-960-19-0609-6 
Παπαχριστόπουλος Ν, και Σαμαρτζή, Κ (2010). Οικογένεια και νέες μορφές γονεικότητας. 
Εκδ. Opportuna: Πάτρα.  
Σούλης, Σπυρίδων - Γεώργιος.(2010). Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο Σχολείο και στο Σπίτι. 
Διδακτικές Στρατηγικές Εκπαίδευσης Παιδιών με Μέτρια ή Βαριά Νοητική Υστέρηση. Αθήνα 
Εκδόσεις     Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός.  

http://www.biblionet.gr/author/36737/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%95._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/90289/Roberta_Caldin
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3.1.7 ΕΑΕ07- Ψυχοδυναμική των Σχέσεων Βοήθειας  σε μαθητές και οικογένειες με 
σύνθετες δυσκολίες 

Διδάσκων: Παπαχριστόπουλος, Νίκος,  Συνοδινού, Κλ., Μ. Δροσινού   

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου είναι η παροχή γνώσεων που θα 
βοηθήσουν τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητέςνα κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο 
των ψυχολογικών  παραγόντων  στην  αντιμετώπιση ΑμΕΕΑ καθώς και ατόμων με 
σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και των 
οικογενειών τους καθώς αλλά και των εκπαιδευτικών ή άλλων   παιδαγωγών   οι   
οποίοι   προσπαθούν   να   βοηθήσουν και να αντιμετωπίσουν   τις   σύνθετες 
ανάγκες.  
Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται  στην επισήμανση τρόπων που θα 
διευκολύνουν την προσαρμογή των ΑμΕΕΑ μέσα από την διερεύνηση των πηγών της 
δυσκολίας και των τρόπων   συνήθους αντιμετώπισης της κατάστασής τους. Με 
βάση αυτή την κατανόηση δομείται η ψυχοδυναμική διαδικασία με την οποία 
προσεγγίζεται η βοήθεια που θα τους προσφερθεί  και  περιγράφονται  οι  
δεξιότητες  με  τις  οποίες  διευκολύνεται  η προσαρμογή  των  ίδιων  και  της  
οικογένειάς  τους.  Δίνεται  έμφαση  στην  βοήθεια ένταξης εξετάζοντας όχι μόνο τις 
ανάγκες και δυνατότητες του ίδιου του ατόμου  αλλά και του άμεσου οικογενειακού 
και κοινωνικού περιβάλλοντός του. Με την ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου 
οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα πρέπει να  έχουν  κατανοήσει  τους  ψυχολογικούς  
παράγοντες  που  επιδρούν  στην γονεική κακοποίηση, γονεική παραμέληση, 
γονεική εγκατάλειψη, να έχουν εμβαθύνει στους τρόπους που διευκολύνουν την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και 
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά και που έχουν βιώματα από 
ενδοοικογενειακή  βία. Ακόμη, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να  έχουν  διερευνήσει  
και  αξιολογήσει  τις  διάφορες  προσεγγίσεις  της ενδεδειγμένης βοήθειας, να 
έχουν εμβαθύνει στις βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, να  έχουν  κατανοήσει  
και  αξιολογήσει  το  ρόλο  της  συμβουλευτικής  στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, καθώς και των 
οικογενειών τους 

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
1.Να  κατανοήσουν  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές τις  ιδιαίτερε  ανάγκες  της  κάθε  
ειδικής ομάδας.  
2.Να  αναδειχθούν,  μέσα  από  την  κατανόηση  αυτή,  πρακτικά  μοντέλα 
υποστήριξης.  
3.Να περιγραφούν και να αποκτηθούν οι δεξιότητες, που θα διευκολύνουν τους 
εμπλεκόμενους στις ειδικές αυτές καταστάσεις τα άτομα με ΕΕΑ  και τις οικογένειές 
τους να προσαρμοστούν ομαλότερα σε αυτές.  
4.Να αναπτύξουν Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έναν κριτικό και μη δογματικό τρόπο 
σκέψης. 
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Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. Το  γνωστικό αντικείμενο  στηρίζεται  σε  ένα  ευρύ  
φάσμα  ερευνών.  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενθαρρύνονται  να 
συμβουλεύονται μια ποικιλία βιβλίων και άρθρων.  
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη) , τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  παρουσίαση 
ψυχοδυναμικής βοήθειας μελέτης περίπτωσης και  γ)  η  παρουσίαση τρόπων 
ψυχοδυναμικής διαχείρισης από  τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή ομαδικά, τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας, τα βήματα της οποίας θα πρέπει να 
παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτών  των  δραστηριοτήτων  
και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην 
ψυχοδυναμική παροχή βοήθειας των ΑμΕΕΑ και των οικογενειών τους. 

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
έρευνα για την στην Ψυχοδυναμική των Σχέσεων Βοήθειας  σε μαθητές και 
οικογένειες με σύνθετες δυσκολίες, που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, καθώς και ένα ή δύο άρθρα που μελέτησαν πάνω στο θέμα που 
έχουν επιλέξει, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο 
θα  εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και 
οριστικοποίηση του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 07 
Μπουσκάλια, Λ.(1994) Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι γονείς τους. Μια πρόκληση 
στη Συμβουλευτική.Αθήνα: Γλάρος.  
Συνοδινού, Κλ. (2010). Παιδικός Αυτισμός. ΑΘΗΝΑ, Εκδ. Καστανιώτης Ivey,A  et  al 
 (1992)  Συμβουλευτική:  Μέθοδος  πρακτικής  προσέγγισης.  Αθήνα, 
Ελληνικά Γράμματα.  
Συριοπούλου, Κ.Χ. (2005). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην ειδική αγωγή. Αθήνα: 
Γρηγόρης 
Duane Brown, Pryzwansky Walter B., Schulte Ann C (2010).  Ψυχολογική διαλεκτική 
συμβουλευτική,  ISBN: 978-960-402-289-2,  Εκδ.: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε 
Δασκαλακης Δ. (2010). Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και παιδική ηλικία,  ISBN: 
978-960-15-2157- Εκδότης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 



29/43 

Ceruti, C. (2009). Apprendre a lire la tele. Paris, L’ Harmattan 
Berger, M. (2009). Voulons-nous des enfants barbares ? Paris, Dunod1 
Παπαχριστόπουλος Ν, και Σαμαρτζή, Κ (2010). Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός. Εκδ. 
Opportuna: Πάτρα.  
Pedinielli J.-L. κ.ά. (2008). Κλινικές δομές. Νευρώσεις, ψυχώσεις διαστροφές, Εκδ. 
Οpportuna: Πάτρα  

 
 
 
 
 

 
  

                                                 
1
 Paris, Dunod, www.dunond.com 
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3.1.8 ΕΑΕ08- Τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής 
επικοινωνίας 

Διδάσκων: Ιταλός καθηγητής ή Μ. Δροσινού  

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

Το  περιεχόμενο  του  γνωστικού αντικειμένου  θα  κινηθεί  στην  κατεύθυνση  της  
διερεύνησης  
ζητημάτων  που  αφορούν  την  ευρύτερη  εκπαιδευτική  διαχείριση  μέσω της  
μουσικοθεραπείας, δραματοθεραπείας και της θεραπευτικής παιχνιδιού. Στο  
πρώτο  μέρος  θα  δοθεί  έμφαση  στη δημιουργική έκφραση μέσω των τεχνών. 
Μέσα από την παραγωγή θεατρικού δρώμενου  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα  
επιχειρήσουν  να διαχειριστούν μια ποικιλία από καλλιτεχνικές δράσεις  στη 
μουσική, το χορό, τα εικαστικά, τις κατασκευές, την εμψύχωση σε άτομα με 
προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας. Στο δεύτερο μέρος του γνωστικού 
αντικειμένου θα δοθεί  έμφαση στο  ζήτημα, Τέχνη  και  Θεραπεία με σειρά 
συναντήσεων με ειδικούς θεραπευτές στη μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, 
Art Therapy, με σκοπό την εξοικείωση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και με το 
χώρο όπου οι Τέχνες λειτουργούν και θεραπευτικά.  
Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου είναι η κατανόηση των θεωριών που έχουν 
διατυπωθεί γύρω από τη θεραπευτική ειδική αγωγή και τις πρακτικές που έχουν 
διαμορφωθεί με την εισαγωγή των Τεχνικών σωματικής έκφρασης στο σχολείο 
και στην οικογένεια. Τα εικαστικά, ο χορός, η μουσική, το θέατρο, ο 
κινηματογράφος αξιοποιούνται στις τεχνικές σωματικής έκφρασης, που το καθένα 
από την πλευρά του συμβάλει στην ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του   μαθητή 
με ΕΕΑ.  
Οι τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής 
επικοινωνίας προωθούν με τον δικό τους τρόπο και που είναι δυνατόν να 
καθοδηγήσουν την οικοδόμηση της γνώσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων και σε 
άλλες γνωστικές περιοχές, προωθώντας μια συνολικότερη ποιοτική στροφή στην 
Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση. Με την παραπάνω λογική οι τεχνικές σωματικής 
έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας φιλοδοξούν να 
διαχυθούν μέσα στους  διάφορους  τρόπους  έκφρασης  και  επικοινωνίας  των  
μαθητών  και  των εκπαιδευτικών  τους,  πέρα  από  το  να  υποστηρίζουν  
ανεξάρτητες  δραστηριότητες πολιτισμού στο πλαίσιο της σχολικής και οικογενειακής 
ζωής.  

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
1.Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να μπορούν να διαχειριστούν τις τεχνικές σωματικής 
έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας αξιολογικά, 
κριτικά, και αισθητικά αλλά και ως πηγή άντλησης ιδεών, τεχνικών, και γνώσης για 
παιδαγωγική εφαρμογή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  

2.Να εξοικειωθούν με τη πολυφωνία στο χώρο των τεχνών, να γνωρίσουν 
διαφορετικές τεχνικές και τα υλικά, να αναπτύξουν ικανότητες για καλλιτεχνική-
εκπαιδευτική παραγωγή και να αναπτύξουν ικανότητες  σχεδιασμού  
δραστηριοτήτων  για  ΑμΕΕΑ.  
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Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. Το  γνωστικό αντικείμενο  στηρίζεται  σε  ένα  ευρύ  
φάσμα  ερευνών.  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενθαρρύνονται  σε παιδαγωγικές 
παρεμβάσεις με τις τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα 
λεκτικής επικοινωνίας.   
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη) σχετικά με την μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, 
θεραπεία μέσω του παιχνιδιού και των τεχνών, τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  
παρουσίαση τεχνικών σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα 
λεκτικής επικοινωνίας σε μελέτη περίπτωσης και  γ)  η  παρουσίαση τεχνικών 
σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας από  
τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή ομαδικά, τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας, τα βήματα της οποίας θα πρέπει να 
παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτών  των  δραστηριοτήτων  
και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στις τεχνικές 
σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας.  

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
εργασία με τις τεχνικές σωματικής έκφρασης -έρευνα για μαθητές με 
προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο θα  
εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και οριστικοποίηση 
του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 08 
Adrien, J-L. (2007). BECS : Batterie d’ Evaluation Cognitive et Socio-Emotionnelle de 4 
mois a  10 ans. Paris, Les edition  du Centre de Psychologie Appliquee. 
Buchalter,  S. (2009).  Art  Therapy  Techniques  and  Applications:  A  Model  for 
Practice. London: Jessica Kingsley. 
Chartier, J.P. (2009).   Les adolescents difficiles. Psychanalyse et education 
specialisee. Paris, Dunod 
Henley, D.  (1992). Exceptional children, exceptional art: teaching art to special 
 needs. Worcester, Mass.: Davis Publications, Inc.  
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Hermon, A. and Prentice, R. (2003). Positively Different: Art and Design in Special 
 Education. The International Journal of Art & Design Education. 22(3), 268-
 280.  
Long, R. (2005).  Loss and Separation,  by David Fulton Publishers 
Long, R. (2005). Children's Thoughts and Feelings,  by David Fulton Publishers 
Long, R. (2005). The Art of Positive Communication by David Fulton Publishers 
Perez, B. (2009). Enfant de trois a sept ans. Paris, L’ Harmattan 
Peter, M. (1996). Art for all - I: the framework: developing art in the curriculum  
 with pupils with special educational needs. London: David Fulton.  
Peter, M. (1996). Art for all - II: the practice: developing art in the curriculum with 
 pupils with special educational needs. London: David Fulton.  
Ross, C.  (1997). Something to draw on: activities & interventions  using an art 
 therapy approach. London: Jessica Kingsley Publishers.  
Silver,  R.  A.  (2000).  Developing  Cognitive  and  Creative  Skills  Through  Art: 
Programs  for  Children  With  Communication  Disorders  or  Learning Disabilities, 
iUniverse.com  
Spencer, I.  (1992). Recent Approaches to Art Instruction in Special Education: A 
 Review of the Literature. ERIC Document ED349724.  
Wainwright, G., (2000). H γλώσσα του σώματος. Aθήνα: Kαστανιώτη. 
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3.1.9 ΕΑΕ09- Θεωρία της διαχείρισης των ομάδων στο  πλαίσιο της ένταξης 

Διδάσκων: Ιταλοί καθηγητές, Δροσινού   

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  

 Αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η συζήτηση σχετικά με Θεωρία 
της διαχείρισης των ομάδων στο  πλαίσιο της ένταξης. Η έμφαση δίνεται στην 
ένταξη ατόμων με  
Σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και Κοινωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ) δυσκολίες στην 
εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που καταδεικνύει τη  
σύνδεση παιδαγωγικών και ψυχολογικών σκοπών. Οι παιδαγωγοί που 
υποστηρίζουν στο πλαίσιο της θεωρίας των ομάδων την ένταξη  επιχειρούν  να  
υποστηρίξουν  την  κοινή  εκπαίδευση  όλων των ΑμΕΕΑ και  μη μαθητών. Ωστόσο 
το ζήτημα σύμφωνα με τις θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας εστιάζουν στην 
προβληματική των κοινωνικών,  
και  παιδαγωγικών  δραστηριοτήτων, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ένταξης 
και αποσκοπούν  στην  καλύτερη κοινωνική ένταξη μειονοτικών εν γένει ομάδων, 
στις οποίες ανήκουν τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικά αδύναμες 
οικογένειες. Με τον τρόπο αυτό, μέσω της λειτουργίας και διαχείρισης των ομάδων 
της  
ένταξης, η παιδαγωγική συμβάλλει στην προαγωγή μιας ανοιχτής  
κοινωνίας όπου η εκπαίδευση  έχει  σαφή  κοινωνική  λειτουργία. Στις  ενότητες  
του  γνωστικού αντικειμένου  περιλαμβάνεται  επίσης,  η  μελέτη  ψυχολογικών  και 
κοινωνικών  προσεγγίσεων  της διαχείρισης των ομάδων στο πλαίσιο της  ευρύτερης  
ενταξιακής προβληματικής και των επιπτώσεων των διαφορετικών προσεγγίσεων 
στην εκπαιδευτική πράξη. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις σύγχρονες θεωρίες 
σχετικά με την κοινωνική κατασκευή και τις βιωματικές, πολιτισμικές προσεγγίσεις 
των ΑμΕΕΑ..  

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
1.Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να μπορούν να κατανοήσουν τη  Θεωρία της 
διαχείρισης των ομάδων στο  πλαίσιο της ένταξης αναλύοντας το θεωρητικό 
πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και προσδιορίζοντας τις αρχές, τους στόχοι, τις 
πρακτικές και τους σύγχρονους προβληματισμούς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
ένταξης ατόμων  
 με ΕΕΑ.  
2. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να μπορούν να εισαχθούν στην προβληματική της 
εκπαιδευτικής και κοινωνικής  ένταξης, να  αναπτύξουν την κριτική ικανότητα  
και να συσχετίσουν το πεδίο της μελέτης των σύνθετων ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολιών με 
αυτό της Ειδικής και  Ενταξιακής Αγωγής.  
3. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να μπορούν να αναπτύσσουν με επιστημονική  
 επιχειρηματολογία στον προφορικό και γραπτό λόγο τη Θεωρία της 
διαχείρισης των ομάδων στο  πλαίσιο της ένταξης  διατυπώνοντας σφαιρική  και  
εμπεριστατωμένη  άποψη  για  την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των ατόμων 
με ΓΝΩΣΥΚΟΙ. 
4. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές να μπορούν να συσχετίζουν τη νέα θεωρητική γνώση 
με την  
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 επαγγελματική τους εμπειρίας και πρακτική, και να χρησιμοποιούν κριτικά 
τη διεθνή βιβλιογραφία βελτιώνοντας την αναλυτική τους ικανότητα, καθώς και την  
 ικανότητα δόμησης της επιχειρηματολογίας τους. 
 

Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. Το  γνωστικό αντικείμενο  στηρίζεται  σε  ένα  ευρύ  
φάσμα  ερευνών.  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενθαρρύνονται  σε παιδαγωγικές 
ενταξιακές παρεμβάσεις σύμφωνα με τη θεωρία της διαχείρισης των Ομάδων στο 
πλαίσιο της Ένταξης.  
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη) σχετικά με τη θεωρία της διαχείρισης των Ομάδων στο 
πλαίσιο της Ένταξης, τις οποίες  ακολουθεί  συζήτηση,  β)  παρουσίαση 
παιδαγωγικών ενταξιακών παρεμβάσεων σε μελέτη περίπτωσης και  γ)  η  
παρουσίαση παιδαγωγικών ενταξιακών παρεμβάσεων από  τους Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές . 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή ομαδικά, τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας, τα βήματα της οποίας θα πρέπει να 
παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτών  των  δραστηριοτήτων  
και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στις 
παιδαγωγικές ενταξιακές παρεμβάσεις σε  ΑμΕΕΑ που παρουσιάζουν σύνθετες 
ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες.  

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
εργασία με τις τεχνικές σωματικής έκφρασης -έρευνα για μαθητές με 
προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο θα  
εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και οριστικοποίηση 
του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 09 
Abberley, P. (2002). Work, Disability, Disabled People and European Social Theory.  
In: Barnes, C., Oliver, M., & Barton, L. (eds) Disability Studies Today. Polity Press.  
Allan, J. (1999). Actively Seeking Inclusion; Pupils with Special Needs in Mainstream 
Schools. Falmer Press: London.  
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Barnes, C. & Mercer, C. (2010). Exploring Disability. (2nd edition). Polity Press. 
Chappell, A. and Lawthom, R. (2001). Making Connections: the Relevance of the 
Social Model of Disability for People with Learning Difficulties. British Journal of 
Learning Disabilities, Vol. 29, pp.: 45-50.  
Boutin, G. and Durning, P. (2009) Enfants Maltraites ou en danger. Paris, L’ 
Harmattan 
Brock Stephen E., Sandoval Jonathan, Lewis Sharon (2008). Διαχείριση κρίσεων στο 
σχολείο ISBN: 978-960-402-242-3, Εκδ.: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε 
Cohen, S. (2009). Handicapes : l’ Accueil, depuis l ‘ enfance. Paris, L’ Harmattan 
Conversations in autism, By Paula Johnston and Sue Hatton. BILD books about 
autism 
Hérrou Cécile,  Korff-Sausse Simone (2007), L’intégration collective de jeunes enfants 
handicapés, Erès. 
Laine, S. (2009). Dyslexique et alors ? Paris, L’ Harmattan 
Mbanzoulou, P. (2009). Violence Scolaire. Paris, L’ Harmattan 
Promoting positive behaviour when supporting people with a learning disability and 
people with autism,   Sharon Paley, bild (www.bild.org.uk/our-services/books) 
Slee, R. (2008). Beyond Special and Regular Schooling? An Inclusive Education 
Reform Agenda. International Studies in Sociology of Education, Vol. 28, Νο. 2, pp.: 
99-116  
Supporting a child with autism, BILD books about autism 
Vlachou-Balafouti, A. & Zoniou-Sideris, A. (2000). Greek Policy Practices in the Area 
of Special/Inclusive Education. In: Armstrong F. Armstrong, D. Barton, L.  (eds) 
Inclusive Education; Policy, Contexts and Comparative Perspectives. Dabid Fulton 
Publishers: London.  
Working with Groups,  Rob Long, 2005 by David Fulton Publishers 
Zaffran, J. (2009). Integration Scolaire des Handicapes. Paris, L’ Harmattan 
Ζώνιου-Σιδέρη,  Α.  (2004).  Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις: Α’ Θεωρία. Β’ 
Πράξη Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,  
Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους: μια 
ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, (θ’ έκδοση).  

 
 



36/43 

3.1.10 ΕΑΕ10- Ψυχολογία των Οργανισμών και των Θεσμών της  Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης  

Διδάσκων: Μ. Δροσινού, Τραυλός 

Γενικό περίγραμμα γνωστικού αντικειμένου  
Το γνωστικό αντικείμενο εξετάζει τη Ψυχολογία των Οργανισμών και των Θεσμών 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναλύοντας το ζήτημα της  διαμόρφωσης  της 
ταυτότητας  τoυ ΑμΕΕΑ,  και της  συγκρότησης  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων 
και ατομικών υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η συγκρότηση των 
εκπαιδευτικών θεσμών ως πεδίου της κοινωνικοποίησης των ΑμΕΕΑ. Το  
ψυχολογικό πλαίσιο  αναφέρεται κατά  κύριο  λόγο  στους Οργανισμούς 
Ειδικής Εκπαίδευσης στα  εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης, 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους  εκπαιδευτικούς  θεσμούς  στην Ελλάδα για 
την ΕΑΕ. Επίσης, εξετάζεται  η ψυχολογική θεωρητική προσέγγιση του ρόλου των 
εκπαιδευτικών θεσμών στη διαδικασία της  κοινωνικοποίησης των ΑμΕΕΑ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη συγκρότηση του ατόμου με σύνθετες δυσκολίες. Ακόμη 
εξετάζονται οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις  από τη διαδικασία εφαρμογής των 
θεσμών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με έμφαση τα ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ. 
Τέλος θα συζητηθεί η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και οι θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις ΕΑΕ.  

Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- θεματικές ενότητες-γνωστικού αντικειμένου   
1.Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  επιδιώκεται να γνωρίσουν την Ψυχολογία των 
Οργανισμών και των εκπαιδευτικών   θεσμών  στο πλαίσιο της ΕΑΕ. Επίσης θα 
αναζητήσουν τη σχέση των   κοινωνικών   καταβολών   των   εκπαιδευτικών 
συστημάτων στο πλαίσιο των ψυχολογικών θεωριών.  

2. Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα επιχειρείται η ανάπτυξη και ενίσχυση του 
θεωρητικού υποβάθρου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ως προς την κατανόηση της 
σχέσης κράτους και ΕΑΕ.  Η ανάπτυξη της ικανότητας των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών να κατανοούν και να αναλύουν τη Ψυχολογία των Οργανισμών και των 
Θεσμών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης   

3.Η ενίσχυση της δυνατότητας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών να αναλύουν τις 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των  διεργασιών  και  ειδικών εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών που  υιοθετούνται  σε  διεθνές, περιφερειακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο 
επί των εκπαιδευτικών θεσμών ΕΑΕ. 

 
Δομή, διδασκαλία και αξιολόγηση γνωστικού αντικειμένου 
Το   γνωστικό αντικείμενο   είναι μεικτό και απαρτίζεται   από   το θεωρητικό 
και το εργαστηριακό μέρος. Το  γνωστικό αντικείμενο  στηρίζεται  σε  ένα  ευρύ  
φάσμα  ερευνών.  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενθαρρύνονται  στην μελέτη και 
ανάλυση θεσμικών κανονιστικών κειμένων ΕΑΕ (ερμηνευτική Νομολογία για την 
Ειδική Αγωγή) .   
Η διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: α) ανακοινώσεις του 
διδάσκοντα (διάλεξη) σχετικά με τη Ψυχολογία των Οργανισμών και των 
εκπαιδευτικών   θεσμών  στο  εφαρμοσμένο πλαίσιο της ΕΑΕ, τις οποίες  ακολουθεί  
συζήτηση,  β)  παρουσίαση εφαρμογής κανονιστικών κειμένων σε μελέτη 
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περίπτωσης και  γ)  η  παρουσίαση ειδικών εκπαιδευτικών θεσπισμένων υπηρεσιών 
σε ΑμΕΕΑ από τους   ΜτπχΦ. 
  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  αναλάβουν,  ατομικά  ή ομαδικά, τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας, τα βήματα της οποίας θα πρέπει να 
παρουσιάζονται κάθε δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτών  των  δραστηριοτήτων  
και  των  εργασιών  είναι  να  ασκηθούν  Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στην 
ανάλυση και στην κατανόηση κανονιστικών κειμένων (ΠΑΠΕΑ, Νομοθεσία Ειδικής 
Αγωγής) σε σχέση με τη ψυχολογία που διέπει τους Οργανισμούς και τους 
εκπαιδευτικούς  θεσμούς.  

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο βασίζεται: α) προφορική 
εξέταση και β) γραπτή εξέταση. 
Η προφορική εξέταση διεξάγεται από το διδάσκοντα καθηγητή στο τέλος του 
εξαμήνου και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα 
εβδομαδιαία γνωστικά αντικείμενα μέσω της συζήτησης και επικοινωνίας με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, β) την παρουσίαση ανά δεύτερη εβδομάδα. Η διδαχθείσα 
ύλη αναφέρεται σε θεματικές ενότητες και ορισμένη βιβλιογραφία η οποία 
αποτελεί την εξεταστέα ύλη για την προφορική αξιολόγηση. Σημειώνεται  ότι η 
προφορική εξέταση διεξάγεται από τον διδάσκοντα καθηγητή με τις περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο. 
Η γραπτή εξέταση είναι ατομική ή ομαδική εργασία όπου θα παρουσιάζεται η 
εργασία με τις τεχνικές σωματικής έκφρασης -έρευνα για μαθητές με 
προβλήματα λεκτικής επικοινωνίας που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, με βάση την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν τον διδάσκοντα καθηγητή στον οποίο θα  
εξεταστούν με την υποβολή γραπτής εργασίας. Για την επιλογή και οριστικοποίηση 
του θέματός τους μπορούν να επικοινωνούν και με e-mail. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 10 
Boucher, M. (2012) Gouverner les familles. Les classes populaires à l’épreuve de la 
parentalité. Paris. Edition : L’Harmattan, ISBN : 978-2-296-55622-5 
Corbett, J. (2004).· Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Σύγχρονη Εποχή. 
Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
Waciman, C. (2009). Les fondements de l’ education specialisee. Paris, Dunod 
Young People with Anti-Social Behaviours. Practical Resources  for Professionals  
Kathy Hampson,  2010 by Routledge 
Άντλερ, Α. (1974).· Τα προβληματικά παιδιά. Αθήνα: Μπουκουμάνης 
Σαΐτης Χρ. Αθ. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ISBN: 960-91459-0-
6. Εκδότης): ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΙΤΗΣ 
Στασινός, Δ. Π. (1985).· Βιβλιογραφία για την ειδική αγωγή. (1924 – 1984). Ιωάννινα.  
Στασινός, Δ. Π. (2001).· Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Αντιλήψεις, θεσμοί και 
πρακτικές. Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία. (1906-1989). Αθήνα: Gutenberg.  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:· Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής (1986). 
Λεξιλόγιο ορολογίας ειδικής αγωγής (υποθησαυρός ειδικής αγωγής του 
Ευρωπαικού συστήματος τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για την εκπαίδευση, του 
συμβουλίου της Ευρώπης). Αθήνα: ΟΕΔΒ.  

http://www.routledge.com/books/details/9780415565707/
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Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:· Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. 
Ισχύουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες κατά τις 
διάφορες εξετάσεις. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  

3.1.11 ΕΑΕ11 -Πρακτική Άσκηση  

Υπεύθυνη συντονισμού πρακτικής άσκησης::  Μ. Δροσινού,  

Γενικό περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης   

Οι  Σύνθετες Γνωστικές Συναισθηματικές και Κοινωνικές (ΓΝΩΣΥΚΟΙ) 
δυσκολίες που εποπτεύονται είναι: Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στο 
Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΔ-ΦΑ), Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, 
Δυσαναγνωσία, Δυγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, Οι Νοητικές Ανεπάρκειες, 
Νοητική καθυστέρηση, Νευρολογικά σύνδρομα, Οι Σύνθετες Γνωστικές 
Συναισθηματικές και Κοινωνικές Δυσκολίες, η παραβατική συμπεριφορά, λόγω 
γονεικής κακοποίησης, γονεικής παραμέλησης, γονεικής εγκατάλειψης ή λόγω 
διαβίωσης σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας 
 
Στόχοι- επιμέρους επιδιώξεις- πρακτικής άσκησης 
Κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές τοποθετούνται 
σε γενικά δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, ή ειδικά σχολεία, Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣMEAΕ), σε ΚΕΔΔΥ,  ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες άλλων συναρμόδιων Υπουργείων π.χ. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας σε φυλακές, σε εποπτευόμενα και αναγνωρισμένα  από το κράτος 
θεραπευτικά Κέντρα Ημέρας, ΚΕΘΕΑ κλπ.. Ανάλογα με το που βρίσκονται οι  
μαθητές και τα άτομα  με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  
 
Δομή, εποπτεία  και αξιολόγηση πρακτικής άσκησης 
Η τοποθέτηση καθορίζεται με βάση την επιλογή των φοιτητών μετά από 
επισκέψεις στους χώρους πρακτικής άσκησης. Αναλόγως της προϋπάρχουσας  ή  μη  
εμπειρίας  τους,  οι  φοιτητές  μπορούν  να  συμμετέχουν  σε πρακτική  άσκηση  
μερικής  (120  ώρες  κατ’  ελάχιστο)  ή  πλήρους  (600  ώρες  κατ’ ελάχιστο)  
απασχόλησης.  
Ο κάθε επόπτης είναι ειδικευμένος σε μία από τις προαναφερθείσες ΕΕΑ. Ο 
επόπτης οργανώνει εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους φοιτητές της ομάδας του 
και συζητούν για τις εμπειρίες των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στην τάξη διαζώσης ή 
και με το εμαιλ.. Επιπλέον, συναντούν  το  δάσκαλο  της  τάξης  ή τον υπεύθυνο της 
ομάδας του πλαισίου παρέμβασης, τουλάχιστον  μία  φορά  την  εβδομάδα  για  
να συζητήσουν για τον σχεδιασμό του ειδικού προγράμματος των μαθητών για 
τους οποίους είναι υπεύθυνοι (ΣΑΔΕΠΕΑ). 

Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 
Η αξιολόγηση είναι : α) προφορική και β) γραπτή  
Η προφορική αξιολόγηση διεξάγεται από τον επόπτη στο τέλος της εξάμηνης 
πρακτικής άσκησης και προϋποθέτει: α) την συμμετοχή των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών στην εβδομαδιαία πρακτική, β) την ηλεκτρονική με εμαιλ, παρουσίαση 
θεματικών ενοτήτων σε ημερολόγια καταγραφών παρακολούθησης πρακτικής 
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άσκησης με ορισμένη βιβλιογραφία η οποία εστιάζει στα χαρακτηριστικά της 
ομάδας ενδιαφερόντων του ΜτπχΦ.  . 
Η γραπτή αξιολόγηση είναι ατομική και αποτελείται από τον αριθμό ωρών 
πρακτικής άσκησης, η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 
στην χρονική περιγραφή σε εβδομαδιαία βάση και με συγκεκριμένη ημερομηνία 
έναρξης και λήξης στο εξάμηνο.  

Ενδεικτική βιβλιογραφία γνωστικού αντικειμένου ΕΑΕ 11 
Alexander, D.  (1998). Prevention of mental retardation: Four decades of research. 
Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 4, 50-58.  
American Association on mental Retardation. (1992). Mental Retardation: Definition, 
Classification, and Systems of Supports, 9th Edition. Washington, DC.  
Burns, Y., & Gunn, P.  (1997). Εκπαίδευση ατόμων με σύνδρομο Ντάουν. Έλλην, 
Αθήνα.  
Cole, P. (1998). Developmental Versus Difference Approaches to mental Retardation: 
A  theoretical  Extension  to  the  present  debate,  American  Journal  on  
mental retardation, (102), 4, 379-391.  
Vygotsky,  L.S. (2000).  Νους  στην  κοινωνία.  Ανάπτυξη  ανώτερων  ψυχολογικών 
διαδικασιών, (Σ. Βοσνιάδου, επιμ.). Gutenberg, Aθήνα.  
Norden, M. (1994) The cinema of isolation: A history of physical disability in the 
movies, New Jersey: Rutgers University Press.  
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3.2 Εργαστήρια (ΕΡΓ) και τα Διεπιστημονικά Σεμινάρια (ΔΣ) 

3.2.1 Εργαστήρια (ΕΡΓ)  

ΕΡΓ1  Εργαστήριο Στοχευμένων Ατομικών Δομημένων Ενταξιακών Προγραμμάτων  
Ειδικής Αγωγής   (ΣΑΔΕΠΕΑ) (Υποχρεωτικό)  

Πραγματοποιείται  κατά  το α΄ εξάμηνο ταυτόχρονα με το γνωστικό αντικείμενο 
Ειδικής Διδακτικής, Μεθοδολογίας Παρατήρησης και Μεθοδολογίας παρέμβασης 
και στο γ’  εξάμηνο,  ταυτόχρονα  με  την  πρακτική άσκηση και είναι εργαστήριο 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  Στόχος  του  είναι  η  σύνδεση  της  θεωρητικής  
γνώσης  με  την  πρακτική εφαρμογή, δηλαδή (α) την ένταξη των ατόμων με 
σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες  στην ομάδα της 
τάξης τους και (β) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

ΕΡΓ2  Εργαστήριο μεθοδολογίας: ανάλυση δεδομένων  

Πραγματοποιείται κατά το γ’ χειμερινό εξάμηνο και είναι εργαστήριο Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, επιπλέον των  γνωστικών αντικειμένων μεθοδολογίας, 
του εργαστηρίου ΣΑΔΕΠΕΑ και της πρακτικής άσκησης με εποπτεία, χωρίς 
διδακτικές μονάδες.  
 

3.2.2 Διεπιστημονικά Σεμινάρια (ΔΣ)  

Στα Διεπιστημονικά Σεμινάρια διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
άλλοι προσκεκλημένοι επιστήμονες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές   παρουσιάζουν  επίκαιρους  επιστημονικούς/
 ερευνητικούς προβληματισμούς.   
Τα  Διεπιστημονικά  Σεμινάρια  του  Προγράμματος  αποσκοπούν ιδιαίτερα   στην   
προώθηση   του   ακαδημαϊκού   διαλόγου   και   της   αυτόνομης επιστημονικής 
παραγωγής μέσα από ανάγνωση επιστημονικών κειμένων, διαλέξεις, επιστημονικές 
ημερίδες, εργαστήρια (workshops).  
Ειδικότερα:  

 Tο Διεπιστημονικό Σεμινάριο του α΄ έτους «Συγγραφή επιστημονικής 
εργασίας». 

 Το Διεπιστημονικό Σεμινάριο του β΄έτους «Παρουσίαση ΜΔΕ» δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις να παρουσιάσουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές τη δική τους 
επιστημονική παραγωγή κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας τους.  

Στη θεματική των Διεπιστημονικών Σεμιναρίων εντάσσονται:  
α. η διεθνής επιστημονική παραγωγή και επικαιρότητα (νέα βιβλία,  αποτελέσματα 
ερευνών, νέες επιστημολογικές προσεγγίσεις)  
β.  η  ελληνική  επιστημονική  παραγωγή(αποτελέσματα  ερευνών,  σημαντικά 
κείμενα) 
γ.  κοινωνικά ζητήματα –θέματα της οικογενειακής δομής και λειτουργίας της (π.χ. 
ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης κλπ)  
δ. ζητήματα της εκπαίδευσης και του κράτους στην ελληνική ιστορία, λογοτεχνία και 
παράδοση  
ε. ζητήματα που αφορούν στα άτομα με σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές 
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και κοινωνικές δυσκολίες και άλλες ιδιαιτερότητες, την οικογένεια στην 
ελληνική ιστορία, λογοτεχνία και παράδοση.  
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3.3 Πρακτική άσκηση με εποπτεία (ΠΡΑΚ) 

 
Είναι  υποχρεωτική,  διαρκεί  ένα  ακαδημαϊκό  εξάμηνο,  εποπτεύεται  από  
ειδικούς  συνεργάτες-επόπτες  και  μπορεί  να  γίνει  σε  δημόσια γενικά (Τμήματα 
ένταξης, Παράλληλη στήριξη), Συμβουλευτικούς σταθμούς Νέων, σε ειδικά  
σχολεία, Σχολικές  Μονάδες  Ειδικής  Αγωγής (ΣMEAΕ), σε ιδιωτικά σχολεία, σε 
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), όπου 
αναπτύσσουν προγράμματα ειδικής αγωγής αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας  και Θρησκευμάτων - Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Επίσης η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει και σε πλαίσιο παροχής εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών εποπτευόμενων από άλλα συναρμόδια Υπουργεία.  
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας του Υπουργείου  
Δικαιοσύνης (Σχολεία  Δεύτερης  Ευκαιρίας  των Φυλακών (Σ.Δ.Ε.Φ.), γυμνασίων,  
λυκείων,  επαγγελματικών εργαστηρίων φυλακών ανηλίκων, σχολεία ενηλίκων που 
εδρεύουν σε σωφρονιστικά καταστήματα. 

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ),  πρώην Κέντρα 
Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ  (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 
(Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  που υπάγονται στον τομέα της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υγείας). 

Κέντρα Θεραπείας εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), τομείς εκπαίδευσης, έρευνας. 

Κέντρα  Ημέρας  που  λειτουργούν  από  νοσοκομεία  και  νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου συνεργαζόμενα με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στον τομέα της ψυχικής υγείας. 

Η πρακτική άσκηση θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο διαδικασιών συνεργασίας με τον  
Διευθυντή του εκπαιδευτικού  Πλαισίου. 
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3.4 Διπλωματική Εργασία  

 
Στόχος της ΜΔΕ είναι η περιγραφή, η κατανόηση και η εξοικείωση με τις  
βασικές  επιστημολογικές  και  μεθοδολογικές  θεωρίες  και  πρακτικές  που  
έχουν διατυπωθεί και εφαρμοστεί στο πεδίο της ΕΑΕ. Συγκεκριμένα: α)  
να εξοικειωθούν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές με τις κύριες θεωρίες  που έχουν 
διατυπωθεί και τις συζητήσεις γύρω από τα επιστημολογικά θεμέλια της 
επιστήμης και ειδικότερα της ΕΑΕ,  β)  να  κατανοήσουν  τη  βασική  διάκριση  
ανάμεσα  στις ποσοτικές - ποιοτικές μεθόδους στην ΕΑΕ, γ) να αποκτήσουν γνώση  
των ιδιαίτερων θεωρητικών παραδοχών   και των ερευνητικών πρακτικών αυτών 
των δύο μεθοδολογικών «παραδειγμάτων», δ) να κατανοήσουν και να εξασκηθούν 
σε όλα τα  στάδια  της  σύλληψης,  του  σχεδιασμού,  της  εκπόνησης  και  της  
ανάλυσης δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, και ε) να 
ευαισθητοποιηθούν ως προς τα ζητήματα ηθικής που αναδύονται κατά τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας έρευνας. Επίσης, Οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα 
ασκηθούν στη μέθοδο και τις τεχνικές της ανάλυσης περιεχομένου στην ΕΑΕ.. Το 
πεδίο της ΕΑΕ είναι ευρύ και η ΔΜΕ αναγκαστικά επικεντρώνεται στις ενταξιακές 
διδακτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις σε σύνθετες ΓΝΩΣΥΚΟΙ δυσκολίες. 
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάλυση περιεχομένου, στη θεματική 
κωδικοποιημένη ανάλυση, στη σχέση με τα γλωσσικά γνωστικά αντικείμενα και 
τις θεωρίες της επικοινωνίας,  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας είναι η 
επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου. Για την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας ορίζεται ένας επιβλέπων από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ. 
Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΣΕ τριμελής επιτροπή 
με τη συμμετοχή του επιβλέποντος  και δύο άλλων δύο μελών ΔΕΠ ή ερευνητών οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να 
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 
προγράμματος.     
 

 

 


