ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ


Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαφορετικότητα κεντάει

Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ένα πλούσιο χαλί, και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία, ανεξάρτητα από το
χρώμα τους.
Maya Angelou, 1928-, Αφροαμερικανίδα ποιήτρια & συγγραφέας

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο
από την ίση μεταχείριση των ανίσων.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

«Να χρησιμοποιείς ό,τι ταλέντα έχεις. Το δάσος θα ήταν ένα πολύ
σιωπηλό μέρος αν τα μόνα πουλιά που κελαηδούσαν, ήταν αυτά που
κελαηδούν καλύτερα».
Henry Van Dyke, (1852-1933), Αμερικανός ποιητής

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Αγωγής
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής και την Έδρα
UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.



ΙΩΑΝΝΙΝΑ
14 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι
η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
09:30-10:00

Εγγραφές

10:00–10:20

Χαιρετισμοί
Παναγιώτης Αγγελίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Μαρία Σακελαρίου, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αιμίλιος Σολωμού, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης-Διευθυντής
της Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η παρεχόμενη συμπεριληπτική εκπαίδευση στο σημερινό σχολείο συνιστά πλέον
έναν εξελισσόμενο θεσμό στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας. Η εφαρμογή
της ως μια σύγχρονη παιδαγωγική αρχή και σχολική πρακτική απευθύνεται στο
σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και προδιαγράφει μια νέα
προσέγγιση και συμβολή σε θέματα μάθησης και απόκτησης γνώσεων. Ιδιαίτερη
έμφαση προσδίδεται, μεταξύ άλλων, στις δυσκολίες μάθησης μερίδας μαθητών. Η
συσσωρευμένη ερευνητική γνώση και σχολική πρακτική σε συναφή θέματα
εγγυώνται μια νέα πορεία στην αποτελεσματική λειτουργία του σημερινού
σχολείου προς όφελος όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Οι
εισηγήσεις του παρόντος εκπαιδευτικού σεμιναρίου εστιάζονται σε καίρια
ζητήματα υλοποίησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο σχολείο με ειδική
αναφορά στο προφίλ και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης
παιδιών και εφήβων.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
το Σάββατο 14 Μαΐου 2016
από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στο Αμφιθέατρο του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και θα είναι ανοικτό για το κοινό.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
10:20–10:40

Ο ρόλος της μαριονέττας στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
Δημήτρης Σαρρής, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

10:40–11:00

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στην πράξη: η οπτική της διεπιστημονικής
ομάδας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ιωαννίνων
Χαρούλα Μπίκα, Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων

11:00–11:20

Από την αποδοχή της διαφορετικότητας σε ένα πιο συμπεριληπτικό
σχολείο: Μια πρακτική προσέγγιση
Ελένη Γαβριηλίδου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

11:20–11:30

Συζήτηση – Συντονίζει η Ελένη Γαβριηλίδου

11:30–12:00

Διάλειμμα

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
12:00–12:20

Η πρόκληση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην εποχή της
οικονομικής κρίσης
Παρασκευή Μπουκουβάλα, Απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

12:20–12:40

Βιωματική αφήγηση
Αθηνά Δήμα, Λογοθεραπεύτρια
Χρήστος Τσιούρης, Φοιτητής ΠΜΣ Ειδικής Εκπαίδευσης

12:40–13:00

Σχολική ηγεσία και συμπεριληπτική εκπαίδευση: Ο ρόλος του διευθυντή
σχολείου
Αριστόβουλος Κορωνάκης, Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

13:00–13:30

Διδάγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία – Συζήτηση
Συντονίζει ο Παναγιώτης Αγγελίδης

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον κ. Ανδρέα Χαριλάου στο τηλέφωνο:
6936933017
ή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: charilaou.a@unic.ac.cy

