
 
 

 
 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

[Τοποθεσία web] 
 

Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Αρετή Λάγιου,  

∆/ντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας 

Πρόεδρος Τµήµατος ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 



 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (450 ΩΡΩΝ) 
 

Το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ιά Βίου Μάθησης (ΚΕ∆ΙΒΙΜ) του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services 

ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάµηνο Επιµορφωτικό 

Πρόγραµµα µε τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό 

Περιβάλλον», διάρκειας 450 ωρών. 

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστηµονική εποπτεία του σεµιναρίου γίνεται από Το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ιά 

Βίου Μάθησης (ΚΕ∆ΙΒΙΜ)του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Αυτή περιλαµβάνει 

αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του ψηφιακού υλικού, των µεθόδων διδασκαλίας, την 

επάρκεια των διδασκόντων και την τελική απονοµή των τίτλων σπουδών.  

2. Η γραµµατειακή, διοικητική και οικονοµική οργάνωση του σεµιναρίου γίνεται από το 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής  σε συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services. 

3. Ο τίτλος σπουδών απονέµεται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. 

4. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής/ 

Έναρξη µαθηµάτων: 17.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 17.02.2022 

∆ίδακτρα: Προσφέρονται στην προνοµιακή τιµή των 100 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται 

εφάπαξ 

Εγγραφές έως: 16.05.2021 

Πληροφορίες: Vellum Global Educational Services 

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: kedivim.freestudies@gmail.com 

Σύνδεσµος Εγγραφής: https://freestudies.gr/formagn100.php?infid=eidiki.agogi 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 



 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στους γονείς καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυµούν 

να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, µε 

έµφαση στην αξιολόγηση,  διάγνωση, και παρέµβαση σε παιδιά και εφήβους µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες µε στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών 

αποτελεσµάτων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το  πιστοποιηµένο πρόγραµµα «Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό 

περιβάλλον» διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα της προσφοράς συνδυαστικής 

εκπαιδευτικής εµπειρίας ακαδηµαϊκών φορέων σε 2 γνωστικά πεδία αιχµής, της ειδικής 

αγωγής και της προαγωγής ψυχικής υγείας. Το  πρόγραµµα παρέχει τις απαραίτητες 

γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειµένου ο εκπαιδευτικός, ο 

γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται µε την εκπαίδευση και φροντίδα των ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, να µπορεί να ανταποκριθεί στις εξατοµικευµένες 

ανάγκες τους. Εξετάζει βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής 

ενταξιακής αγωγής και εκπαίδευσης και εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις 

ανάγκες ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), διαταραχές στο φάσµα του 

Αυτισµού, προβλήµατα ακοής και όρασης. Εστιάζει στη δηµιουργία διαφοροποιηµένων 

σχεδίων µαθηµάτων σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρµογή 

συµπεριληπτικών αρχών εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, δίνει έµφαση στην αποτελεσµατική και 

ανεµπόδιστη εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω της χρήσης 

των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και στην αξία της συνεργασίας εκπαιδευτικών, γονέων και 

επαγγελµατιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

Μέσα από τη µελέτη των συγκεκριµένων ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι παιδαγωγικές 

µέθοδοι και οι αποτελεσµατικές πρακτικές που µπορούν να ακολουθηθούν τόσο στο 

σχολείο όσο και στο σπίτι, προκειµένου η υποστήριξη των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες να είναι ωφέλιµη λαµβάνοντας υπόψη όλους τους διαθέσιµους πόρους. 

Επιπλέον, θα δοθεί απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι ένα σχολείο για όλους» και θα εξεταστεί 

πώς λειτουργεί η συνεκπαίδευση στην Ελλάδα, που αποτελεί φιλοσοφική παραδοχή, 

στηριζόµενη σε βασικές αρχές της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, αλλά και αναφαίρετο 

δικαίωµα κάθε ατόµου που ζει σε µια σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία. 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  



 
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι επιµορφούµενοι/ες θα είναι σε θέση να: 

1. Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και το πως αυτά συµβάλλουν στην ψυχική υγεία των 

µαθητών 

2. ∆ιακρίνουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και της συµβολής της 

στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των µαθητών. 

3. Εφαρµόζουν συµπεριληπτικές πρακτικές κατά τη διδασκαλία σε µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία µε στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των 

ίδιων των µαθητών αλλά και των εµπλεκοµένων µερών. 

4. Σχεδιάζουν διαφοροποιηµένα σχέδια µαθήµατος για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία. 

5. Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών/µεθόδων για τη 

διδασκαλία των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ώστε να 

συµβάλλουν θετικά στην ψυχική υγεία των µαθητών 

6. Υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιµετώπιση των µαθητών µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ώστε να συµβάλλουν στην ψυχική υγεία των 

µαθητών 

7. Συµβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών και την 

ενδυνάµωση του περιβάλλοντος, σχολικού και οικογενειακού. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα εφαρµόζει το µοντέλο Μικτής Μάθησης (BlendedLearning) 

το οποίο περιλαµβάνει:  

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες) 

• ∆ια ζώσης εκπαίδευση θεωρητικής και βιωµατικής µάθησης (27 ωρών) στην οποία 

θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέµατα ή 

απορίες µε την  από  ενεργή συµµετοχή εκπαιδευόµενων και διδασκόντων. 



 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας και τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης, προσφέρει 

στον εκπαιδευόµενο χρονική και χωρική ευελιξία καθώς και προστιθέµενη αξία της 

θεωρητικής µάθησης. Παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι θα ασκούνται διά ζώσης σε 

θεωρητικές και βιωµατικές εκπαιδευτικές τεχνικές µάθησης µε σκοπό την ενεργητική 

συµµετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εµπειριών τους, την ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητάς τους. Η διδασκαλία κάθε θεµατικής ενότητας και κάθε 

µαθήµατος είναι κατά κανόνα ευέλικτη και εξατοµικεύεται από τους διδάσκοντες κατά το 

σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του µαθήµατος.  

∆ιδακτικές µέθοδοι 

Οι µέθοδοι διδασκαλίας συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων:  

▪ διαλέξεις  

▪ καταιγισµός ιδεών 

▪ ασκήσεις πεδίου 

▪ διαδραστική διδασκαλία 

▪ µελέτη & ανάλυση εξειδικευµένης βιβλιογραφίας 

▪ µελέτες περίπτωσης 

▪ ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο και συναφές υλικό µελέτης 

▪ τεστ µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

Εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεµατική ενότητα, 

µέσω ειδικά διαµορφωµένων ηλεκτρονικών τάξεων (google classroom). Κατά την εξέλιξη 

κάθε θεµατικής ενότητας θα αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες ανακοινώσεις και οι 

οδηγοί για την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδοµένου ότι ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (µέσω email) στον ορισµένο εκπαιδευτή του, για την 



 
άµεση επίλυση αποριών σχετιζόµενων µε τις θεµατικές ενότητες και τις ασκήσεις 

αξιολόγησης. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ -ΤΕΛΟΣ) 

Το πρόγραµµα είναι ετήσιο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.  

Έναρξη µαθηµάτων: 17.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 17.02.2022 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των αποκτηµένων γνώσεων / δεξιοτήτων πιστοποιείται εφόσον οι 

εκπαιδευόµενοι επιτύχουν στις προβλεπόµενες δοκιµασίες. Οι δοκιµασίες αυτές διεξάγονται 

σε περιοδική βάση και αποσκοπούν στο να επαληθευθούν οι δεξιότητες που έχουν 

αποκτηθεί. Οι ενδιάµεσες εργασίες αποσκοπούν στην επιστηµονική διάδραση µεταξύ 

διδασκόντων και εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα, το θεωρητικό µέρος του προγράµµατος 

περιλαµβάνει αξιολόγηση µέσω της επίλυσης και ηλεκτρονικής υποβολής των τεστ που 

περιέχουν οι διδακτικές ενότητες µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που δίνεται από 

τον εκπαιδευτή. Η βαθµολογία προηγούµενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον 

εκπαιδευόµενο πριν την προθεσµία υποβολής του τεστ της επόµενης ενότητας. Στόχος των 

συγκεκριµένων τεστ είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευόµενων.  

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού σπουδών προβλέπεται ο συνολικός βαθµός να 

προέρχεται από τις επιµέρους βαθµολογίες αξιολόγησης στο σύνολο των µαθηµάτων 

(100%).  

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος για τη χορήγηση του 

Πιστοποιητικού, απαιτούνται τα εξής: 

• Συµπλήρωση των εννέα τεστ αξιολόγησης 

• Συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.  

 



 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Το Πρόγραµµα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής εκπαίδευσης 

(Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης) όπως προβλέπεται από 

το νόµο 3369/Α΄171/06/07/2005 «Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» και το νόµο 3879/Α΄163/21-09-2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις». Ο χορηγούµενος τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επιπλέον προσόν (τυπικό 

και ουσιαστικό) κατά τις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και εξέλιξης του 

ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

Το Πρόγραµµα προσφέρει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραµµα 450 ωρών πιστώνει 22,50  ECVET 

(https://www.iky.gr/el/ecvet). 

Επιπλέον, µοριοδοτείται ως σεµινάριο, που οργανώθηκε από δηµόσιο Πανεπιστήµιο. Πιο 

συγκεκριµένα προσφέρει: 

- 2 Μόρια στο σύστηµα διορισµών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, 

αδιόριστοι υποψήφιοι) 

- 10 µόρια για διορισµούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ∆Ε 

-  0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης 

- Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς) 

 

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 

Το σεµινάριο προσφέρεται στην προνοµιακή τιµή των 100 ευρώ  συνολικά και καταβάλλεται 

εφάπαξ έως τις 16 Μαΐου 2021 

 (Η κατάθεση των χρηµάτων κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιµορφούµενος/η δεν πρέπει να έχει καµία οικονοµική και ακαδηµαϊκή 

υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήµιο. 

 



 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (Εκπαίδευση και 
Συµπερίληψη)   
 
Περιγραφή 
 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι «το σύνολο των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και διαπιστωµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόµος 3699/2008). Στην ενότητα αυτή θα 

συζητηθεί η ιστορία της Ειδικής Αγωγής, ο νόµος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόµος 3699/2008), η έννοια της 

αναπηρίας. Θα αποσαφηνιστούν εννοιολογικά οι όροι «ενιαία εκπαίδευση», «ένταξη», 

«συµπερίληψη», αλλά και θα αναλυθούν θεµελιώδεις διακηρύξεις και νοµοθεσίες για την 

ενιαία εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι 

επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν την ιστορία της γέννησης της ειδικής 

αγωγής και τα στάδια που αυτή πέρασε, να ερµηνεύουν την έννοια της αναπηρίας, να 

περιγράφουν το νόµο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρία ή µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόµος 3699/2008), να διακρίνουν τις έννοιες «ενιαία 

εκπαίδευση», «ένταξη», «συµπερίληψη» και να γνωρίσουν θεµελιώδεις διακηρύξεις και 

νοµοθεσίες για την ενιαία εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 2 

Μαθησιακές ∆υσκολίες: Χαρακτηριστικά Ατόµων και Ψυχική Υγεία µε 
Μ∆, Στρατηγικές Παρέµβασης & Τεχνικές ∆ιδασκαλίας 
 
Περιγραφή 
 

Οι µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν δυσκολίες σύµφωνα µε τις οποίες ένα άτοµο 

δυσκολεύεται να µάθει µε τον καθιερωµένο-συµβατικό τρόπο, αλλά, αντίθετα, µαθαίνει µε 

έναν διαφορετικό τρόπο και συχνά αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες που 

παραµένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το µαθησιακό «προφίλ» των µαθητών µε 



 
µαθησιακές δυσκολίες περιλαµβάνει δυσκολίες στην επεξεργασία των οπτικών και 

ακουστικών ερεθισµάτων, µειωµένη µνηµονική και οργανωτική ικανότητα, σηµαντική 

έκπτωση της λειτουργίας της διατήρησης προσοχής, προβλήµατα µεταγνωστικού τύπου, 

αδύναµα κίνητρα για µάθηση, παθητικό προφίλ µαθητή µε χαµηλές αυτο-προσδοκίες και 

αυτοεκτίµηση. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε 

θέση να ορίζουν τις έννοιες των µαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας, να γνωρίσουν 

τις κατηγορίες, τα αίτια και τα χαρακτηριστικά των παιδιών µε Μ∆ και δυσλεξία, αλλά και θα 

παροτρυνθούν στη χρήση συµπεριληπτικών τεχνικών για τη διδασκαλία µαθητών µε 

µαθησιακές δυσκολίες. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ): Χαρακτηριστικά Ατόµων και 
Ψυχική Υγεία µε ∆ΑΦ, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προκλήσεις  
 
Περιγραφή 
 

Οι ∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) περιγράφουν µια διά βίου κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στην κοινωνική συναλλαγή, διαταραγµένη λεκτική και µη-

λεκτική επικοινωνία, περιορισµένο εύρος ενδιαφερόντων, φαντασίας και ευελιξίας, και 

διαταραγµένη πρόσληψη και επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισµάτων. Αναφέρονται σε 

µια οµάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που εµφανίζονται στην πρώιµη παιδική ηλικία 

και παραµένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, εξαιτίας αναπτυξιακών δυσλειτουργιών του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος. Με την ολοκλήρωση 

αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τις έννοιες των 

∆ιαταραχών Αυτιστικού Φάσµατος και του αυτισµού, να αναγνωρίσουν την αιτιολογία, τα 

χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των ατόµων µε αυτισµό, να καταλάβουν 

τις προκλήσεις που συναντούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε την ένταξη των αυτιστικών 

παιδιών και να παροτρυνθούν οι εκπαιδευόµενοι στη χρήση συµπεριληπτικών τεχνικών για 

τη διδασκαλία µαθητών µε ∆ΑΦ. 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

Η Εκπαίδευση των Κωφών/Βαρήκοων Ατόµων: Χαρακτηριστικά και 
Ψυχική Υγεία, Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και Εµπόδια Συµπερίληψης 
 



 
Περιγραφή 
 

Στο χώρο της εκπαίδευσης και σύµφωνα µε τη δυνατότητα του ατόµου να προσλαµβάνει 

και να κατανοεί την οµιλούµενη γλώσσα, κωφό είναι το άτοµο το οποίο, λόγω της 

ακουστικής του απώλειας – αυτή είναι συνήθως µεγαλύτερη από 70 dB σε όλες τις 

συχνότητες –, συναντά εµπόδια στην κατανόηση της οµιλίας µέσω του ακουστικού 

καναλιού, είτε χρησιµοποιεί είτε όχι ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά βοηθήµατα. 

Αντίστοιχα, βαρήκοο είναι το άτοµο το οποίο λόγω της ακουστικής του απώλειας – αυτή 

είναι συνήθως µεταξύ 25-69 dB σε όλες τις συχνότητες –, συναντά δυσκολίες, αλλά δεν 

παρεµποδίζεται στην κατανόηση της οµιλίας µέσω του ακουστικού καναλιού, είτε 

χρησιµοποιεί είτε όχι ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά βοηθήµατα. Με την ολοκλήρωση 

αυτών των ενοτήτων, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν τους όρους 

«προγλωσσική» και «µεταγλωσσική κωφότητα», «νευροαισθητήρια βαρηκοΐα», «βαρηκοΐα 

αγωγιµότητας» και «βαρηκοΐα µεικτού τύπου», «αµφοτερόπλευρη βαρηκοΐα» και 

«µονόπλευρη βαρηκοΐα», να αναγνωρίζουν το βαθµό της ακουστικής απώλειας ως 

ελάχιστη (16-25 dB), ήπια (26-40 dB), µέτρια (41-55 dB), µέτρια προς σοβαρή (56-70 dB), 

σοβαρή (71-90 dB) και πλήρη (91+ dB), να προσδιορίζουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα 

που αφορά την ακαδηµαϊκή πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών και να εµβαθύνουν στους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση των ΚΒ 

φοιτητών 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Άτοµα µε Προβλήµατα Όρασης: Χαρακτηριστικά και Ψυχική Υγεία, 
Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προβλήµατα Προσβασιµότητας  

Περιγραφή 

Παιδιά µε προβλήµατα όρασης θεωρούνται αυτά µε χαµηλή όραση τα οποία 

χρησιµοποιούν το αλφάβητο των βλεπόντων και αυτά µε λίγη ή καθόλου όραση που 

χρησιµοποιούν το σύστηµα Braille. Τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης προσέχουν και 

αξιοποιούν περισσότερο τα ηχητικά ερεθίσµατα (θορύβους αυτοκινήτων, υφή της φωνής 

και το στυλ της οµιλίας, ήχους της φύσης της πόλης και του εργασιακού περιβάλλοντος 

κ.α.), προσέχουν και αξιοποιούν περισσότερο τα οσφρητικά ερεθίσµατα (µέσω αγγίγµατος 

αντικειµένων, προσώπων, υλικών, ειδικών συσκευών ή εξαρτηµάτων κ.α.), συχνά µπορεί να 

αισθάνονται πιο περιορισµένα, ανασφαλή και να διστάζουν να πάρουν πρωτοβουλίες, 

ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή τους, καθώς και στην 



 
προσαρµογή τους σε οµάδες συνοµηλίκων, συναντούν εµπόδια σε δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. τροφή, βάδιση, κινητικότητα, ανάπτυξη λόγου κ.α.), µπορεί να 

χαρακτηρίζονται από έντονο φόβο και ντροπή για την αναπηρία τους, µε αποτέλεσµα να 

προσπαθούν να κρύψουν την αναπηρία τους και τις διάφορες δυσκολίες τους, νιώθουν 

συχνά πως δεν είναι αυτόνοµα, αλλά εξαρτώνται από τρίτους στην καθηµερινότητά τους. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να 

διακρίνουν ποια είναι τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης, να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες 

ατόµων µε προβλήµατα όρασης και τους διάφορους ορισµούς της τυφλότητας και της 

µερικής τύφλωσης, να συνειδητοποιήσουν τη σχετικότητα των υπαρχόντων ορισµών και 

να προσεγγίσουν θέµατα εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες όρασης. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και 
Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
 
Περιγραφή 
 

Η διαφοροποίηση είναι ένας καινοτόµος τρόπος αποτελεσµατικής διδασκαλίας και 

µάθησης, που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν οι 

δάσκαλοί τους λαµβάνουν υπόψιν τους τις διαφορές τους στα επίπεδα ετοιµότητας, τα 

ενδιαφέροντά τους και τα µαθησιακά τους προφίλ.  

Σύµφωνα µε τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν το περιεχόµενο 

της µάθησης,τις διδακτικές µεθόδους, τα διδακτικά µέσα, τις µαθητικές δραστηριότητες και 

τα µαθησιακά προϊόντα, ώστε να ανταποκριθούν στα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε 

µαθητή τους, µε στόχο να µεγιστοποιηθούν οι µαθησιακές εµπειρίες και δυνατότητές τους. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να 

προσδιορίζουν την έννοια της διαφοροποίησης, να επισηµαίνουν τα χαρακτηριστικά και τα 

πλεονεκτήµατα της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, να διακρίνουν τις προϋποθέσεις της 

διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, να κατανοήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στη 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία, να αναγνωρίσουν τη σηµασία της αξιολόγησης στη 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία, να προσδιορίζουν τη συµβολή των ΤΠΕ στη 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία, να διακρίνουν τους τοµείς παρέµβασης της 

διαφοροποιηµένης διδασκαλίας και να σχεδιάζουν διαφοροποιηµένα σχέδια διδασκαλίας 



 
∆ιδακτική Ενότητα 7  

Οι δεξιότητες του αυτοπροσδιορισµού και της συνηγορίας του εαυτού για 
τα άτοµα µε αναπηρία. Συνέπειες στην ψυχική Υγεία των µαθητών 
 
Περιγραφή 
 

Ο αυτοπροσδιορισµός είναι ένας συνδυασµός δεξιοτήτων, γνώσεων και πεποιθήσεων, 

που καθιστούν ικανό ένα άτοµο να εµπλέκεται σε αυτορρυθµιζόµενη και αυτόνοµη 

συµπεριφορά. Συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισµού αποτελούν οι δεξιότητες λήψης 

αποφάσεων και επιλογών (choice/decision making skills), οι δεξιότητες επίλυσης 

προβληµάτων (problem-solving skills), οι δεξιότητες καθορισµού και επίτευξης στόχων 

(goal-setting and attainment skills), ο εσωτερικός τόπος ελέγχου (internal locus of control), 

η αυτοαποτελεσµατικότητα (self-efficacy), η προσδοκία για το αποτέλεσµα (outcome 

expectancy) και η αυτογνωσία (self-knowledge). Η συνηγορία του εαυτού περιλαµβάνει τη 

γνώση του εαυτού (knowledge of self), τη γνώση των δικαιωµάτων (knowledge of rights), 

την επικοινωνία (communication) και την ηγεσία (leadership) Με την ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να επισηµαίνουν τα εµπόδια που 

συναντούν τα άτοµα µε αναπηρίες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, να κατανοήσουν την 

έννοια, τα συστατικά στοιχεία και τα οφέλη του αυτοπροσδιορισµού, να αναγνωρίζουν τη 

σηµασία του αυτοπροσδιορισµού στην ακαδηµαϊκή πορεία των ατόµων µε αναπηρία, να 

κατανοήσουν τη σηµασία του αυτοπροσδιορισµού για τα άτοµα χωρίς αναπηρία, να 

προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισµού των 

ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να προσεγγίζουν την έννοια της συνηγορίας του 

εαυτού και τα συστατικά της στοιχεία, να εµβαθύνουν στην έννοια της συνηγορίας του 

εαυτού και στη σηµασία της για τα άτοµα µε αναπηρίες, να διακρίνουν την έννοια της 

αυτοαποτελεσµατικότητας» (self-efficacy) από την έννοια της αυτοαντίληψης (self-

concept). 

∆ιδακτική Ενότητα 8 

Κοινωνικός αποκλεισµός, ένταξη και συµπερίληψη 
 
Περιγραφή 
 

Στο συγκεκριµένο µάθηµα θα εξετασθούν τα ζητήµατα του εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια 

του κοινωνικού αποκλεισµού ατόµων µε αναπηρίες και ο βαθµός στον οποίο είναι δυνατόν 

να τύχουν ίσων ευκαιριών και δίκαιης µεταχείρισης. Θα εξετασθεί η εκπαίδευση της 



 
συµπερίληψης και θα αναλυθούν οι όροι της ενσωµάτωσης, ένταξης και συµπερίληψης. 

Είναι γεγονός ότι οι ανισότητες που υφίστανται στο κοινωνικό περιβάλλον εµφανίζονται και 

στο περιβάλλον του σχολείου, µέσα στο οποίο ενδεχοµένως αυξάνονται ή µειώνονται και 

συντηρούνται ή όχι. Οι ερµηνείες γύρω από τη συµπεριληπτική εκπαίδευση είναι πολλές, 

ανάλογα µε τον τρόπο που ο καθένας εµπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Γενικότερα η ιδέα της συµπερίληψης υφίσταται στα αναλυτικά προγράµµατα και 

αντικατοπτρίζει όχι µονάχα την τοποθέτηση του κάθε µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο σχολείο τυπικής ανάπτυξης, αλλά και τη δηµιουργία εκείνων των συνθηκών 

µάθησης, οι οποίες θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες για την εκπαίδευση όλων των 

παιδιών, ανεξάρτητα από τις αδυναµίες που κάποια από αυτά εµφανίζουν. Σύµφωνα µε το 

συµπεριληπτικό µοντέλο, τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστηµα προσπαθούν να 

αντιµετωπίσουν όλους τους µαθητές µέσα από προσαρµοσµένες στρατηγικές, ώστε όλοι 

να είναι εφικτό να ανταποκριθούν. Κύριος στόχος είναι η εκπαίδευση όλων των παιδιών 

ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα ή τις δυσκολίες που ίσως παρουσιάζουν, ώστε να 

καταπολεµηθούν οι διακρίσεις και να δηµιουργηθούν οι βάσεις για µια εκπαίδευση για 

όλους. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

Συµβουλευτική Οικογενειών µαθητών µε εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
Περιγραφή 
 

Η συµβουλευτική αποτελείται από µια σαφώς οργανωµένη και επιτρεπτική σχέση, που 

παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθµό που να µπορεί να 

κάνει θετικά βήµατα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος του 

προσανατολισµός. Η συµβουλευτική συνίσταται σε µια σειρά άµεσων επαφών µε το 

άτοµο, που αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια, ώστε να αλλάξει τις στάσεις 

και τη συµπεριφορά του. Η συµβουλευτική των οικογενειών µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες και 

ιδιαίτερες ευαισθησίες αποτελεί ένα ξεχωριστό κοµµάτι της συµβουλευτικής, που µόνο τα 

τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Οι παραδοσιακές µέθοδοι ανατροφής, 

ανάλογα µε το πολιτισµικό πλαίσιο, δε δίνουν απαντήσεις στα ιδιαίτερα προβλήµατα, που 

προκαλεί η αναπηρία. Η ανάγκη της οικογένειας για καθοδήγηση, υποστήριξη και 

συµβουλευτική είναι, συνήθως, µακροχρόνια. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της 

διαταραχής, η αποδοχή των δυσκολιών και η προσαρµογή δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι 



 
γονείς χρειάζονται χρόνο και υποστήριξη προκειµένου να αποδεχθούν τα προβλήµατα και 

να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες για το µέλλον του παιδιού και της οικογένειας. Η 

συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών µε τους γονείς συνιστά έναν από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση ενός προγράµµατος παρέµβασης. 

Οι στάσεις των ειδικών και οι επιθυµίες των γονέων δε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 

αφήνουν περιθώρια για ανταγωνιστικές σχέσεις. 

Οι παράγοντες που θεωρούνται ουσιαστικοί για µια θετική σχέση µε τους γονείς, σύµφωνα 

µε τα ευρήµατα µιας σειράς ερευνών είναι: Ενίσχυση της επάρκειας των γονιών, δηµιουργία 

ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που συµβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού, 

ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας µεταξύ γονέων – παιδιών, 

συµβουλευτική γονέων για τις προοπτικές της εξέλιξης του παιδιού, αντιµετώπιση της 

προσωπικής και οικογενειακής δυναµικής, δηµιουργία ενός πλαισίου διαλόγου µεταξύ 

γονιών και επαγγελµατιών για τα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης και δηµιουργία 

κοινωνικών σχέσεων. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Συµπληρώστε την παρακάτω αίτηση και έπειτα καταθέστε σε έναν από τους παρακάτω 
τραπεζικούς λογαριασµούς, µε αιτιολογία το ονοµατεπώνυµό σας. 

 

Αίτηση: https://freestudies.gr/formagn100.php?infid=eidiki.agogi 

 

IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 96 0110 2360 0000 2364 7038 639 

IBAN ALPHA: GR89 0140 5860 5860 0200 2010 137 

IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 39 0172 2290 0052 2902 8785 122 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση παρά µόνο εάν ακυρωθεί ή δεν 
πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα µε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Με την 
υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε 
άλλη αλλαγή. 



 
2. Ένα µεγάλο µέρος της επικοινωνίας γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το e-mail που είναι 
διαθέσιµο είναι το ακόλουθο: kedivim.freestudies@gmail.com 

3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων είναι ενδεικτικό και µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα 
των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής απονέµονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο 
∆ιά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελµατικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) 
και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 
ακαδηµαϊκών και οικονοµικών ελέγχων. Κατά µέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται µέσα σε 
διάστηµα 1 έως 3 µηνών από την ολοκλήρωση του προγράµµατος.  

5. Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής  διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής οποιουδήποτε σηµείου της 
προκήρυξης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι 
κατ´ ουδένα τρόπο δεσµευτική για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 

6. Πληροφορίες για πιθανές µοριοδοτήσεις ανάλογα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µπορούν να 
ληφθούν από τους αρµόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 

7. Η εγγραφή στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των 
προσωπικών δεδοµένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφηµιστικούς σκοπούς. 

8. Η εγγραφή στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής συνεπάγεται τήρηση της ακαδηµαϊκής 
δεοντολογίας και των κανόνων καλής συµπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες 
του Πανεπιστηµίου και της ευγένειας µπορεί να αποκλείσει τον επιµορφούµενο από το Πρόγραµµα, 
χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονοµή οποιασδήποτε βεβαίωσης.  

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισµός οδηγούν στην αποβολή του επιµορφούµενου από το 
πρόγραµµα χωρίς κανένα δικαίωµα επιστροφής διδάκτρων. 

10. Το Πανεπιστήµιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιµορφούµενοι στα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστηµίου 
προστατεύεται από copyright και η, µε οποιαδήποτε µορφή, αναπαραγωγή του έχει νοµικές 
κυρώσεις. 

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραµµα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να 
αναρτώνται υπό µορφή σχολίων ή άλλων µέσων στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες 
οµάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται µόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και 
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήµατα των επιµορφούµενων απαντώνται µέσα σε 7 
εργάσιµες µέρες. 

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως µεθόδων διδασκαλίας θεωρείται 
αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ 
προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραµµάτων. Αδυναµία των επιµορφούµενων να 
κατανοούν τις µεθόδους διδασκαλίας ή προβλήµατα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση 
υπολογιστών, δε θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραµµάτων. Το Πανεπιστήµιο 
διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω 
τοµείς, χωρίς καµιά αποζηµίωση.  

13. Η απουσία από τα µαθήµατα και τις δράσεις του προγράµµατος, όπως αυτές κάθε φορά 
καθορίζονται, µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό από το πρόγραµµα χωρίς επιστροφή 
διδάκτρων ή απονοµή βεβαίωσης. 

14. Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής είναι πρόθυµο να επιλύσει κάθε πρόβληµα, που φυσιολογικό 
είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας, αρκεί: 

● α. Να µη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας. 

● β. Να απευθύνονται εγγράφως και µε ακριβή τρόπο στη γραµµατεία του ΚΕ∆ΙΒΙΜ του 

Πανεπιστηµίου (e-mail: gramkediv.uniwa.gr  και  kandroul@uniwa.gr). 


