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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Πξφθεηηαη γηα έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζθνπφ έρεη ηε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή εμεηδίθεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

(πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), θνηηεηψλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κε 

αμηνπηζηία θαη ζεσξεηηθή επάξθεηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε εηδηθέο  αλάγθεο θαη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζε παηδαγσγηθφ-δηδαθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή βάζε. Ζ επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη ελφηεηεο: δηδαθηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο, ςπρνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο αλαπήξσλ αηφκσλ, γνλέσλ θαη δαζθάισλ, 

αμηνιφγεζεο, δηάγλσζεο. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επηκνξθνχκελνη/εοζα είλαη ζε ζέζε λα: 

Α. ε επίπεδνΓλψζεσλ: 

1. Να θαηαλνήζνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε ρψξα καο. 

2. Να γλσξίδνπλ θαη λα δηαηππψλνπλ ζρέδηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, κέζα απφ ηνλ νξζνινγηθή θαηάξηηζε 

ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

3. Να γλσξίδνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηε ζπκβνιή ησλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. 

4. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα φξηα ηεο ζπκβνιήο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο   ζηελ εμέιημε θαη ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ κε έ.α. 

Β. ε επίπεδν Ηθαλνηήησλ: 

5. Να νξγαλψλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ επαίζζεηνπ απηνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (καζεηέο κε έ.α.) 

6. Να ζπληάζζνπλ νινθιεξσκέλα ζρέδηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εηδηθψλ (ινγνζεξαπεπηή, 

θπζηθνζεξαπεπηή, εξγνζεξαπεπηή, παηδνςπρνιφγνπ) 

7. Να αμηνπνηνχλ παηδαγσγηθά ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη λα  εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κέζα απφ  

ζηνρεπκέλεο ηερληθέο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. 

Γ. ε επίπεδν ηάζεσλ 

8. Να απνκπζνπνηνχλ λφξκεο θαη θνηλσληθά status γηα απηή ηελ θαηεγνξία  καζεηψλ 

9. Να πξνσζνχλ ην δηαθχβεπκα ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο θαη επθαηξηψλ γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο 

10. Να δηακνξθψζνπλ θνπιηνχξα αλεθηηθφηεηαο  ζην «δηαθνξεηηθφ» 

2. Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνχκελνπο, πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απηφλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζχγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηερφκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξχ θνηλφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, εξγαδφκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξφλνηα, εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ 
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παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη γεληθφηεξα ηνλ εθνδηαζκφ κε ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  1 

Σίηινο Δηζαγσγή ζηελ ΔηδηθήΑγσγή 

Πεξηγξαθή 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ρξεηάδεηαη λα νξηζηεί ε έλλνηα ηεο 

αλαπεξίαο. Σν θπζηνινγηθφ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θάζε θνηλσληθή πεξίζηαζε 

(ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά, πνιηηηθά). ηελ πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνπλ, νξίδνληαη δηαθνξεηηθά νη έλλνηεο ηνπ θαλνληθνχ θαη ηνπ 

εηδηθνχ. Απφ ηελ θνηλσλία πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξάμε ηη είλαη θαλνληθφ θαη ηη φρη, φηαλ δελ 

αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δελ πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Κάζε επνρή θαη θάζε θνηλσλία έρεη ηηο δηθέο ηεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία. Οη ζχγρξνλεο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξνβιέπνπλ: αλάπηπμε – δηαηήξεζε δεμηνηήησλ 

απηνεμππεξέηεζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο, απντδξπκαηνπνίεζε 

θαη αλάπηπμε δνκψλ απηφλνκεο δηαβίσζεο θαη πέξαζκα απφ ηελ Δηδηθή Αγσγή ζηε Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3699/2008, πνπ ηζρχεη ζήκεξα, «Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εεα. 

Ζ πνιηηεία δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη 

δσξεάλ δεκφζηαο παηδείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηαο ΔΑΔ  ζηνπο 

αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη γηα φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο». Ζ ΔΑΔ 

επηδηψθεη: α) ηελ νιφπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, β) ηε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ  δπλαηνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε ή ε επαλέληαμή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν, 

φπνπ θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ, γ) ηελ αληίζηνηρε πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο έληαμε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη  δ) ηελ 

αιιειναπνδνρή, ηελ αξκνληθή ζπκβίσζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ ηζφηηκε 

θνηλσληθή ηνπο εμέιημε. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  2 

Σίηινο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δηάζπαζε πξνζνρήο 

Πεξηγξαθή Με ηνλ φξν καζεζηαθέο δπζθνιίεο λννχληαη νη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο 
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 εκθαλίδνληαη ζπρλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο <<εηδηθή>> καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ 

αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηα καζεκαηηθά. ηελ Διιάδα ν φξνο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 (Σδνπξηάδνπ, 1979, Πφξπνδαο, 1981). Οη πξψηεο ελδείμεηο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαίλνληαη ζηελ πξνζρνιηθή αθφκα ειηθία θαη παξακέλνπλ ζηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε 

δσή ησλ αηφκσλ. Γη’ απηφλ ην ιφγν θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ΄΄δπζθνιίεο δσήο’’.(Silver, 1987). Ζ 

εθδήισζή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή κάζεζε θαη κπνξνχκε λα ηηο αμηνινγήζνπκε κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο έρνπλ αξρίζεη ηελ ηππηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

(Σδνπξηάδνπ, 2011). ηελ πεξίπησζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξνθχπηεη αζπκβαηφηεηα 

αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηελ επίδνζε, αλάκεζα ζηε λνεκνζχλε θαη ζηελ επίδνζε. Οη ίδηεο 

ηφζν σο επηζηεκνληθή έλλνηα φζν θαη σο πεξίπησζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απνηεινχλ έλα 

πεδίν αδηεπθξίληζην έσο θαη ζήκεξα. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπο βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε, ελψ 

είλαη βέβαην πσο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αλάγθε φρη απιψο απφ εηδηθή 

αγσγή, αιιά θαη απφ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ δηεξγαζηψλ ζθέςεο θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηεο ζηξαηεγηθέο εθείλεο, νη νπνίεο ζα ηνπο θαηαζηνχλ 

ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο. Σν πεδίν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

είλαη επξχ θαη εκπεξηέρεη ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, νη νπνίνη ζα 

εμεηαζηνχλ. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  3 

Σίηινο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, Απηηζκφο 

Πεξηγξαθή Με ηνλ φξν «Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή» πεξηγξάθνληαη νη λνεηηθέο ή λεπξνθπζηνινγηθέο 

αδπλακίεο ή ειιείκκαηα, ηα νπνία εθδειψλνληαη πνιχ λσξίο ζην άηνκν θαη αθνξνχλ ζηε 

καζεζηαθή-εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

πξνζαξκνγή. Γηαθξίλνληαη ζε ήπηαο, κέηξηαο θαη ζνβαξήο δπζθνιίαο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

δηαηαξαρέο ηεο λνεηηθήο ζηέξεζεο, ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ, ησλ γελεηηθψλ θαη ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ (ζχλδξνκν Down, ζχλδξνκν 

εχζξαπζηνπ X) θαη ησλ εηδηθψλ αλαπηπμηαθψλ καζεζηαθψλ θαη δεπηεξνγελψλ γισζζηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Ο φξνο «Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» (ΓΑΦ) ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί έλα επξχ θάζκα λεπξν-αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα ειιείκκαηα ζε θνηλσληθέο-επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηα πεξηνξηζκέλα 

ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη ηα επαλαιεπηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα είδε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαζψο θαη ε αλάιπζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζπληζηνχλ ην βαζηθφ αληηθείκελν 
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κειέηεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  4 

Σίηινο Γισζζηθέο δηαηαξαρέο 

Πεξηγξαθή 

 

Μηα απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο πνπ νθείινληαη ζηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο. Ζ 

ζχγρξνλε έξεπλα θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε έδεημαλ φηη νη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, ηελ 

έθθξαζε, ηε γξαθή, ηελ επηθνηλσλία- πνπ ζπρλά απνδίδνληαλ ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη 

ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ- νθείινληαλ ζε δηαηαξαρέο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο. Ο έγθαηξνο 

εληνπηζκφο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε κέζσ ηεο 

νπνίαο ζα εμαζθαιηζηεί κηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ κε γισζζηθέο δηαηαξαρέο 

ηφζν ζην ζρνιηθφ φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη γισζζηθέο δηαηαξαρέο 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δπζθνιηψλ κάζεζεο κε πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία. ηελ 

παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζεγγηζηνχλ νη θπξηφηεξνη ηχπνη ησλ γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ, ε 

πηζαλή ηνπο αηηηνινγία, ε αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ κε ηελ εθάζηνηε δηαηαξαρή θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ ελδεηθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

βαζηθέο ζεσξήζεηο ηεο ηππηθήο γισζζηθήο αλάπηπμεο, νη δηαηαξαρέο ηεο επηθνηλσλίαο, νη 

θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη νη δηαηαξαρέο κάζεζεο (εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο). Γηα θάζε έλαλ  απφ ηνπο ηχπνπο ησλ γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ ζα 

παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαζψο επίζεο ζα παξαηίζεηαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία 

γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη ε απφθηεζε ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ ηνπ είδνπο, ηεο πηζαλήο αηηηνινγίαο, ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο θαη ησλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ γισζζηθψλ δηαηαξαρψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα ηα παηδηά κε γισζζηθέο δπζθνιίεο θαζψο θαη ε 

εμνηθείσζε κε ηε ζρεηηθή νξνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  5 

Σίηινο Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν- Παξεκβάζεηο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

επηζεκαλζεί απφ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη 

σο κία ζεκαληηθή πεγή άγρνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Απηφ, πνιιέο θνξέο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε αθαηάιιεισλ κνξθψλ δηεπζέηεζήο ηνπο ή ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο 

βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο. Έλα πξψην βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ν αθξηβήο θαη θαηάιιεινο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη κία ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα, πνπ απαηηεί 

πξνζνρή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εξκελεία ηεο. Κάζε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεηαη 
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ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Σφζν ε αχμεζε, φζν θαη ε κείσζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηε δπλακηθή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ. πλεπψο, ε ίδηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

πξνβιεκαηηθή απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη απφ θάπνηνλ άιιν, εμαξηάηαη δειαδή απφ ηα 

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ηα επίπεδα αλνρήο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  6 

Σίηινο Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, έληαμε θαη ζπκπεξίιεςε 

Πεξηγξαθή 

 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα εμεηαζζνχλ ηα δεηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφλ λα ηχρνπλ ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο. Θα εμεηαζζεί ε εθπαίδεπζε ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ζα 

αλαιπζνχλ νη φξνη ηεο ελζσκάησζεο, έληαμεο θαη ζπκπεξίιεςεο. Απνηειεί γεγνλφο φηη νη 

αληζφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ εκθαλίδνληαη θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, κέζα ζην νπνίν ελδερνκέλσο απμάλνληαη ή κεηψλνληαη θαη ζπληεξνχληαη ή φρη. Οη 

εξκελείεο γχξσ απφ ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε είλαη πνιιέο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

θαζέλαο εκπιέθεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γεληθφηεξα, ε ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο 

πθίζηαηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αληηθαηνπηξίδεη φρη κνλάρα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

θάζε καζεηή  κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζρνιείν ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αδπλακίεο πνπ θάπνηα απφ απηά 

εκθαλίδνπλ. χκθσλα κε ην ζπκπεξηιεπηηθφ κνληέιν, ηα ζρνιεία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο κέζα απφ πξνζαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθέο, 

ψζηε λα είλαη εθηθηφ λα αληαπνθξηζνχλ φινη. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή ηηο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο ίζσο παξνπζηάδνπλ, 

ψζηε λα θαηαπνιεκεζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε γηα 

φινπο. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  7 

Σίηινο Δηδηθή Αγσγή θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

Πεξηγξαθή 

 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έρνπλ εμειηρζεί ξαγδαία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηεινχλ έλα απφ ηα πην βαζηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, ελψ είλαη αδηακθηζβήηεηε ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Γηα κηα θνηλσλία ινηπφλ ρσξίο απνθιεηζκνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε 

πνιίηε, πνπ ην επηζπκεί, λα ζπκκεηέρεη ζην ςεθηαθφ γίγλεζζαη, παξά ηα φπνηα αηνκηθά ή 

θνηλσληθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ.  Όζνλ αθνξά ζηελ Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε (Δ.Α.Δ.), παξά 

ην γεγνλφο φηη πνιιά εμαξηψληαη απφ  ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν θαη ηελ 

πξνζσπηθóηεηά ηνπ, ε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ αλνίγεη έλαλ λέν δξφκν γηα ηε κάζεζε κε 
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βάζε ηελ πξνζσπηθή αλαθάιπςε θαη εκπεηξία.  

Οη ΣΠΔ παξέρνπλ ηξεηο ηχπνπο Πξφζβαζεο: Φπζηθή, Γλσζηηθή θαη Τπνζηεξηθηηθή. ηε Φπζηθή 

πξφζβαζε νη Σ.Π.Δ. παξέρνπλ πξφζβαζε ζε καζεηέο, κε ηελ βνήζεηα πάληα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ (ηερλνινγία ππνζηήξημεο) λα εθπαηδεπηνχλ θαη 

λα επηθνηλσλήζνπλ, λα «ζεξθάξνπλ» ζην δηαδίθηπν, λα πιεθηξνινγήζνπλ έλα θείκελν θιπ. 

ηε Γλσζηηθή πξφζβαζε, νη Σ.Π.Δ. παξέρνπλ γλσζηηθή πξφζβαζε ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο π.ρ. ε ρξήζε εηθφλσλ κέζα ζε γξαπηά θείκελα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο θαη νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηε κάζεζε. ηελ Τπνζηεξηθηηθή 

πξφζβαζε, κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηε κάζεζε δέρεηαη 

ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε. Έηζη, νη καζεηέο κε δπζθνιίεο έρνπλ ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα, 

αθνχ ν Ζ/Y θαιχπηεη θάπνηεο αδπλακίεο ηνπο ζην γξάςηκν θαη ζην δηάβαζκα, φπσο π.ρ. 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη απηφκαηε δηφξζσζε νξζνγξαθίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν καζεηέο κε 

δπζθνιίεο, απφ ζεαηέο γίλνληαη ζπκκεηέρνληεο θαη έπεηηα δεκηνπξγνί. 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  8 

Σίηινο πκβνπιεπηηθή Οηθνγελεηψλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή απνηειείηαη απφ κηα ζαθψο νξγαλσκέλε θαη επηηξεπηηθή ζρέζε, πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα απνθηήζεη απηνγλσζία ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα θάλεη ζεηηθά 

βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ηνπ έρεη ππνδείμεη ν λένο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο. Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά άκεζσλ επαθψλ κε ην άηνκν, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα 

ηνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα ψζηε λα ππάξμεη κεηαβνιήζηηο ζηάζεηο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο 

απνηειεί έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη 

λα αλαπηχζζεηαη. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη αλαηξνθήο, αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, 

δελ δίλνπλ απαληήζεηο ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, πνπ πξνθαιεί ε αλαπεξία. Ζ αλάγθε ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή είλαη, ζπλήζσο, καθξνρξφληα. Ζ 

θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο δηαηαξαρήο, ε απνδνρή ησλ δπζθνιηψλ θαη ε πξνζαξκνγή 

δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία. Οη γνλείο ρξεηάδνληαη ρξφλν θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα 

απνδερζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ κε ηνπο γνλείο ζπληζηά έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 

Οη ζηάζεηο ησλ εηδηθψλ θαη νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη νπζηαζηηθνί γηα κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ζχκθσλα κε 

ηα επξήκαηα κηαο ζεηξάο εξεπλψλ είλαη: Δλίζρπζε ηεο επάξθεηαο ησλ γνληψλ, δεκηνπξγία ελφο 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ελζάξξπλζε ηεο 
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αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ – παηδηψλ, πκβνπιεπηηθή γνλέσλ γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ, αληηκεηψπηζε ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δπλακηθήο,  δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαιφγνπ κεηαμχ γνληψλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο θαη δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  9 

Σίηινο Πιαίζην ζπλεξγαζίαο εηδηθνηήησλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην 

Πεξηγξαθή 

 

Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία είλαη ε ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αγγίδεη φιν ην θάζκα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, απφ 

ηελ πξψηε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε, ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή εθπαίδεπζε κέρξη ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Ζ νηθνγέλεηα θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

καζεηή/ηεο καζήηξηαο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο είλαη κεγάιε, θαζψο 

θακία εηδηθφηεηα απφ κφλε ηεο δελ δηαζέηεη ηηο γλψζεηο θαη ηα κέζα γηα λα εθπαηδεχζεη 

νιφπιεπξα ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο, νθείιεη λα ελεξγεί ζην 

πιαίζην ησλ παγθφζκησλ δηαθεξχμεσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δενληνινγηθέο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ ηδηφηεηαο λα 

ζπκκεηέρεη θαη λα πξνσζεί επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, λα επηδεηθλχεη επαηζζεζία γηα ην ζξήζθεπκα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα, ην 

θχιν, ηελ αλαπεξία, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε ησλ ΑκεΑ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Σέινο, ζπλεξγεί κε ην πξνζσπηθφ 

ησλ ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, κε ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ζρνιηθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ ΑκεΑ.  

Απνηηκψληαο ηε λνκνζεζία ηεο εηδηθήο αγσγήο απφ ην 1981 έσο ζήκεξα παξαηεξνχκε αξρηθά 

ηελ πξφζεζε ειέγρνπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε αλαπεξίεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ηνπο δχν ηειεπηαίνπο λφκνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηνλ 2817/2000 θαη ζηνλ 3699/2008, 

επηρεηξείηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειέγρνπ κε ηε ζεζκνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ δηαγλσζηηθψλ 

θνξέσλ (ΚΓΑΤ θαη ΚΔΓΓΤ αληίζηνηρα). ήκεξα, κε ηε δεκηνπξγία θαη ησλ ΚΔΤ, ε φιε 

θηινζνθία θαηεπζχλεηαηζηε ζπκπεξίιεςε θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 
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Γηδαθηηθή Δλόηεηα  10 

Σίηινο Υαξηζκαηηθά παηδηά 

Πεξηγξαθή 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο έρεη ζηξαθεί ζηε κειέηε 

ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαζψο 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά κε πςειέο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο κε ηξφπν πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη εχθνια 

αληηιεπηφο απφ ηα άιια παηδηά αιιά θαη πνιιέο θνξέο αθφκα θαη απφ ηνπο ελήιηθεο (γνλείο, 

δάζθαινη) ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη  θαηά ζπλεπεία αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο. Μηα ζχγρξνλε πξφθιεζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζεη ηα 

ραξηζκαηηθά παηδηά λα αλαπηχμνπλ ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ηνπο φπσο θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ηνπο  ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

πξνζεγγηζηνχλ νη ηνκείο ηεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε 

λνεκνζχλε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ραξηζκαηηθφηεηα, ηα γλσζηηθά θαη λεπξνςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε πςειέο ηθαλφηεηεο,  ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη νη 

αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Γηα θάζε κηα απφ ηηο ζεσξήζεηο ζα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαζψο επίζεο ζα παξαηίζεηαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη ε απφθηεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα 

παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, ε εμνηθείσζε κε ηε ζρεηηθή νξνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία θαζψο 

θαη κε ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ.        

Γηδαθηηθή Δλόηεηα  11 

Σίηινο Φπρνκεηξηθά εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζηελ ηππηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, θαη νη νπνίνη εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη είλαη δπλαηφλ λα 

παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ελδερνκέλσο δπζθνιεχεηαη θάζε καζεηήο, αιιά θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα ζρεδηάζεη ην 

απαξαίηεην πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ 

απηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ άιιεο εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο εκπιέθνληαη κε ηνλ θιάδν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη κεηξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο δηαζέηεη ν θάζε καζεηήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 
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πξάγκα πνπ αληηθαηνπηξίδεη θαη ην λνεηηθφ ηνπ επίπεδν. Κάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη άηππα ηεζη αμηνιφγεζεο, θπξίσο φκσο είλαη θαιφ λα δίλεηαη έκθαζε ζηα 

ζηαζκηζκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, κε ηα νπνία θαλείο είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη πιεξέζηεξα 

ηνπο ηνκείο δπζθνιίαο ηνπ θάζε παηδηνχ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθηηκνχλ ηηο ήδε 

απνθηεκέλεο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο δε δηαζέηνπλ αξθεηνί καζεηέο ή δελ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα θαιιηεξγήζνπλ. Μέζα απφ ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ν θάζε καζεηήο δείρλεη αλ 

δηαζέηεη ή φρη ηηο απαηηνχκελεο ζηξαηεγηθέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο αληηιακβάλεηαη ην καζεζηαθφ 

πξνθίι ηνπ θάζε παηδηνχ. 

 

Σίηινο Δλδπλάκσζε δεμηνηήησλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή εξγαζία θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 

Πεξηγξαθή 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο ελδπλάκσζεο 

δεμηνηήησλ, 100 σξψλ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε 

λα εθπνλήζνπλ επηζηεκνληθή εξγαζία 3.000-6.000 ιέμεσλ. 

 

4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη απφ ην Κέληξν δηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηφπηλ απζηεξήο επηινγήο 

κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζέζεη.  

Πεξηερόκελα πξνγξάκκαηνο 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 600 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 800€.   

6.  ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σα πξνγξάκκαηα, πνπ επηιέμαηε, έρνπλ έληνλα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη δνκεκέλα κε θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε κεηαπηπρηαθή θαηάξηηζε, ελψ έρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, είλαη δηθηπσκέλα κε έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

πξναηξεηηθέο πεξαηηέξσ επθαηξίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κε ηα πην νηθνλνκηθά δίδαθηξα. 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο  

Όια καο ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. Δλδεηθηηθά, 

έλα πξφγξακκα 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην πιενλέθηεκα απηφ 
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 Δμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ελδπλάκσζεο  

 Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο  
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Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

          Γφκεζε ΜΖΝΗΑΗΑ γλσζηηθήο ελφηεηαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο κειέηεο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ (ππνρξεσηηθφ) 

 Πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή παξνπζίαζε βίληεν απφ επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο, κε γξαπηή απάληεζε απφ φιν ην πιηθφ (ππνρξεσηηθφ) 

 Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο 500-1000 ιέμεσλ ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) 

 Γπν δίσξεο χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο (ππνρξεσηηθφ)  

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή ζεξηλφ ζρνιείν, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα κε παξνπζίαζε ή απιή 
αθξφαζε (πξναηξεηηθφ) 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά 
Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεσο εθθξεκφηεηεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 800 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1ε δόζε εγγξαθήο: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η πξώηε δόζε θαηνρπξώλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο) 

-2ε δόζε: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4ε δόζε: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2019 

Έθπησζε 50%  δηθαηνχληαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε δίδαθηξα (*Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζε 50% θαηαβάιινπλ ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ 

ην πνζφ ησλ 400 επξψ) 

*Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ δε γίλεηαη δεθηή θακία αίηεζε επηζηξνθήο ρξεκάηωλ νύηε εμεηάδεηαη αλάινγν 

αίηεκα 
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7. Αθαδεκαϊθή Γενληνινγία  

Ζ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά δηέπεη φια ηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη άπαζεο ηηο δηαδξάζεηο θαη 

επηθνηλσλίεο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνζκηφηεηα νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, 

δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ. 

Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

8. Πξάζηλν Παλεπηζηήκην  

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο κέζα ζε 3 

έσο 5 κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε, πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθπξσζεί ην ζεκηλάξην. Μεηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, θακία αίηεζε 

επηζηξνθήο δηδάθηξσλ δελ εμεηάδεηαη νχηε αμηνινγείηαη 

•Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ 

αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

•Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πλήζσο 

απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ.  

Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά κπνξεί λα εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο πνπ έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ηζρχ.  

• Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν δεζκεπηηθή γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

•Ζ εγγξαθή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

• Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσο λα κνξηνδνηνχληαη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηα δηνξγαλψλεη γηα ηε 

γλψζε θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κνξηνδνηήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ησλ πξνγξακκάησλ 
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•Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο.  

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ 

επηκνξθνχκελν απφ ηα πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο 

•Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή βεβαίσζεο.  

•Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή ζχκβνπινο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Γηα πιεξωκή κέζω ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=224 
Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή ζπκκεηνρή σο επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

Πξνζνρή: Ζ πξψηε δφζε είλαη 200 επξψ θαη αθνξά ηε γεληθή ζπκκεηνρή. Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% θαηαβάιινπλ 
ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ ηε δφζε ησλ 400 επξψ 

 
Βήκα 2ν 

 

 ην πξψην πεδίν επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=224
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 ην πεδίν ηξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε θαηάζεζε ζε ειιεληθή ηξάπεδα/web banking/phonebanking 

-Σν πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ Γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη 
λα παηήζεηε Δγγξαθή 

Ζ Καξηέια πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί είλαη ε παξαθάησ 

 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 

 

Πξνζνρή: 

-Ζ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ επηιέμαηε. 

-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο κε ηελ εγγξαθή, είλαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζεζε, ζην πεδίν 'Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν' ην ίδην αθξηβψο νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΦΜ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε απηφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ εγγξαθή. 

 ην πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

παηψληαο Δπηινγή αξρείνπ 

Γηα λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην ζθαλάξεηε ή λα ην θσηνγξαθήζεηε θαη λα ην  

απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο) είηε ζε κνξθή pdf είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε ην απνδεηθηηθφ λα ην απνζηείιεηε ζην ppy@aegean.gr αλαγξάθνληαο 
ηα ζηνηρεία ζαο θαη πνην πξφγξακκα αθνξά. 

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαηξέμεηε ζην ζρεηηθφ έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκήο ζην επηβεβαησηηθφ email 
πνπ ζαο έρεη έξζεη. 

mailto:ppy@aegean.gr
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Γηα πιεξωκή κέζω πηζηωηηθήο- ρξεωζηηθήο θάξηαο: 

Βήκα 1ν 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=224 
 

 

Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή «ζπκκεηνρή σο» επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

 
Βήκα 3ν 

 

 

 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 Σν πεδίν 2 Σξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=224
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 To πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα 

πξέπεη λα παηήζεηε εγγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-commerce ηεο Alpha Bank 

 

πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 

 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: 

Παθιαηδφγινπ νθία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πξαζζά Διέλε, eprassa@aegean.gr   

Μπαιάζα Καηεξίλα, ppy@aegean.gr 
 

Σερληθή Τπνζηήξημε: 

Πξαζζά Σεξέδα, teriprassa@outlook.com 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:teriprassa@outlook.com
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ηαπξνχια Βεγηάδε, Πελειφπε Αιηάγα, Διηζάβεη Γθηλάια, Υξχζα Σαπίλε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σεξέδα Εσγνπνχινπ 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 


