
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Καθηγητής - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», διάρκειας 480 ωρών το

οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και μέσω

πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Διάρκεια:            480 ώρες

Κόστος:               440 Ευρώ

 

Υλοποίηση:       Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής - Τμήμα

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς

διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε

γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά

σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες και αναπηρίες.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με

επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο,

Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Μαθησιακοί Στόχοι του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

· Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στο  αντικείμενο των 8 ενοτήτων του

προγράμματος.

· Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο των 8 ενοτήτων του

προγράμματος.

· Η απόκτηση δεξιοτήτων στο αντικείμενο των 8 ενοτήτων του προγράμματος

· Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης των ατόμων με αναπηρία

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

· Η απόκτηση γνώσεων στο πεδίο της διενέργειας πιλοτικών ερευνών που

αφορούν τηνειδική αγωγή και εκπαίδευση.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εργασίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Μετά την επιτυχή
αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 480 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
· 26 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.
· 454 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα  περιλαμβάνει
την υλοποίηση 4 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα
ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα
έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την
επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα. Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε
τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής
και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως 

 διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής
πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια
εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος
από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και
θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να
βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει ο
εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ).

Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε
καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος
εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο  μάθημα/

τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει
το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων των
χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση
ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε
σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες
τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το  πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και διδασκαλία με τη μέθοδο της Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη
του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (υποβολή εργασίας, τελική
εξέταση κλπ.). Με τον όρο Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία
διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και
των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το
σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό,
κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η
πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή
κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox),
από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού
στον υπολογιστή τους.
Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό,
υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την
απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων
συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης - forum, ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων - chat).
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες
1. «Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία» (2 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +

ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο της
Εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να (ή θα μπορούν να):

a) Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της οπτικής αναπηρίας (τύφλωση και μειωμένη όραση)

b) Βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης
c) Θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων, κινητικότητας και προσανατολισμού στο χώρο, χωρικών
δεξιοτήτων, χρήσης της υποστηρικτικής τεχνολογίας, ανάγνωσης από άτομα με μειωμένη
όραση.
 

2. «Γραφή και ανάγνωση της Braille» (2 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εκμάθηση του κώδικα μπράιγ, ελληνικού και αγγλικο, καθώς
και των βασικών μεθόδων διδασκαλίας του στα άτομα με τύφλωση. 
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να (ή θα μπορούν να):

a) γνωρίζουν τον κώδικα μπράιγ και τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τη γραφή των
βλεπόντων
b) να γνωρίζουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι έμπειροι αναγνώστες της μπράιγ
c) να γνωρίζουν τα μέσα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε μπράιγ μορφή.
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3. «Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» (2

ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων καταρτισμού αποτελεσματικών
προγραμμάτων διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στόχοι
Διδακτικής Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση
να (ή θα μπορούν να):

(α) δρουν με τρόπο που θα τους επιτρέπει να προσδιορίζουν τις προτιμήσεις, τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών
(β) καθορίζουν τους στόχους και τη δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(γ) επιλέγουν διαδικασίες υλοποίησης της διδασκαλίας
(δ) αποτιμούν τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων
 

4. «Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθηματικών γνώσεων σε
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (2 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας
Μαθηματικών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχοι Διδακτικής Ενότητας Με
την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

(α) υλοποιούν έγκυρη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(β) επιλέγουν κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας Μαθηματικών σε μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(γ) καταρτίζουν αποτελεσματικά προγράμματα διδασκαλίας Μαθηματικών σε μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 

5. «Εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: εμπλουτισμός
προγραμμάτων και εξατομίκευση διδασκαλίας» (μόνο ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η κατανόηση των πολύπλευρων εκπαιδευτικών αναγκών των
χαρισματικών μαθητών και η διαμόρφωση θετικών στάσεων προς την  εκπαιδευτική τους
συμπερίληψη στο γενικό σχολείο. Στόχοι Διδακτικής Ενότητας Με την ολοκλήρωση της
ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

(α) Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις εξειδικευμένες μαθησιακές ανάγκες των
χαρισματικών μαθητών
(β) Προσδιορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους
χαρισματικούς μαθητές
(γ) Επιλέγουν κατάλληλα εκπαιδευτικά σχήματα για χαρισματικούς μαθητές στο πλαίσιο
του γενικούσχολείου.
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6.«Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με
νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες» (2 ώρες
σύγχρονη + ασύγχρονη)

Σκοπός: Βασικές αρχές εκπαιδευτικής
παρέμβασης σε παιδιά & νέους εφήβους με
νοητικές & αναπτυξιακές αναπηρίες. Με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) γνωρίζουν τα μαθησιακά & συμπεριφορικά
χαρακτηριστικά των παιδιών και νέων εφήβων
με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες,
β) γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν
τον σχεδιασμό &την υλοποίηση εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων σε παιδιά & νέους εφήβους με
νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, και
γ) γνωρίζουν τις προσαρμογές &

τροποποιήσεις της διδασκαλίας στο πλαίσιο
της ενηλικοκεντρικής προσέγγισης για παιδιά
&νέους εφήβους με νοητικές &  αναπτυξιακές
αναπηρίες.
 

7. «Αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές
διαταραχές παιδιών με αναπηρία ή/ και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες» (2 ώρες σύγχρονη +

ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Σχεδιασμός και
υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την
αντιμετώπιση αντιληπτικοκινητικών και
ψυχοκινητικών διαταραχών παιδιών με αναπηρία ή/

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό
σχολείο.  Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι θα :

α) αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις
αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές διαταραχές,
β) σχεδιάζουν ψυχοκινητικές δραστηριότητες για
παιδιά με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, και
γ) γνωρίζουν τις προσαρμογές και τροποποιήσεις
του εκπαιδευτικού και αισθητηριακού
περιβάλλοντος.
 

8. «Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη
χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας» (μόνο
ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η αναλυτική
παρουσίαση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΥΤ)

που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και
αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Στόχοι
Διδακτικής Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της
ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή
θα μπορούν να):

α) γνωρίζουν τη διάκριση σε μηδενική, χαμηλή/μέση
και υψηλή υποστηρικτική τεχνολογία και να
κατηγοριοποιούν αντίστοιχα τα μέσα της ΥΤ
β) γνωρίζουν τα βασικότερα εργαλεία ΥΤ ανά
αναπηρία και ανά ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
γ) αναγνωρίζουν τις βασικές κατευθυντήριες
οδηγίες για την προσβασιμότητα του διαδικτύου
υπό το πρίσμα της W3C, καθώς και τις
προδιαγραφές Easy to Read & Understand

δ) περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές αρχές και
πρακτικές προεκτάσεις του Καθολικού Σχεδιασμού
για τη Μάθηση.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων

καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού

διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική

γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Ακολουθεί λίστα με τους βασικούς εισηγητές:

 

· Κ . Παπαπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Ι. Αγαλιώτης, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Λ. Καρτασίδου , Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Ε. Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή: 

1) σημειώσεις των διδασκόντων για κάθε ενότητα,

 2) άρθρα των διδασκόντων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια για κάθε

ενότητα, 

3) βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (τουλάχιστον 10 άρθρα και 2 βιβλία για κάθε

ενότητα) στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του

πανεπιστημίου (υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
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Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 440€, Προκαταβολή  250€ με την εγγραφή και μία
δόση.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


