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

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ», διάρκειας 420 ωρών το οποίο

θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας

σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Διάρκεια:            420 ώρες

Κόστος:               490 Ευρώ

Υλοποίηση:      Eξ αποστάσεως  σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

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

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Συριοπούλου - Δελλή, Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς

εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς

ατόμων με παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, γιατρούς και

παιδιάτρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή

πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε ΕΕΕΚ και σε ΚΕΣΥ.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

· Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις από τη σύγχρονη έρευνα και

βιβλιογραφία και θα εντρυφήσουν σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης,

υποστήριξης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής ατόμων με αυτισμό και των

οικογενειών τους

· Οι συμμετέχοντες θα διαχειριστούν εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης ατόμων

με αυτισμό όπως π.χ. επικοινωνία, διαχείριση διδακτικών στόχων, καλλιέργεια

κοινωνικών δεξιοτήτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

· Η μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των ερευνών

· Η ενασχόληση με έρευνες ειδικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. εργαλεία

αξιολόγησης και η πρακτική εφαρμογή τους

· Η εμβάθυνση σε ειδικά θέματα εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων π.χ. οι

στερεοτυπίες των ατόμων και η διαχείρισή τους

· Η επαφή με πρακτικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε

αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή

αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά

λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 420 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
· 32 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
· 388 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,που 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 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. Το πρόγραμμα 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 εργασιών). 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 αυτή  είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
ηλεκτρονικών μαθημάτων που 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
θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
για 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

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
1. Εισαγωγή στη διαταραχή φάσματος αυτισμού (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +

ασύγχρονη)

Σκοπός: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό
και τη διαχείριση δυσκολιών συμπεριφοράς
Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά αυτισμού σε παιδιά, εφήβους
ενήλικες.Οι εκπαιδευόμενοι θα μυηθούν στη Συστηματική Παρατήρηση των παιδιών
με αυτισμό
2. Αξιολόγηση: Εργαλεία Αξιολόγησης, Διαδικασία Αξιολόγησης για άτομα με
Αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα εργαλεία, τα μέσα, τις μεθόδους, τα
κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των ατόμων με αυτισμό
Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να:
Κατανοήσουν τα κριτήρια του αυτισμού
Γνωρίσουν εργαλεία αξιολόγησης και τη διαδικασία αξιολόγησης των διαταραχών
φάσματος αυτισμού
Εφαρμόσουν εργαλεία κατάλληλα για το σχολικό περιβάλλον
3. Επικοινωνία: Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (PECS, Makaton), (4 ώρες
σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός απόκτηση γνώσεων σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, Επαυξητική
Επικοινωνία, Περιβάλλον και ενίσχυση της επικοινωνίας
Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να γνωρίζουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας τρόπους
πρόκλησης επικοινωνίας, τη δημιουργία περιβάλλοντος που καλλιεργεί και αυξάνει
την επικοινωνία.
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες

4. Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +ασύγχρονη)

Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση διδακτικών στόχων, υλικού,
μαθησιακού περιβάλλοντος για μαθητές με αυτισμό
Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να γνωρίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό, βασικές
ψυχοπαιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης
στρατηγικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, δημιουργία κινήτρων, και ενισχυτών
5. Δομημένη Διδασκαλία (TEACCH) (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός η απόκτηση γνώσεων για τις Αρχές της Δομημένης διδασκαλίας
Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να διαχειριστούν το περιβάλλον, το πρόγραμμα και τις εργασίες με
εφαρμογή της δομημένης προσέγγισης
6. Συμβουλευτική οικογένειας ατόμων με αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +

ασύγχρονη)

Σκοπός της ενότητας είναι η καθοδήγηση, υποστήριξη και συνεργασία με τους γονείς ,

τα αδέρφια και άλλα μέλη από το περιβάλλον του ατόμου με αυτισμό
Στόχος Διδακτικής Ενότητας :

με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παρέχουν
στήριξη, πληροφόρηση στους γονείς και να επιτύχουν καλό επίπεδο συνεργασίας με
ταμέλη της οικογένειας
7. Κοινωνικές Δεξιότητες, Διαχείριση συμπεριφοράς (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση
+ ασύγχρονη) 

Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων
και τεχνικών με σκοπό την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με
αυτισμό
8. Υποστηρικτική Τεχνολογία για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αυτισμό (4 ώρες
σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για τα μέσα και το λογισμικό που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και αυτόνομη διαβίωση ατόμων με
αυτισμό
Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να γνωρίζουν συσκευές και λογισμικό (hardware και software)

κατάλληλες για διδακτικές ενότητες, καλλιέργεια δεξιοτήτων σε ειδικούς τομείς,
υποστήριξη σε καθημερινές ανάγκες διαβίωσης.
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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:
Συντελεστές του Προγράμματος:

Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές:

Λήδα Στάμου, Μέλος ΔΕΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ειδίκευση «Παιδαγωγική της
Μουσικής»)

Μαρία Βαρβαρίγου, Μέλος ΔΕΠ, Canterbury University (ειδίκευση “Μουσική και τρίτη
ηλικία”)

Βασίλειος Στάμου, Post-Doc researcher, University of Bradford, Faculty of Health

Sciences, (ειδίκευση “Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες –Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε
άτομα με άνοια»)

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Μαρία Χρίστου – ψυχολόγος/ εικαστική θεραπεύτρια
Απόστολος Λάσχος– μουσικός / μουσικοθεραπευτής
Αναστάσιος Παπαδόπουλος – ψυχολόγος/μουσικός / μουσικοθεραπευτής
Χρήστος Γερμένογλου – μουσικός / μουσικοπαιδαγωγός, (ειδίκευση: κρουστά)

Ραφαέλα Τρούλου – μουσικός / μουσικοπαιδαγωγός
Φαίυ Ευαγγέλου – εκπαιδευτικός/μουσικοθεραπεύτρια
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή:

1) σημειώσεις του διδάσκοντα για κάθε ενότητα,

2) άρθρα του διδάσκοντα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια για κάθε

ενότητα,

3) βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (τουλάχιστον 3 άρθρα και 1-2 βιβλία για

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

πανεπιστημίου (υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  9



Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 490€, 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


