ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΠΡΑΪΓ διάρκειας

ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της

μεικτής εκπαίδευσης σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Διάρκεια

ώρες

Κόστος

Ευρώ

Υλοποίηση

Μεικτή Ασύγχρονη και σύγχρονη 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 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 με τύφλωση
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Σκοπός Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
ΓιΓια να διδάξει κάποιος εκπαιδευτικός την μπράιγ σε έναν
μαθητή με οπτική αναπηρία απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί α
να διαβάζει και να γράφειτηνμπράιγκαιβ να διδάξει τηνμπράιγ σε μαθητές με
οπτική αναπηρία
Αυτός ο στόχος είναι διαφορετικός από την απλή εκμάθησηγραφής
και ανάγνωσης του κώδικα μπράιγ και δεν καλύπτεται από κάποιο άλλο πρόγραμμα
στη χώρα αυτή τη στιγμή Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η απόκτηση
βασικών γνώσεων για τη διδασκαλία της μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες
σε αυτό γνώσεις αναφορικά με την γραφή και ανάγνωση της μπράιγ τις οποίες θα
χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση
στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ ΣΜΕΑ ΕΕΕΕΚ και σε
ιδρύματα κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση
Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα ΔΕΝ παρέχει βεβαίωση πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής
Γραφής

σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία Υπουργική

Απόφαση

Ε

επάρκειας της γραφής

ΦΕΚ

Β

Οι βεβαιώσεις πιστοποίησης

χορηγούνται μόνο από

α το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών ΚΕΑΤ
β το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας με κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες με τις οποίες
πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Εργαστήριο Εκμάθησης της
γ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος
Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα
Στην πράξη το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε όσες ους
έχουν ήδη την πιστοποίηση στη μπράιγ και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση σε ένα
υψηλότερο επίπεδο που αφορά κυρίως στη διδασκαλία της μπράιγ και σε θέματα
αξιολόγησης
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η απόκτηση βασικής γνώσηςγια τον κώδικα μπράιγ ελληνικό και αγγλικό

Η απόκτηση βασικών γνώσεων στο αντικείμενο της διδασκαλίας του κώδικα μπράιγ σε
μαθητές με οπτική αναπηρία
Η απόκτηση βασικών γνώσεων στο πεδίο της αξιολόγησης της αναγνωστικής
ικανότητας των μαθητών που διαβάζουν την μπράιγ
Η γνώση των μεθόδων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε μπράιγ μορφή

Δομή του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος

Θεματικές Ενότητες
Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων
Ελληνικός και Αγγλικός Κώδικας Μπράιγ
Διδασκαλία των Μοντέλων Ανάγνωσης της Μπράιγ
Αξιολόγηση Τεχνικών Ανάγνωσης
Αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας ταχύτητας ακρίβειας κατανόησης
Βελτίωση της Ταχύτητας Ανάγνωσης
Μελέτη περίπτωσης
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια
ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής
ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευσης
ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την
υλοποίηση εργασίας που θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο
του προγράμματος Καθ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο
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
πχ
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 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
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 του
μαθήματος ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για την απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή
μέσω κατάλληλων εργαλείων συνεργατικότητας χώρος ελεύθερης συζήτησης
ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων
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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 Ο εισηγητής του προγράμματος είναι ο
Κ Παπαδόπουλος Καθηγητής Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν
Μακεδονίας
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ομάδες εγγραφόμενων Ορίζεται έκπτωση
επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων

ατόμων και άνω Η

έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση
Εφάπαξ καταβολή Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων Έκπτωση
επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των

με κατάθεση σε τραπεζικό

Έκπτωση

επί των διδάκτρων

δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Έκπτωση

επί των διδάκτρων

δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ Ε ΔΙ ΒΙ Μ
Έκπτωση

επί των διδάκτρων

δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων
Έκπτωση

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

λογαριασμό Η συγκεκριμένη έκπτωση για την

ο η εκπαιδευόμενος η οφείλει να αποστέλλει

εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να

στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα

συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις

και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο

επόμενες ειδικές κατηγορίες

αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την

Β Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος Σε

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες

περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη

εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά

επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

Έκπτωση

επί των διδάκτρων

υποβληθέντων δικαιολογητικών το Κ Ε ΔΙ ΒΙ Μ

δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της

εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να

Έκπτωση

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

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
Σημειώσεις του διδάσκοντα και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
σχετική βιβλιογραφία στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της
βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με την υποβολή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος
Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε
εγγραφή

με εφάπαξ καταβολή διδάκτρων με την

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

ΒΗΜΑ ο Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας
ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
ΒΗΜΑ ο Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση
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
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
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
ΒΗΜΑ ο Καταβολή διδάκτρων υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση

