ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
διοργανώνει εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με
τίτλο

Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση

διάρκειας

ωρών το οποίο θα

πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
Διάρκεια

ώρες

μήνες

Κόστος

Ευρώ

Υλοποίηση

ξ 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 Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και
δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο οι οποίες είναι
απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ
ΣΜΕΑ ΕΕΕΕΚ
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Θεματικές Ενότητες
Αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Θεωρίες προγράμματα μέθοδοι τεχνικές
Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και
στη Γραφή
Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και
μαθητών με Μη λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Αποτελεσματική διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών
Οπτική Αναπηρία όροι ορισμοί και χαρακτηριστικά
Γραφή και ανάγνωση της
Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με πρόβλημα όρασης
Παροχή κοινωνικής στήριξης στα άτομα με αναπηρία
Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες όροι ορισμοί και χαρακτηριστικά
Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές
αναπηρίες
Βαριές ή και πολλαπλές αναπηρίες όροι ορισμοί και χαρακτηριστικά
Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με βαριές ή και πολλαπλές
αναπηρίες
Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής
τεχνολογίας
Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με πρόβλημα όρασης προβλήματα
ακοής κινητική αναπηρία νοητική καθυστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ως μέθοδο αξιολόγησης όποια από
τις δύο παρακάτω επιθυμεί
Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση κατά την οποία θα κληθεί να απαντήσει σε
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα καλύπτουν όλη την ύλη του
προγράμματος Η εξέταση θεωρείται επιτυχημένη όταν έχει απαντηθεί
σωστά το

τουλάχιστον των ερωτήσεων

Εκπόνηση δύο

βιβλιογραφικών εργασιών σε θέματα που θα δοθούν

από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα
Επιπλέον εάν κάποιος εκπαιδευόμενος το επιθυμεί μπορεί να αξιολογηθεί
και με τις δύο παραπάνω μεθόδους και η τελική επίδοση να προκύψει ως
μέσος όρος της επίδοσης στις δύο διαδικασίες αξιολόγησης γραπτή εξέταση
και εργασίες

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια
ώρες μήνες και υλοποιείται πλήρως
μέσω μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ακολουθώντας πιστά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
Οι τηλεδιασκέψεις έχουν συνολική διάρκεια

ωρών

Η παρακολούθησή τους δεν είναι υποχρεωτική ενώ επιπλέον δίνεται η
δυνατότητα παρακολούθησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων σε
μετέπειτα χρόνο όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος
προσαρμόζοντας έτσι τα μαθήματα στο δικό του πρόγραμμα
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Καθηγητής Ιωάννης Αγαλιώτης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λευκοθέα Καρτασίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Κουστριάβα
Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι
η αποδεδειγμένη και αναγνωρίσιμη διεθνώς ποιότητα του διδακτικού
προσωπικού του Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει
ΦΕΚ διορισμού στο πανεπιστήμιο απόλυτα συναφές με την Ειδική
Αγωγή
Υψηλή εξειδίκευση
Αποκατάστασης

στα

αντικείμενα

της

Ειδικής

Αγωγής

και

Πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο απόλυτα συναφές με την Ειδική
Αγωγή
Πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των
συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των ενοτήτων είναι καθηγητές
Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα διδάσκουν ως μόνιμο προσωπικό στο
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στην κατεύθυνσή της Ειδικής Αγωγής Το συγκεκριμένο τμήμα
είναι το ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που οι απόφοιτοί του
εργάζονται στην Ειδική Αγωγή
Επιπλέον όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού διδάσκουν στα υψηλού
κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής
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Μοριοδότηση
Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και
μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν
ΦΕΚ
Α
με
την υπουργική απόφαση
Ε
ΦΕΚ
Β
με τον Ν
ΦΕΚ Α
με την υπουργική απόφαση
Ε
ΦΕΚ
Β
και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ αρίθμ
ΕΑ
Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ
μόρια
για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕΈνταξη στους επικουρικούς πίνακες
Νόμος
ΦΕΚ
Α
άρθρο

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα παρέχεται αυτή τη στιγμή και για περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι με διαφορά το
οικονομικότερο ετήσιο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη
χώρα Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περεταίρω εκπτώσεις
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε

Η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ

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
Με ΦΑΞ στο

ή

ΒΗΜΑ ο Καταβολή διδάκτρων υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση
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