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ΣτοιχείαΕπιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Γρηγόρης Χονδροκούκης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

Στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, email, fax) 

mail: gregory@unipi.gr  
tel. +30, 2104142255, 2104142618, 
2104142149 
fax +30 2104142328 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109 

Συνολική διάρκεια 
προγράμματος(μήνες, διδακτικές 
ώρες) 

Μήνες: 9 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 500 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

 Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Νηπιαγωγοί,  
 Δάσκαλοι,  
 Φιλόλογοι,  
 Μαθηματικοί,  
 Φυσικοί,  
 Χημικοί,  
 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής,  
 Πτυχιούχοι ανθρωπιστικών σπουδών,  

Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά., 
 Ειδικούς παιδαγωγούς 

• Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ  
             • Κοινωνικής Εργασίας,  
             •Βρεφονηπιοκόμοι,   
             •Λογοθεραπευτές,  
             •Φυσικοθεραπευτές,  
             • Νοσηλευτές,  
             • Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά. 
• Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ 
• και όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική  
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: 
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  
• Κατοχή προσωπικού e-mail 
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
 

Μέθοδος υλοποίησης 
Δια ζώσης 

Μικτό 
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Από απόσταση(e-learning): Η μεθοδολογία 

υλοποίησης θα ακολουθήσει το μοντέλο της 

ασύγχρονης  τηλεκπαίδευσης 

Διαδικασία παρακολούθησης 
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Στο ασύγχρονο εξ αποστάσεως μέρος της 
εκπαίδευσης η εκπαιδευτική πλατφόρμα καταγράφει 
την παρουσία του εκπαιδευόμενου και την 
αλληλεπίδραση του με το εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτής παρακολουθεί την πορεία 

των εκπαιδευόμενων και αν διαπιστώσει ότι κάποιος 

απέχει ή δεν συμμετέχει ενημερώνει την Γραμματεία 

και τον Ακαδ. Υπεύθυνο του προγράμματος. 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Ιστορική αναδρομή της ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης και Αρχές 
Συμβουλευτικής υποστήριξης 

50 ώρες 

2. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των 
μαθητών με προβλήματα ακοής 

50 ώρες 

3. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των 
μαθητών με προβλήματα όρασης 

50 ώρες 

4. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των 
μαθητών με νοητική καθυστέρηση 

50 ώρες 

5. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των 
μαθητών στο αυτιστικό φάσμα 

50 ώρες 

6. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες: διαταραχές στην 
ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην 
παραγωγή γραπτού λόγου, στα 
μαθηματικά 

50 ώρες 

7. ΔΕΠΥ. Προβλήματα συμπεριφοράς 
στο σχολικό περιβάλλον 

50 ώρες 

8.Βασικές αρχές της Παιδαγωγικής 
Ψυχολογίας και της Διδακτικής 
μεθοδολογίας στην εκπαίδευση των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή αναπηρίες 

50 ώρες 

9. Σχεδιασμός Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή 

50 ώρες 

10. Εκπόνηση εργασίας –Μελέτης 
Περίπτωσης 

50 ώρες 



3 
 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την  παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να είναι σε θέση να 

αξιολογούν  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να 

σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης.  

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση 

να καταταχθούν και να μοριοδοτηθούν σε 

επικουρικούς πίνακες 

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος 

αναφέρονται στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων 

με τα ακόλουθα: 

• Το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης των 

μαθητών με αναπηρία 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  

• Τη μεθοδολογία του σχεδιασμού, της οργάνωσης, 

της υλοποίησης και αξιολόγησης  των     ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ιδιαίτερες  

εκπαιδευτικές ανάγκες 

• Το σχεδιασμό άτυπων μεθοδολογικών εργαλείων 

για διάγνωση των ιδιαίτερων   

    εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 

• Την κατάρτιση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων παρέμβασης. 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
Γνωστικές 

δεξιότητες                                 
     (ικανότητα συλλογής, 
οργάνωσης και ανάλυσης 

δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, 
πχ να γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 

1. Να γνωρίζουν τις έννοιες και την ορολογία. 
2. Να διακρίνουν μεταξύ των μοντέλων και 
επιστημονικών τάσεων στο χώρο και να επιλέγω 
το σωστό τρόπο υποστήριξης ή παρέμβασης 
3. Να οργανώνουν τα δεδομένα της 
διεπιστημονικής αξιολόγησης  ανάλογα με την 
εκπαιδευτική παρέμβαση.  
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αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει 
εάν...) 

4. Να ιεραρχούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών και να θέτω ρεαλιστικούς 
εκπαιδευτικούς στόχους. 
 
5. Να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητές μου ανάλογα με την ειδικότητα 
και το πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Ψυχοκινητικές 
δεξιότητες                                 

(ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να 
αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι) 

1. Να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα εργαλεία 
και τους οδηγούς εκπαίδευσης των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.  
2. Να αξιολογούν την πρόοδο και την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 
3. Να επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 
4. Να υποστηρίζουν και να συμβουλεύω 
κατάλληλα τους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες.  
5. Να προγραμματίζουν αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις για την υποστήριξη των μαθητών 
και να επιλέγουν τα κατάλληλα μεθοδολογικά 
εργαλεία.  

Συμπεριφορές/Στάσεις            
 (ικανότητα αξιοποίησης των 
γνωστικών και ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, 
σε διάφορες καταστάσεις και εκτός 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας) 

1. Να εκτιμούν τις ανάγκες και τα δικαιώματα 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
2. Να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και τις 
ανάγκες της οικογένειας του μαθητή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.  
3. Να συνεργάζονται αρμοδίως σε 
διεπιστημονική ομάδα και με τις διαφορετικές 
ειδικότητες του χώρου της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης. 
4. Να εκτιμούν αντικειμενικά τις δυνατότητες 
και τους περιορισμούς του μαθησιακού 
περιβάλλοντος που οργανώνω για την 
εκπαίδευση του μαθητή με εεα ή αναπηρία. 
5. Να αξιολογούν την πρόοδο των μαθητών ως 
προς το ενδοατομικό προφίλ μάθησης και όχι 
μόνο σε σχέση με τους συμμαθητές.  
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας

Α/Α Εκπαιδ. 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονταιοι 
βασικές ικανότητες 
που 
δημιουργούνται 
από το πρόγραμμα 
και γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, διάκριση 
μεταξύ των 
γενικών και ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεω
ρία 

Πρακτικ
ή 

Δια 
ζώσης 
διδασκ
αλία 
στην 
τάξη 

Εξ’αποστάσ
εως  (e-

learning) 

1. Ιστορική 
αναδρομή της 
ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης 
και 
Συμβουλευτική 

- - - 50 Ιστορική 
αναδρομή 
 
Νομοθετικό 
πλαίσιο 
ειδικής 
αγωγής,  
 
Συμβουλευτι
κή γονέων 
και 
εκπαιδευτικώ
ν για την 
υποστήριξη 
παιδιών με 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες 
 

1.  Η γνώση, η 
χρήση και η 
διάκριση της 
ορολογίας και του 
επιστημολογικού 
παραδείγματος της 
εκάστοτε εποχής 
εξέλιξης της ΕΑΕ. 
2. Η ενημέρωση 
και η ευχερής 
χρήση του 
νομοθετικού 
πλαισίου της ΕΑΕ. 
3. Η ενημέρωση 
στις βασικές αρχές 
συμβουλευτικής 
στο χώρο της 
ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης. 
4. Η παρουσίαση 
ορισμένων 
σύγχρονων 
πρακτικών στην 
συμβουλευτική 
νέων και ευάλωτων 
κοινωνικών 
ομάδων. 

2. Ειδική Αγωγή 
και εκπαίδευση 
των μαθητών 
με προβλήματα 
ακοής 

- - - 50 Αποσαφήνιση 
ορισμού 
των  δυσλειτ
ουργιών 
ακοής 
 
Χαρακτηριστι
κά μαθητών 
με 

1. Η αναφορά και 
η κατανόηση των 
όρων: κωφό και 
βαρήκοο παιδί 
μέσα από μια  
ιστορική αναδρομή 
για την εξέλιξη της 
σχολικής ένταξης  
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προβλήματα 
ακοής 
 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
με 
δυσλειτουργί
ες ακοής 
 

των μαθητών με 
ειδικές ανάγκες 
2.Χρονολογικές 
φάσεις και 
περίοδοι της 
συμμετοχικής 
εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα 
3.Νομοθετικό 
Πλαίσιο και 
Εκπαιδευτική 
Πολιτική σχετικά 
με την Ειδική 
Αγωγή και 
Εκπαίδευση και 
ίδρυση σχολείων 
για κωφούς 
μαθητές 
4.Ένταξη και 
ενσωμάτωση των 
κωφών παιδιών 
στην Ελλάδα 
5.Σχολική 
πρόοδος και 
Προοπτικές των 
κωφών μαθητών 

6.Οι συνέπειες 
της ενσωμάτωσης 
στα προσωπικά και 
κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 
των κωφών 
μαθητών 
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3. Ειδική Αγωγή 
και εκπαίδευση 
των μαθητών 
με προβλήματα 
όρασης 

- - - 50 Αποσαφήνιση 
ορισμού των 
δυσλειτουργι
ών της 
όρασης 
 
Χαρακτηριστι
κά μαθητών 
με 
προβλήματα 
όρασης 
 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
σε μαθητές 
με 
δυσλειτουργί
ες όρασης 
 

1. Αποσαφήνιση 
του όρου 
τύφλωσης  -  
ταξινόμηση  

2.Αιτίες 
τύφλωσης και 
ομάδες Υψηλού 
Κινδύνου 
 

3. Η ζωή των 
τυφλών στις 
σύγχρονες 
πόλεις– 
Προβλήματα 
κινητικότητας και 
καθημερινές 
δραστηριότητες 

Δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά με 
προβλήματα 
όρασης 

4.Απαιτήσεις 
εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικού 
υλικού 
κατάλληλου για 
άτομα με 
προβλήματα 
όρασης 
Πρόγραμμα 
πρόληψης 
προβλημάτων 
όρασης και 
τυφλότητας για 
Πρωτοβάθμια – 
Δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 
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5.Εξοπλισμός για 
την εκπαίδευση 
των ατόμων με 
προβλήματα 
όρασης 

 
4. Ειδική Αγωγή 
και εκπαίδευση 
των μαθητών 
με νοητική 
καθυστέρηση 

- - - 50 Αποσαφήνιση 
ορισμού της 
νοητικής 
καθυστέρηση
ς, ταξινόμηση 
 
Χαρακτηριστι
κά μαθητών 
με νοητική 
καθυστέρηση 
 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
 

1. Η απόκτηση 
γνώσεων για την 
Ελαφριά, Μέτρια 
και Βαριά Νοητική 
Καθυστέρηση 
2.Η κατανόηση των 
ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών 
μαθητών με 
Ε.Ν.Κ.,  Μ.Ν.Κ. ή 
Β.Ν.Κ.  
3. Η δυνατότητα  
σχεδιασμού Ειδικού 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
(ΕΕΠ)απευθυνόμεν
ο σε μαθητές  με 
Ε.Ν.Κ.,  Μ.Ν.Κ. ή 
Β.Ν.Κ. 
4.η αξιολόγηση του 
ΕΕΠ 
5.η ενημέρωση 
πάνω στο Πλαίσιο 
Αναλυτικού 
Προγράμματος 
(ΠΑΠΕΑ) για την 
Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

5. Ειδική Αγωγή 
και εκπαίδευση 
των μαθητών 
στο αυτιστικό 
φάσμα 

- - - 50 Αποσαφήνιση 
ορισμού του 
αυτιστικού 
φάσματος 
 
Χαρακτηριστι
κά μαθητών 
στο φάσμα 
του αυτισμού 
 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
σε μαθητές 
στο φάσμα 
του αυτισμού 

1. Η γνώση γύρω 
από τον όρο ΔΑΦ 
(Διαταραχές 
Αυτιστικού 
Φάσματος) και 
ιστορική αναδρομή 
2.Η αναφορά και η 
αποσαφήνιση των 
όρων: Αυτισμός, 
κλασσικός αυτισμό
ς, υψηλά 
λειτουργικός αυτισ
μός, σύνδρομο 
Άσπεργκερ, 
αυτιστική  
διαταραχή, 
διαταραχή του 
αυτιστικού 
φάσματος 
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 3. Η ανάλυση των 
χαρακτηριστικών 
μαθητών με ΔΑΦ 
4. ο σχεδιασμός και 
η αξιολόγηση ΕΕΠ 
για μαθητές με 
ΔΑΦ 
5. η ενημέρωση 
πάνω στο Πλαίσιο 
Αναλυτικού 
Προγράμματος 
(ΠΑΠΕΑ) για την 
Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

6. Ειδική Αγωγή 
και εκπαίδευση 
των μαθητών 
με ειδικές 
μαθησιακές 
δυσκολίες: 
διαταραχές 
στην 
ανάγνωση, 
στην 
ορθογραφία, 
στην παραγωγή 
γραπτού λόγου, 
στα μαθηματικά 

- - - 50 Αποσαφήνιση 
ορισμού 
μαθητών με 
ειδικές 
μαθησιακές 
δυσκολίες 
(διαταραχές 
στην 
ανάγνωση, 
ορθογραφία, 
μαθηματικά) 

 
Χαρακτηριστι
κά μαθητών 
με ειδικές 
μαθησιακές 
δυσκολίες 
(διαταραχές 
στην 
ανάγνωση, 
ορθογραφία, 
μαθηματικά) 
 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
μαθητών με 
διαταραχές 
στην 
ανάγνωση  

 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ

1.  Η γνώση, η 
χρήση και η 
διάκριση της 
ορολογίας των 
ειδικών 
μαθησιακών 
δυσκολιών 
(δυσλεξία, 
δυσορθογραφία, 
δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, 
δυσφασία, 
δυσπραξία). 
2. Η αναγνώριση 
των βασικών 
χαρακτηριστικών 
που παρουσιάζει 
ένας μαθητής με 
ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες. 
3. Η ενημέρωση 
για τα σύγχρονα 
ερευνητικά 
δεδομένα της 
αιτιολογίας και της 
αντιμετώπισης των 
ειδικών 
μαθησιακών 
δυσκολιών.  
4. Η ενημέρωση 
των βασικών 
αρχών για την 
παιδαγωγική και 
διδακτική 
αντιμετώπιση των 
ειδικών 
μαθησιακών 
δυσκολιών στο 
δημοτικό και στο 
γυμνάσιο.  
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ων 
παρέμβασης 
μαθητών με 
διαταραχές 
στην 
ορθογραφία 

 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
μαθητών με 
διαταραχές 
στα 
μαθηματικά 

 
7. ΔΕΠΥ. 
Προβλήματα 
συμπεριφοράς 
στο σχολικό 
περιβάλλον 

- - - 50 Αποσαφήνιση 
ορισμού 
ΔΕΠΥ, 
ταξινόμηση  
 
Χαρακτηριστι
κά μαθητών 
με ΔΕΠΥ 
 
Αξιολόγηση 
και κατάρτιση 
προγραμμάτ
ων 
παρέμβασης 
 

Ανίχνευση και 
αξιολόγηση της 
ΔΕΠΥ στη σχολική 
τάξη 
 
Συνεργασία με 
τους γονείς και 
συνεργασία με την 
σχολική κοινότητα 
 
Αναγνώριση και 
διοχέτευση της 
κινητικής ενέργειας 
του μαθητή και να 
οργανώσει  
κατάλληλο  χώρο 
μέσα στη τάξη 
 
Να είναι σε θέση 
να αναγνωρίσει  
και να διαχειριστεί  
ενδείξεις  
αισθητηριακής 
υπερφόρτισης & 
διάσπασης 
προσοχής του 
μαθητή με ΔΕΠΥ. 
 
Να προσαρμόσει 
την διδασκαλία 
του. 

8. Βασικές 
αρχές της 
Παιδαγωγικής 
Ψυχολογίας και 
της Διδακτικής 

- - - 50 Ενημέρωση στις 
βασικές αρχές 
της 
Εξατομίκευσης 
στη διδασκαλία 

1.  Ανίχνευση των 
ειδικών 
εκπαιδευτικών 
αναγκών στο 
σχολικό πλαίσιο και 
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μεθοδολογίας 
στην 
εκπαίδευση των 
μαθητών με 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή 
αναπηρίες: 
 
8.1. 
Μεθοδολογία 
της 
Εξατομίκευσης 
8.2  Μεθοδολογ
ία της 
Διαφοροποίηση
ς  
 

και την ποιοτική 
αξιολόγηση. 
 
Εφαρμοσμένη 
πρακτική 
εξάσκηση  στην 
αξιολόγηση του 
ενδοατομικού 
προφίλ και τον 
Εξατομικευμένο 
Εκπαιδευτικό 
Προγραμματισμ
ό. 
 
Ενημέρωση στις 
βασικές Αρχές 
της 
Διαφοροποίησης
. 
 
Εφαρμοσμένη 
πρακτική 
εξάσκηση στη 
Διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας 
και της 
αξιολόγησης. 

εντοπισμός των 
μαθητών. 
2. Αξιολόγηση και 
διάγνωση.  
3. Βασικές Αρχές 
κατάρτισης 
Εξατομικευμένου 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
4. Διδακτική 
μεθοδολογία  
5. Διαφοροποίηση 
του Αναλυτικού 
Προγράμματος 
6. Παράλληλη 
Στήριξη: βασικές 
αρχές 
7. Ειδικά 
εκπαιδευτικά 
προγράμματα και 
προγράμματα 
σπουδών 
8. Εκπόνηση 
Εξατομικευμένου 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος σε 
πλαίσιο 
συνεκπαίδευσης 
και συνδιδασκαλίας 

9. Σχεδιασμός 
Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης 
στην Ειδική 
Αγωγή 

- - - 50 1) Η έννοια 
του 
εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού 

2) Μοντέλα 
Εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού 

3) Ο 
Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός 
στην 
Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 

4) Ο 
σχεδιασμός 
του 
περιεχομένου 
του 

Να  ορίζει τις έννοιες  
που αναφέρονται 
στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό  

Να συσχετίζει  την 
εκπαιδευτική 
στρατηγική με τον 
εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό 

Να απαριθμεί  τα 
οφέλη του 
εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού 

Να εφαρμόζει 
εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό σε 
προγράμματα 
εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Να υιοθετήσει τις 
βασικές αρχές του 
εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού σε 
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εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

5) 
Προσδιορισμός 
του Σκοπού και 
των 
Εκπαιδευτικών 
Στόχων 

6) Τα βασικά 
δομικά 
συστατικά  
μιας διδακτικής 
ενότητας 

 

 

 

προγράμματα 
εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Να διακρίνει τις 
διαφορές 
εκπαιδευτικού 
σκοπού και 
εκπαιδευτικών 
στόχων. 

Να αναλύει τις 
παραμέτρους που 
συνδέονται με το 
σχεδιασμό μιας 
διδακτικής 
ενότητας. 

Να σχεδιάζει το 
περιεχόμενο και το 
περίγραμμα των 
διδακτικών 
ενοτήτων ενός 
προγράμματος. 

Να ελέγχει  την 
ορθότητα της  
στοχοθεσίας μιας 
διδακτικής 
ενότητας 
αξιοποιώντας το 
θεωρητικό πλαίσιο. 

Να υιοθετήσει την 
διατύπωση των 
στόχων σε επίπεδο 
Γνώσεων –
Δεξιοτήτων –
Στάσεων. 

Να ακολουθεί 
συγκεκριμένες 
προδιαγραφές στην 
ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού 
υλικού. 

 

10. Εκπόνηση 
γραπτής 
εργασίας –

- - - 50 Σύνταξη και 
Ανάλυση 

Αποτελεί εργαλείο 
για την 
αποτελεσματικότερ
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Μελέτης 
περίπτωσης 

Μελέτης 
Περίπτωσης 

η εκπαίδευση: 
διαμορφώνοντας 
μια ανάλυση 
περίπτωσης  
παρόμοια με αυτές 
που θα 
συναντήσετε στο 
μέλλον, καθώς 
επίσης θα έχετε 
την ευκαιρία να 
σχεδιάσετε μια 
παρέμβαση, αλλά 
και να έχετε 
ανατροφοδότηση 
από τον εκπαιδευτή 
– σύμβουλο. 

 
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1.Λαμβάνεται υπόψη η παρουσία τους στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα  που αφορά την 
παρακολούθηση του διδακτικού υλικού 
2. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος 
περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της επίλυσης και 
ηλεκτρονικής υποβολής των τεστ που περιέχουν οι 
ενότητες με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που 
έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή της Ομάδας. Στόχος των 
συγκεκριμένων Τεστ είναι η αξιολόγηση των γνώσεων 
των εκπαιδευόμενων σχετικά με τα βασικά σημεία της 
εκάστοτε θεματικής, όπως χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού που εξετάζονται, αξιολόγηση και τεχνικές 
παρέμβασης. 

3. Η υποβολή εργασίας – μελέτης περίπτωσης από 
τους εκπαιδευόμενους. 
Η εργασία  που θα συντάξουν θα αναφέρεται στην 
υποθετική περίπτωση ενός παιδιού χωρίς 
αναφορά σε προσωπικά δεδομένα και θα 
περιγράφονται μεταξύ των άλλων:  
* Η ηλικία, το φύλο και ηδυσκολία του παιδιού  
* Τα πιθανά προβλήματα που δημιουργεί αυτή η 
δυσκολία στο ίδιο και στο περιβάλλον του 
(οικογένεια, σχολείο)  
* Η βαθμίδα εκπαίδευσης και τις δομές που 
υποστηρίζεται  
* Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε οικογενειακό 
(εφόσον είναι εφικτό) και εκπαιδευτικό 
περιβάλλον  
* Η εξέλιξη που έχει το συγκεκριμένο άτομο  
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Η παραπάνω δραστηριότητα έχει στόχο να 
βελτιώσει τις γνώσεις σας μέσα από τη βιωματική 
προσέγγιση και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
υλικού και της βιβλιογραφίας 

... 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Θα επιλεγούν από το μητρώο 

εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Θα πρέπει να διαθέτουν σημαντική 
εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία στην 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ερευνητικό 
και συγγραφικό έργο στον εν λόγω τομέα. 

Προσόντα εκπαιδευτών 

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος  Σπουδών ή 
Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση 

2. Διδακτική Εμπειρία σε σχολεία ειδικής 
αγωγής  

3. Εμπειρία στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτών ειδικής αγωγής  

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Βαθμοί ECVET 
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

20 ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 480 ΕΥΡΏ 
Εκπτωτική πολιτική ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (432€) 

 
 Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να 

καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του 
Προγράμματος 

 Εκπαιδευόμενοι που έχουν 
παρακολουθήσει Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστημίου Πειραιά 

 Εργαζόμενοι σε εταιρείες με 
παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του 
Επιμορφωτικού Προγράμματος 

 
ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (360 €) 

 Άνεργοι 
 Φοιτητές 
 Πολύτεκνοι 
 ΑμεΑ 
 Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών 

δύο ή περισσοτέρων ατόμων που 
συνδέονται με πρώτου βαθμού 
συγγένεια 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (336 €) 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές  
Εκπαιδευτικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές  ΙΕΚ και 
ΣΔΕ 

 Διευθυντές και Υποδιευθυντές  ΚΔΒΜ 
 Εκπαιδευτικό Προσωπικό  Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής 

 Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ 
 Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε 

Φροντιστήρια 
 Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – 

ΑΤΕΙ της ημεδαπής 
 

Τρόπος καταβολής τελών(Άπαξ /Δόσεις) Καταβολή σε δύο δόσεις 
 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

Όμιλος  ΑΠΟΨΗ 

 

 


