
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αρετή Λάγιου,  

Δ/ντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας 

Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (450 ΩΡΩΝ) 
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής 

Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον», διάρκειας 450 ωρών. 

  

http://www.uniwa.gr/


Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστημονική εποπτεία του σεμιναρίου γίνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και 

Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτή περιλαμβάνει 

αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του ψηφιακού υλικού, των μεθόδων διδασκαλίας, την 

επάρκεια των διδασκόντων και την τελική απονομή των τίτλων σπουδών.  

2. Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

3. Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.  

4. Το παρόν πρόγραμμα προσφέρεται και σε συνεργασία με τα Ελληνικά Κέντρα Δια 

Βίου Μάθησης της Vellum Global Educational Services, https://freestudies.gr/. 

 

Έναρξη μαθημάτων: 30.01.2022 

Λήξη μαθημάτων: 02.11.2022 

Δίδακτρα: Προσφέρονται στην προνομιακή τιμή των 160 ευρώ, τα οποία 

καταβάλλονται εφάπαξ 

Εγγραφές έως: 28/02/2022  

Πληροφορίες:  

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://kedivim.uniwa.gr/ 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramkediv@uniwa.gr 

 

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://kedivim.uniwa.gr/course/eidiki-agogi-kai-proagogi-

psychikis-ygeias-sto-scholiko-perivallon/ 

 

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους γονείς καθώς και σε όλους εκείνους που 

επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, με έμφαση στην αξιολόγηση,  διάγνωση, και παρέμβαση σε παιδιά και 

https://freestudies.gr/
https://kedivim.uniwa.gr/
mailto:gramkediv@uniwa.gr
https://kedivim.uniwa.gr/course/eidiki-agogi-kai-proagogi-psychikis-ygeias-sto-scholiko-perivallon/
https://kedivim.uniwa.gr/course/eidiki-agogi-kai-proagogi-psychikis-ygeias-sto-scholiko-perivallon/


εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες με στόχο την βελτίωση των 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το  πιστοποιημένο πρόγραμμα «Ειδική εκπαίδευση-Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο 

Σχολικό περιβάλλον» διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της προσφοράς 

συνδυαστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας ακαδημαϊκών φορέων σε 2 γνωστικά πεδία 

αιχμής, της ειδικής αγωγής και της προαγωγής ψυχικής υγείας. Το  πρόγραμμα 

παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, 

προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση 

και φροντίδα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, να μπορεί 

να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Εξετάζει βασικές έννοιες της 

ειδικής αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και εκπαίδευσης και 

εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής 

και όρασης. Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή συμπεριληπτικών 

αρχών εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και 

ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και στην αξία της συνεργασίας εκπαιδευτικών, 

γονέων και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.  

Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι 

παιδαγωγικές μέθοδοι και οι αποτελεσματικές πρακτικές που μπορούν να 

ακολουθηθούν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, προκειμένου η υποστήριξη των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι ωφέλιμη λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, θα δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τι είναι ένα 

σχολείο για όλους» και θα εξεταστεί πώς λειτουργεί η συνεκπαίδευση στην Ελλάδα, 

που αποτελεί φιλοσοφική παραδοχή, στηριζόμενη σε βασικές αρχές της Παιδαγωγικής 

και της Ψυχολογίας, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου που ζει σε μια 

σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  



Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να: 

1. Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και το πως αυτά συμβάλλουν στην ψυχική υγεία 

των μαθητών 

2. Διακρίνουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συμβολής 

της στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μαθητών. 

3. Εφαρμόζουν συμπεριληπτικές πρακτικές κατά τη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των 

ίδιων των μαθητών αλλά και των εμπλεκομένων μερών. 

4. Σχεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια μαθήματος για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία. 

5. Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών/μεθόδων για τη 

διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ώστε να 

συμβάλλουν θετικά στην ψυχική υγεία των μαθητών 

6. Υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ώστε να συμβάλλουν στην 

ψυχική υγεία των μαθητών 

7. Συμβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών και την 

ενδυνάμωση του περιβάλλοντος, σχολικού και οικογενειακού. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης 

(BlendedLearning) το οποίο περιλαμβάνει:  

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (423 ώρες) 

• Σύγχρονης μάθησης (27 ωρών) στην οποία θα παρουσιάζονται και θα 

συζητούνται αναλυτικά και διεξοδικά ειδικότερα θέματα ή απορίες με την από ενεργή 

συμμετοχή εκπαιδευόμενων και διδασκόντων. 



Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αξιοποιώντας 

τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η διεξαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, 

προσφέρει στον εκπαιδευόμενο χρονική και χωρική ευελιξία καθώς και προστιθέμενη 

αξία της θεωρητικής μάθησης. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα ασκούνται σε 

θεωρητικές και βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές μάθησης με σκοπό την ενεργητική 

συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης και δημιουργικότητάς τους. Η διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας και 

κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτη και εξατομικεύεται από τους διδάσκοντες 

κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του μαθήματος.  

Διδακτικές μέθοδοι 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

▪ διαλέξεις  

▪ καταιγισμός ιδεών 

▪ ασκήσεις πεδίου 

▪ διαδραστική διδασκαλία 

▪ μελέτη & ανάλυση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας 

▪ μελέτες περίπτωσης 

▪ ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο και συναφές υλικό μελέτης 

▪ τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

Εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική 

ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων (google classroom). Κατά 

την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας θα αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες 

ανακοινώσεις και οι οδηγοί για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (μέσω email) στον ορισμένο 



εκπαιδευτή του, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες 

και τις ασκήσεις αξιολόγησης. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ) 

Το πρόγραμμα είναι εννεάμηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.  

Έναρξη μαθημάτων: 30.01.2022 

Λήξη μαθημάτων: 02.11.2022 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αποκτημένων γνώσεων / δεξιοτήτων πιστοποιείται εφόσον οι 

εκπαιδευόμενοι επιτύχουν στις προβλεπόμενες δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες αυτές 

διεξάγονται σε περιοδική βάση και αποσκοπούν στο να επαληθευθούν οι δεξιότητες 

που έχουν αποκτηθεί. Οι ενδιάμεσες εργασίες αποσκοπούν στην επιστημονική 

διάδραση μεταξύ διδασκόντων και εκπαιδευομένων. Ειδικότερα, το θεωρητικό μέρος 

του προγράμματος περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της επίλυσης και ηλεκτρονικής 

υποβολής των τεστ που περιέχουν οι διδακτικές ενότητες με βάση συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα που δίνεται από τον εκπαιδευτή. Η βαθμολογία προηγούμενων 

διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία 

υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Στόχος των συγκεκριμένων τεστ είναι η 

αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.  

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού σπουδών προβλέπεται ο συνολικός βαθμός να 

προέρχεται από τις επιμέρους βαθμολογίες αξιολόγησης στο σύνολο των μαθημάτων 

(100%).  

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του 

Πιστοποιητικού, απαιτούνται τα εξής: 

• Συμπλήρωση των εννέα τεστ αξιολόγησης 

• Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.  



 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης 

(Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης) όπως προβλέπεται 

από το νόμο 3369/Α΄171/06/07/2005 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις» και το νόμο 3879/Α΄163/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 

και λοιπές διατάξεις». Ο χορηγούμενος τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επιπλέον 

προσόν (τυπικό και ουσιαστικό) κατά τις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και 

εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

Το Πρόγραμμα προσφέρει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,50  ECVET 

(https://www.iky.gr/el/ecvet). 

Επιπλέον, μοριοδοτείται ως σεμινάριο, που οργανώθηκε από δημόσιο Πανεπιστήμιο. 

Πιο συγκεκριμένα προσφέρει: 

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – 

αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι) 

- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 

-  0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης 

- Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς) 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Το σεμινάριο προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 160 ευρώ συνολικά και 

καταβάλλεται εφάπαξ. 

 *Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και 

ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο. 



 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα 1  

Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (Εκπαίδευση και 
Συμπερίληψη)   
 

Περιγραφή 
 

 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι «το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόμος 3699/2008). Στην 

ενότητα αυτή θα συζητηθεί η ιστορία της Ειδικής Αγωγής, ο νόμος της Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 

3699/2008), η έννοια της αναπηρίας. Θα αποσαφηνιστούν εννοιολογικά οι όροι 

«ενιαία εκπαίδευση», «ένταξη», «συμπερίληψη», αλλά και θα αναλυθούν θεμελιώδεις 

διακηρύξεις και νομοθεσίες για την ενιαία εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Με 

την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να 

γνωρίσουν την ιστορία της γέννησης της ειδικής αγωγής και τα στάδια που αυτή 

πέρασε, να ερμηνεύουν την έννοια της αναπηρίας, να περιγράφουν το νόμο της 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Νόμος 3699/2008), να διακρίνουν τις έννοιες «ενιαία εκπαίδευση», «ένταξη», 

«συμπερίληψη» και να γνωρίσουν θεμελιώδεις διακηρύξεις και νομοθεσίες για την 

ενιαία εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. 

Διδακτική Ενότητα 2 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά Ατόμων και Ψυχική Υγεία 
με ΜΔ, Στρατηγικές Παρέμβασης & Τεχνικές Διδασκαλίας 
 

Περιγραφή 
 

 



Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν δυσκολίες σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο 

δυσκολεύεται να μάθει με τον καθιερωμένο-συμβατικό τρόπο, αλλά, αντίθετα, μαθαίνει 

με έναν διαφορετικό τρόπο και συχνά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες 

που παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το μαθησιακό «προφίλ» των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει δυσκολίες στην επεξεργασία των 

οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων, μειωμένη μνημονική και οργανωτική ικανότητα, 

σημαντική έκπτωση της λειτουργίας της διατήρησης προσοχής, προβλήματα 

μεταγνωστικού τύπου, αδύναμα κίνητρα για μάθηση, παθητικό προφίλ μαθητή με 

χαμηλές αυτο-προσδοκίες και αυτοεκτίμηση. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, 

οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τις έννοιες των μαθησιακών 

δυσκολιών και της δυσλεξίας, να γνωρίσουν τις κατηγορίες, τα αίτια και τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών με ΜΔ και δυσλεξία, αλλά και θα παροτρυνθούν στη 

χρήση συμπεριληπτικών τεχνικών για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

Διδακτική Ενότητα 3 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Χαρακτηριστικά Ατόμων 
και Ψυχική Υγεία με ΔΑΦ, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & 
Προκλήσεις  
 
Περιγραφή 
 

Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) περιγράφουν μια διά βίου κατάσταση 

που χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στην κοινωνική συναλλαγή, διαταραγμένη λεκτική 

και μη-λεκτική επικοινωνία, περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων, φαντασίας και 

ευελιξίας, και διαταραγμένη πρόσληψη και επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων. 

Αναφέρονται σε μια ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που εμφανίζονται στην 

πρώιμη παιδική ηλικία και παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, εξαιτίας 

αναπτυξιακών δυσλειτουργιών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Με την 

ολοκλήρωση 

αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τις έννοιες των 

Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος και του αυτισμού, να αναγνωρίσουν την 

αιτιολογία, τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των ατόμων με 



αυτισμό, να καταλάβουν τις προκλήσεις που συναντούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την 

ένταξη των αυτιστικών παιδιών και να παροτρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι στη χρήση 

συμπεριληπτικών τεχνικών για τη διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ. 

Διδακτική Ενότητα 4 

Η Εκπαίδευση των Κωφών/Βαρήκοων Ατόμων: Χαρακτηριστικά 
και Ψυχική Υγεία, Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και Εμπόδια 
Συμπερίληψης 
 
Περιγραφή 
 

Στο χώρο της εκπαίδευσης και σύμφωνα με τη δυνατότητα του ατόμου να 

προσλαμβάνει και να κατανοεί την ομιλούμενη γλώσσα, κωφό είναι το άτομο το 

οποίο, λόγω της ακουστικής του απώλειας – αυτή είναι συνήθως μεγαλύτερη από 70 

dB σε όλες τις συχνότητες –, συναντά εμπόδια στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του 

ακουστικού καναλιού, είτε χρησιμοποιεί είτε όχι ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά 

βοηθήματα. Αντίστοιχα, βαρήκοο είναι το άτομο το οποίο λόγω της ακουστικής του 

απώλειας – αυτή είναι συνήθως μεταξύ 25-69 dB σε όλες τις συχνότητες –, συναντά 

δυσκολίες, αλλά δεν παρεμποδίζεται στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του 

ακουστικού καναλιού, είτε χρησιμοποιεί είτε όχι ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα τεχνικά 

βοηθήματα. Με την ολοκλήρωση αυτών των ενοτήτων, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε 

θέση να διακρίνουν τους όρους «προγλωσσική» και «μεταγλωσσική κωφότητα», 

«νευροαισθητήρια βαρηκοΐα», «βαρηκοΐα αγωγιμότητας» και «βαρηκοΐα μεικτού 

τύπου», «αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα» και «μονόπλευρη βαρηκοΐα», να αναγνωρίζουν 

το βαθμό της ακουστικής απώλειας ως ελάχιστη (16-25 dB), ήπια (26-40 dB), μέτρια 

(41-55 dB), μέτρια προς σοβαρή (56-70 dB), σοβαρή (71-90 dB) και πλήρη (91+ dB), 

να προσδιορίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα που αφορά την ακαδημαϊκή 

πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών και να εμβαθύνουν στους εξωτερικούς και εσωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών 

Διδακτική Ενότητα 5 

Άτομα με Προβλήματα Όρασης: Χαρακτηριστικά και Ψυχική Υγεία, 
Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προβλήματα Προσβασιμότητας  

Περιγραφή 



 

Παιδιά με προβλήματα όρασης θεωρούνται αυτά με χαμηλή όραση τα οποία 

χρησιμοποιούν το αλφάβητο των βλεπόντων και αυτά με λίγη ή καθόλου όραση που 

χρησιμοποιούν το σύστημα Braille. Τα άτομα με προβλήματα όρασης προσέχουν και 

αξιοποιούν περισσότερο τα ηχητικά ερεθίσματα (θορύβους αυτοκινήτων, υφή της 

φωνής και το στυλ της ομιλίας, ήχους της φύσης της πόλης και του εργασιακού 

περιβάλλοντος κ.α.), προσέχουν και αξιοποιούν περισσότερο τα οσφρητικά 

ερεθίσματα (μέσω αγγίγματος 

αντικειμένων, προσώπων, υλικών, ειδικών συσκευών ή εξαρτημάτων κ.α.), συχνά 

μπορεί να αισθάνονται πιο περιορισμένα, ανασφαλή και να διστάζουν να πάρουν 

πρωτοβουλίες, ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή τους, 

καθώς και στην προσαρμογή τους σε ομάδες συνομηλίκων, συναντούν εμπόδια σε 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. τροφή, βάδιση, κινητικότητα, ανάπτυξη λόγου 

κ.α.), μπορεί να χαρακτηρίζονται από έντονο φόβο και ντροπή για την αναπηρία τους, 

με αποτέλεσμα να προσπαθούν να κρύψουν την αναπηρία τους και τις διάφορες 

δυσκολίες τους, νιώθουν συχνά πως δεν είναι αυτόνομα, αλλά εξαρτώνται από 

τρίτους στην καθημερινότητά τους. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 

επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν ποια είναι τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης, να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες ατόμων με προβλήματα όρασης και τους 

διάφορους ορισμούς της τυφλότητας και της μερικής τύφλωσης, να 

συνειδητοποιήσουν τη σχετικότητα των υπαρχόντων ορισμών και να προσεγγίσουν 

θέματα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες όρασης. 

Διδακτική Ενότητα 6 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και 
Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
 

Περιγραφή 
 

Η διαφοροποίηση είναι ένας καινοτόμος τρόπος αποτελεσματικής διδασκαλίας και 

μάθησης, που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν οι 

δάσκαλοί τους λαμβάνουν υπόψιν τους τις διαφορές τους στα επίπεδα ετοιμότητας, 

τα ενδιαφέροντά τους και τα μαθησιακά τους προφίλ.  



Σύμφωνα με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν το 

περιεχόμενο της μάθησης,τις διδακτικές μεθόδους, τα διδακτικά μέσα, τις μαθητικές 

δραστηριότητες και τα μαθησιακά προϊόντα, ώστε να ανταποκριθούν στα ατομικά 

χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή τους, με στόχο να μεγιστοποιηθούν οι μαθησιακές 

εμπειρίες και δυνατότητές τους. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 

επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν την έννοια της διαφοροποίησης, 

να επισημαίνουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, να διακρίνουν τις προϋποθέσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να 

κατανοήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να 

αναγνωρίσουν τη σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να 

προσδιορίζουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να διακρίνουν 

τους τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να σχεδιάζουν 

διαφοροποιημένα σχέδια διδασκαλίας 

  



Διδακτική Ενότητα 7  

Οι δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού και της συνηγορίας του 
εαυτού για τα άτομα με αναπηρία. Συνέπειες στην ψυχική Υγεία των 
μαθητών 
 

 

Περιγραφή 
 

Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και 

πεποιθήσεων, που καθιστούν ικανό ένα άτομο να εμπλέκεται σε αυτορρυθμιζόμενη 

και αυτόνομη συμπεριφορά. Συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού αποτελούν 

οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επιλογών (choice/decision making skills), οι 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (problem-solving skills), οι δεξιότητες καθορισμού 

και επίτευξης στόχων (goal-setting and attainment skills), ο εσωτερικός τόπος ελέγχου 

(internal locus of control), η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy), η προσδοκία για 

το αποτέλεσμα (outcome expectancy) και η αυτογνωσία (self-knowledge). Η 

συνηγορία του εαυτού περιλαμβάνει τη γνώση του εαυτού (knowledge of self), τη 

γνώση των δικαιωμάτων (knowledge of rights), την επικοινωνία (communication) και 

την ηγεσία (leadership) Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση να επισημαίνουν τα εμπόδια που συναντούν τα άτομα με αναπηρίες 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να κατανοήσουν την έννοια, τα συστατικά στοιχεία και 

τα οφέλη του αυτοπροσδιορισμού, να αναγνωρίζουν τη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού στην ακαδημαϊκή πορεία των ατόμων με αναπηρία, να 

κατανοήσουν τη σημασία του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα χωρίς αναπηρία, να 

προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού 

των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να προσεγγίζουν την έννοια της 

συνηγορίας του εαυτού και τα συστατικά της στοιχεία, να εμβαθύνουν στην έννοια της 

συνηγορίας του εαυτού και στη σημασία της για τα άτομα με αναπηρίες, να 

διακρίνουν την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας» (self-efficacy) από την έννοια 

της αυτοαντίληψης (self-concept). 

  



Διδακτική Ενότητα 8 

Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη 
 

Περιγραφή 
 

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα εξετασθούν τα ζητήματα του εκπαιδευτικού και κατά 

συνέπεια του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με αναπηρίες και ο βαθμός στον οποίο 

είναι δυνατόν να τύχουν ίσων ευκαιριών και δίκαιης μεταχείρισης. Θα εξετασθεί η 

εκπαίδευση της συμπερίληψης και θα αναλυθούν οι όροι της ενσωμάτωσης, ένταξης 

και συμπερίληψης. Είναι γεγονός ότι οι ανισότητες που υφίστανται στο κοινωνικό 

περιβάλλον εμφανίζονται και στο περιβάλλον του σχολείου, μέσα στο οποίο 

ενδεχομένως αυξάνονται ή μειώνονται και συντηρούνται ή όχι. Οι ερμηνείες γύρω από 

τη συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι πολλές, ανάλογα με τον τρόπο που ο καθένας 

εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Γενικότερα η ιδέα της συμπερίληψης υφίσταται στα αναλυτικά προγράμματα και 

αντικατοπτρίζει όχι μονάχα την τοποθέτηση του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο σχολείο τυπικής ανάπτυξης, αλλά και τη δημιουργία εκείνων των 

συνθηκών μάθησης, οι οποίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για την 

εκπαίδευση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες που κάποια από αυτά 

εμφανίζουν. Σύμφωνα με το συμπεριληπτικό μοντέλο, τα σχολεία και το εκπαιδευτικό 

σύστημα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλους τους μαθητές μέσα από 

προσαρμοσμένες στρατηγικές, ώστε όλοι να είναι εφικτό να ανταποκριθούν. Κύριος 

στόχος είναι η εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα ή 

τις δυσκολίες που ίσως παρουσιάζουν, ώστε να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να 

δημιουργηθούν οι βάσεις για μια εκπαίδευση για όλους. 

  



Διδακτική Ενότητα 9 

Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
Περιγραφή 
 

Η συμβουλευτική αποτελείται από μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση, που 

παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό που να 

μπορεί να κάνει θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος του 

προσανατολισμός. Η συμβουλευτική συνίσταται σε μια σειρά άμεσων επαφών με το 

άτομο, που αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια, ώστε να αλλάξει τις 

στάσεις και τη συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική των οικογενειών με παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και ιδιαίτερες ευαισθησίες αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της 

συμβουλευτικής, που μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Οι 

παραδοσιακές μέθοδοι ανατροφής, ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο, δε δίνουν 

απαντήσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα, που προκαλεί η αναπηρία. Η ανάγκη της 

οικογένειας για καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική είναι, συνήθως, 

μακροχρόνια. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της διαταραχής, η αποδοχή των 

δυσκολιών και η προσαρμογή δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι γονείς χρειάζονται 

χρόνο και υποστήριξη προκειμένου να αποδεχθούν τα προβλήματα και να 

αναθεωρήσουν τις προσδοκίες για το μέλλον του παιδιού και της οικογένειας. Η 

συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών με τους γονείς συνιστά έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος 

παρέμβασης. Οι στάσεις των ειδικών και οι επιθυμίες των γονέων δε θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να αφήνουν περιθώρια για ανταγωνιστικές σχέσεις. 

Οι παράγοντες που θεωρούνται ουσιαστικοί για μια θετική σχέση με τους γονείς, 

σύμφωνα με τα ευρήματα μιας σειράς ερευνών είναι: Ενίσχυση της επάρκειας των 

γονιών, δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

του παιδιού, ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ γονέων – 

παιδιών, συμβουλευτική γονέων για τις προοπτικές της εξέλιξης του παιδιού, 

αντιμετώπιση της προσωπικής και οικογενειακής δυναμικής, δημιουργία ενός 

πλαισίου διαλόγου μεταξύ γονιών και επαγγελματιών για τα προγράμματα πρώιμης 

παρέμβασης και δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. 



ΕΓΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Συμπληρώστε την αίτηση σας μέχρι 28/02/2022. 

Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής ,καταθέστε στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, 

με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας, το ποσό των 160 ευρώ εφάπαξ, από έως 

28/02/2022 

 

IBAN ALPHA BANK: GR88 0140 1510 1510 0200 100 3806 

Δικαιούχος: ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ για το έργο 80949 

 

 

 

  



ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί 

το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με την υποβολή της αίτησης 

παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. 

2. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι πρόθυμο 

να επιλύσει κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας, αρκεί: 

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας. 

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου 

(e-mail: gramkediv@uniwa.gr και kandroul@uniwa.gr). 

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά 

Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο 

χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και 

οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών 

από την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

5. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της 

προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ 

ουδένα τρόπο δεσμευτική για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν 

από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

7. Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των 

προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. 

8. Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του 

Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από το Πρόγραμμα, χωρίς 

επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.  

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα 

χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από 

copyright και η, με οποιαδήποτε μορφή, αναπαραγωγή του έχει νομικές κυρώσεις. 

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται 

υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. 

Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται 

αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση 

για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις 

μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δε θα 

επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να 

σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά 

αποζημίωση.  

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις του προγράμματος, όπως αυτές κάθε φορά 

καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από το πρόγραμμα χωρίς επιστροφή διδάκτρων 

ή απονομή βεβαίωσης. 
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