ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΧΤΦΙΚΗ &
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ
Επιστημονικά Τπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΕΣΗΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Παιδοψυχολογία» (600 ωρών)
Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Παιδοψυχολογία/Childpsychology», διάρκειας 600
ωρών.
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Έναρξη μαθημάτων: 20/06/2020
Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021
Δίδακτρα: 450 ευρώ, σε 2 δόσεις
Εγγραφές έως: 19/06/2020

Πληροφορίες: Ιστότοποι: Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr
Σηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr
grammateiappy@aegean.gr
ύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=358

Σο πρόγραμμα προσφέρεται είτε
Α. ΔΩΡΕΑΝ για όσους το επιλέξουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ για τη γνώση ΦΨΡΙ ΒΕΒΑΙΨΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΕΙΣΕ
Β. ΜΕ ΕΣΗΙΑ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 450 ευρώ (με δόσεις) για όσους επιθυμούν:
- Να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
που καθιστά το σεμινάριο Μοριοδοτούμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η
βεβαίωση δίνεται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων σε ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών στο τέλος του Προγράμματος.
- Να έχουν προνομιακή πρόσβαση στην πλατφόρμα Google Classroom αντί
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, εμπλουτισμένο ψηφιακό υλικό και μέντορα
καθηγητή.
- Να πάρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET .
- Να διανθίσουν την ασύγχρονη διδασκαλία με live video ή σύγχρονες συνεδρίες με
επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο eClass, στο Google Meet, στο Webex, στο Zoom ή
στο Facebook Rooms. Οι σύγχρονες συνεδρίες είναι βιωματικές και δίνουν έμφαση στις
πρακτικές εφαρμογές των θεωριών.
- Να αποκτήσουν μελλοντική έκπτωση 50% σε ένα ακόμη ετήσιο σεμινάριο των
Προγραμμάτων Χυχικής Τγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την οποία μπορούν να
μεταφέρουν σε πρόσωπο της επιλογής τους, εάν το επιθυμούν.
- Να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν κόσμο προνομίων και πολλαπλασιαστικών
παροχών από συνεργάτες των Προγραμμάτων Χυχικής Τγείας (δωρεάν σεμινάρια).
- Να απολαμβάνουν εκπτώσεων σε όλες τις δράσεις των Προγραμμάτων Χυχικής
Τγείας, όπως συνέδρια, θερινά σχολεία, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Σο πρόγραμμα προσφέρεται ΔΨΡΕΑΝ για όσους επιθυμούν:
-Να μελετήσουν μόνοι τους δομημένο επιστημονικό υλικό αποκλειστικά για τη γνώση.
-Να αυτοαξιολογηθούν με ερωτήσεις κριτικής ανάλυσης.
-Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για την προσωπική τους ανάπτυξη.
ΣΟ ΔΨΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ε ΟΟΤ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΨΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΜΕΛΕΣΟΤΝ ΜΟΝΟΙ ΣΟΤ
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ΚΑΛΕΙΣΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΑΝΑΜΕΑ ΣΟ ΔΨΡΕΑΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΔΑΚΣΡΑ
ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΜΕΣΑΠΗΔΗΕΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΔΨΡΕΑΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΔΑΚΣΡΑ ΜΕΑ
ΣΟΝ ΠΡΨΣΟ ΜΗΝΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
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Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν
να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να
ανταπεξέλθουν

σε

ασύγχρονη

διδασκαλία

με

εμπλουτισμένο

και

απαιτητικό

περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη
φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια,
ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να
διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της
συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο
σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Οι επιμορφούμενοι του προγράμματος της Παιδοψυχολογίαςθα εμπλακούν σε ένα
εκπαιδευτικό ταξίδι που σκοπό έχει την εισαγωγή στον τομέα της Παιδοψυχολογίας, με
έμφαση την Έρευνα, στη χολική Χυχολογία και τις αναπτυξιακές διαταραχές και
αποκλίσεις.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστούν με τρόπο αναλυτικό και
εμπεριστατωμένο όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυική μέχρι τη
μετεφηβική

ηλικία.

Έμφαση

δίνεται

στο

γνωστικό,

ψυχοσυναισθηματικό

και

συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και
αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη σχολική ζωή, στο ρόλο του
παιχνιδιού, στις αποκλίνουσες συμπεριφορές, στην ανάπτυξη της ηθικότητας και του
λόγου.

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΟΤ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:


Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της παιδοψυχολογίας και της
παιδοψυχιατρικής, καθώς και τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την
ψυχική υγεία των μαθητών τους.
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Να αναπτύσουν βασικές δεξιότητες, όπως την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων
διδασκαλίας και χρήση κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης με την κατανόηση
και εφαρμογή σχετικών ψυχολογικών θεωρικών και θεωριών μάθησης.



Να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους η ανάπτυξη του ατόμου και οι
ατομικές διαφορές επηρεάζουν τη μάθηση καθώς και τις συνέπειες που δύναται
να έχουν αυτές οι παράμετροι στη διδασκαλία.



Να κατανοούν την έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών και
εφήβων, τις βασικότερες συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές τους
δυσκολίες, καθώς και να ενημερωθούν για τις διάφορες θεραπευτικές
προσεγγίσεις και πρακτικές αντιμετώπισής τους.



Να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων
διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης.

 Να διακρίνουν τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, τους σκοπούς, τα είδη και τη
χρησιμότητα της έρευνας.

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Σο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές
μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία
δεν

απαιτεί

την

ταυτόχρονη

αλληλεπίδραση

των

επιμορφούμενων

και

των

διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το
προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΦΗ -ΣΕΛΟ)
Σο πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.
Έναρξη μαθημάτων: 20/06/2020
Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ


υμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής
ενότητας
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ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΕΙ
Όλα

μας

τα

Προγράμματα

προσφέρουν

Ευρωπαϊκές

Πιστωτικές

Μονάδες

Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30
ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).
Σα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν
από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:
• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη
γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.
Σο

Πανεπιστήμιο

στέκεται

αρωγός

σε

κάθε

προσπάθεια

επαγγελματικής

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

ΔΙΔΑΚΣΡΑ/ΔΟΕΙ
Σο κόστος του σεμιναρίου είναι 450 ευρώ συνολικά τα οποία καταβάλλονται ως εξής:
-1η δόση εγγραφής: 225,00 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 19 Ιουνίου 2020
(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)
-2η δόση: 225,00 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 19επτεμβρίου 2020
*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή
υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σο πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Διδακτική Ενότητα 1

Τίηινο: Εμειηθηηθή Ψπρνινγία- Γλσζηηθή θαη Σπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε θαηά ηελ εκβξπτθή, βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία.
Περιγραφή
Η πρώτη διδακτική ενότητα παρουσιάζει τη φάση της ανάπτυξης και συγκεκριμένα το
είδος των μεταβολών που συντελούνται στις δομές, λειτουργίες και μορφέςσυμπεριφοράς του ατόμου κατά τα είκοσι πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς και
στους παράγοντες που τις προκαλούν.
Η πορεία της ανάπτυξης χωρίζεται σε επιμέρους περιόδους. Ο συνήθης χωρισμός είναι
σε πέντε περιόδους: α) προγεννητική ή ενδομητρική περίοδος – Εμβρυϊκή ηλικία (από τη
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σύλληψη ως τη γέννηση), β) βρεφική ηλικία (από τη γέννηση ως το 2ο έτος),
γ)προσχολική ή πρώτη παιδική ή νηπιακή ηλικία (από το 3ο ως το 6ο έτος), δ) σχολική
ή δεύτερη παιδική ηλικία (από το 7ο ως το 11ο έτος) και ε) εφηβική ηλικία (από το 11ο
ως το 20ο έτος) (Παρασκευόπουλος, 1985:38).
Ειδικότερα, θα δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το α) τι μπορεί
να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία και β) τι νιώθει το παιδί για ότι μπορεί να κάνει σε κάθε
ηλικία, αναφορικά με τον γνωστικό και συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξης του
Διδακτική Ενότητα 2

Τίηινο: Εμειηθηηθή Ψπρνπαζνινγία θαη Ψπρηαηξηθή γηα Παηδηά θαη
Εθήβνπο
Περιγραφή
Η δεύτερη διδακτική ενότητα ασχολείται με την έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς
των παιδιών και εφήβων, τις βασικότερες συναισθηματικές, συμπεριφορικές και
μαθησιακές τους δυσκολίες, καθώς και τις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και
πρακτικές αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε διάφορες διαταραχές, οι
οποίες αποτελούν άξονες της Παιδοψυχιατρικής παιδιών και εφήβων, (κλινικές
διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, νοητική υστέρηση, ψυχοκοινωνικά και
περιβαλλοντικά προβλήματα κ.α.), σύντομη αναφορά για την αιτιολογία κάθε
διαταραχής και για τους τρόπους παρέμβασης.
Διδακτική Ενότητα 3

Τίηινο: Ψπρνκεηξηθά ηεζη, παηδηθό ηρλνγξάθεκα, παηγληνζεξαπεία,
δξακαηνζεξαπεία
Περιγραφή
Η τρίτη διδακτική ενότητα παρουσιάζει την ψυχομετρία και τον τρόπο που αυτή ορίζεται,
τον τρόπο ορισμού των ψυχομετρικών οργάνων, τη στάθμισή τους καθώς και τις
κλίμακες ανίχνευσης αναπτυξιακών διαταραχών. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο
παιδικό ιχνογράφημα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης στα παιδιά, στην εκτίμηση
του πνευματικού τους επιπέδου μέσω των σχεδίων, στα στάδια της καλλιτεχνικής τους
ανάπτυξης , στην αξιολόγησης των σχεδίων τους, καθώς και στο τεστ της οικογένειας.
Σέλος, γίνεται λόγος για την παιγνιοθεραπεία και τη δραματοθεραπεία, οι οποίες
αποτελούν δύο πολύ αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τις συναισθηματικές και
συμπεριφορικές ανησυχίες των παιδιών και των εφήβων.
Διδακτική Ενότητα 4

Τίηινο: Η αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή
ειηθία. Επαγγεικαηηθή απόθαζε θαη απηνεθηίκεζε
Περιγραφή
Η τέταρτη διδακτική ενότητα πραγματεύεται τους κυριότερους ορισμούς της
αυτοεκτίμησης καθώς και τις βασικότερες θεωρίες. την συνέχεια γίνεται λόγος για την
ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης κατά την Βρεφική, Παιδική Ηλικία και Εφηβική ηλικία.
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Επιπλέον, αναφέρονται οι κυριότεροι παράγοντες επιλογής ενός επαγγέλματος και
παρατίθενται έρευνες και άρθρα που, εκτός των άλλων, αφορούν στην αυτοεκτίμηση
των υιοθετημένων παιδιών, παιδιών με χωρισμένους γονείς καθώς και στη διαχείριση
του πένθους.
Διδακτική Ενότητα 5

Τίηινο: Ννεκνζύλε, πνιιαπιή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε- Τεζη
αμηνιόγεζεο
Περιγραφή
Η πέμπτη διδακτική ενότητα εξετάζει τη θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner,
αναφέρονται τα εννιά είδη νοημοσύνης και ακολουθεί ο συσχετισμός της με την
εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κυριότεροι ορισμοί και
τα μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και η σχέση της με τα
ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Γίνεται λόγος για το ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της
συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και αναφέρονται τα κυριότερα εργαλεία
μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Διδακτική Ενότητα 6

Τίηινο: Ελδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ησλ
ζπγθξνύζεσλ. Δηαδύγην θαη παηδί
Περιγραφή
Η έκτη διδακτική ενότητα παρουσιάζει την επικοινωνία ως τον κυριότερο φορέα για τη
μετάδοση πολιτισμικών αγαθών, αξιακών προτύπων και κοινωνικών στάσεων. τα
πλαίσια της οικογένειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή καθορίζει το σύστημα στο
σύνολο του, τα υποσυστήματα, τη ροή των πληροφοριών και την εγκαθίδρυση του
συναισθήματος.
Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας
των γονέων με τα παιδιά τους καθορίζει την μελλοντική διαμόρφωση των αντιλήψεων
της νέας γενιάς. Αν και πολλές από τις στάσεις των παιδιών ερμηνεύονται μέσω της
θεωρίας μίμησης προτύπων, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενθαρρυντική επικοινωνία
ευθύνεται για την ανάπτυξη θετικών ιδεωδών, ενώ η πλημμελής για το σχηματισμό
χαμηλής αυτοεκτίμησης και φτωχής επικοινωνίας. Η επικοινωνία στην οικογένεια μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα σύνολο κανονιστικών πλαισίων, τα οποία διοχετεύουν
πληροφορίες, μεταβιβάζουν συναισθήματα και ορίζουν τους στόχους της οικογένειας.
Παράλληλος στόχος της ενότητας αυτής είναι να διερευνήσει τη διάσπαση της
επικοινωνίας, όπως αυτή εκδηλώνεται με το διαζύγιο και να κάνει αναφορές στην
αυτοεκτίμηση των παιδιών από χωρισμένους γονείς, καθώς και στην επίδραση του
διαζυγίου στην κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή. υγκεκριμένα, θα εξεταστεί
κατά πόσο η αυτοεκτίμηση των παιδιών αυτών διαφέρει από την αυτοεκτίμηση του
γενικού πληθυσμού και εάν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις
ανάλογα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, τον τόπο διαμονής, την ηλικία που βίωσαν το
χωρισμό, τη σειρά γέννησης, τη σχέση που διατηρούν με τους δύο γονείς και τη σχέση
των γονιών μετά το διαζύγιο.
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Διδακτική Ενότητα 7

Τίηινο: Αληηθνηλσληθέο, δηαηαξαθηηθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Επηκέιεηα αλειίθσλ. Η
ςπρνπαηδαγσγηθή ηεο θξίζεο θαη ηεο θηώρεηαο
Περιγραφή
Η έβδομη διδακτική ενότητα αναλύει τις διαταραχές διαγωγής που περιλαμβάνουν όλες
εκείνες τις συμπεριφορές που αποκλίνουν από τα αξιακά συστήματά της κοινωνίας,
μέσα στην οποία αναπτύσσεται το παιδί. Μπορούν να πάρουν είτε επιθετική μορφή
προς αλλά πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, με κλοπές και καταστροφικές πράξεις είτε να
εκδηλώνονται με σκασιαρχείο, χαμηλή επίδοση στο σχολείο, παραβατική κουλτούρα
κλπ.
κοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα κοινωνικά στατιστικά του
φαινομένου και να αναλύσει τις παραδοσιακές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις του.
Διδακτική Ενότητα 8

Τίηινο: Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αμηνιόγεζε θαη παξέκβαζε. Παηδηά κε
Αλαπεξίεο θαη Εηδηθή Αγσγή
Περιγραφή
Η όγδοη διδακτική ενότητα πραγματεύεται την θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις
σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και ο εμπλουτισμός των γνώσεων, που
απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική
επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και
συμβουλευτική βάση. Η θεματικές περιλαμβάνουν ενότητες διδακτικής και παιδαγωγικής
μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων,
γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης, καθώς και τους τρόπους
αξιοποίησης των σύγχρονων τάσεων.
Διδακτική Ενότητα 9

Τίηινο: Θεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ παηδηθή εθκεηάιιεπζε θαη
θαθνπνίεζε-Μεηαηξαπκαηηθό άγρνο. Παηδηθή κεηαλάζηεπζε θαη
θνηλσληθόο απνθιεηζκόο
Περιγραφή
Η ένατη διδακτική ενότητα παρουσιάζει τα δικαιώματα των παιδιών που παραβιάζονται
σε ένα μεγάλο πλήθος χωρών σε ανεπτυγμένες και υπανάπτυκτες περιοχές: Οι
συνθήκες της παιδικής εργασίας επιδεινώνονται, οι βιασμοί και η παιδική πορνεία
ανθούν, η στρατολόγηση ανηλίκων παράγει φανατικούς στρατούς δολοφόνων, οι
επιθέσεις σε σχολεία και οικισμούς επεκτείνονται, οι απαγωγές και το εμπόριο οργάνων
ακμάζουν και όλα αυτά οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη μετανάστευση.
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Οι καταστάσεις αυτές δημιουργούν τις συνθήκες για ψυχολογικά τραύματα και
μετατραυματικό στρες. Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη των φαινομένων
αυτών, ενώ θα συζητηθούν οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία παράλληλα με τις
κοινωνικές επιπτώσεις.
Διδακτική Ενότητα 10

Τίηινο: Παηδί θαη Δηαδίθηπν: Θεξαπεία ηεο εμάξηεζεο θαη δόκεζε ηεο
ςεθηαθήο ηαπηόηεηαο, εθθνβηζκόο θαη ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο
Περιγραφή
Η δέκατη διδακτική ενότητα αναλύει τη πορεία που λαμβάνει η εξάρτηση από κάποιο
ερέθισμα και τονίζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εξαρτημένου ατόμου.
Έμφαση δίνεται στη σύγχρονη μάστιγα της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Σα σημάδια
της εξάρτησης που θα αναλυθούν είναι:
Ο εγκέφαλος χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερη έκθεση στα ερεθίσματα, που την
προκαλούν, για να αντλήσει ικανοποίηση, ενώ αποκτά ανοσία στις μικρές δόσεις τους.
Σο εξαρτημένο πρόσωπο αρχίζει να περιστρέφει αντανακλαστικά τη ζωή του, να
συντονίζει τις σκέψεις και να οργανώνει τη δράση του με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει
διαρκώς πρόσβαση στην πηγή της ευχαρίστησης.
Σο άγχος αυξάνεται και τα σημάδια της στέρησης γίνονται εντονότερα, όταν υπάρχουν
εμπόδια στην επίτευξη του σκοπού. Ο εξαρτημένος μπορεί να υποβάλλει τον εαυτό του
σε μεγάλες περιπέτειες, για να σιγουρευτεί ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Παρατηρείται
ποιοτική και ποσοτική έκπτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις κοινωνικές
συνδιαλλαγές, ως απόρροια της αυξανόμενης ενασχόλησης με τα εξαρτησιογόνα
ερεθίσματα.
Η ικανοποίηση της παρόρμησης δεν παίρνει αναβολή και προέχει όλων των
υπολοίπων αναγκών. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο δεν θα μπορούσε να διαφέρει,
καθώς η ενασχόληση με αυτό δημιουργεί αυτό που ονομάστηκε «παράλληλη ζωή» και
πολλαπλή ψηφιακή ταυτότητα.
Διδακτική Ενότητα 11

Τίηινο: Κιηληθή ςπρνπαζνινγία παηδηώλ θαη εθήβσλ, Δηαηαξαρή
Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (Δ.Α.Φ.), Σρηδνθξέλεηα. Αλάιπζε Πεξηζηαηηθώλ
Περιγραφή
Η ενδέκατη διδακτική ενότητα πραγματεύεται την αναπτυξιακή Χυχοπαθολογία είναι η
επιστήμη που επικεντρώνεται στη μελέτη της ανάπτυξης της δυσπροσάρμοστης
συμπεριφοράς καθώς και των διαδικασιών που οδηγούν σ‟ αυτήν και εστιάζει:
• στα αίτια και την εξέλιξη κάποιας διαταραχής
• στον τρόπο που αυτή εκδηλώνεται στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης
• στη σχέση που μπορεί να έχει με υγιή στοιχεία της συμπεριφοράς
• στην προϊστορία της συμπεριφοράς (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 27).
την παρούσα ενότητα θα γίνει λόγος για την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών, με
εκτενέστερη αναφορά στην Διαταραχή Αυτιστικού Υάσματος (Δ.Α.Υ.), στα
Προγράμματα παρέμβασης, καθώς και στη χιζοφρένεια στην παιδική και εφηβική
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ηλικία. Θα γίνει επίσης αναφορά σε μελέτες περίπτωσης παιδιών με ΔΑΥ, ΔΕΠ-Τ,
μαθησιακές δυσκολίες.
Διδακτική Ενότητα 12

Τίηινο: Εηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία Έξεπλαο ησλ Κνηλσληθώλ
Επηζηεκώλ
Περιγραφή
Η δωδέκατη διδακτική ενότητα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο
ρευμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες.
Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση
να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την
ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας
και έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά
ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου.

ΕΓΓΡΑΥΗ / ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:
Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που
ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580
και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε
μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.
Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής
κάρτας
Βήμα 1ο
υμπληρώστε την παρακάτω αίτηση
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=358

Οδηγίες:
Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα
παραπάνω πεδία.
την επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το
ποσό που θα καταθέσετε.
το πεδίο “Αριθμός Υορολογικού Μητρώου υμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΥΜ σας
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Βήμα 2ο





το πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη
παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
Σο πεδίο 2 „Σρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Φρεωστική Κάρτα
Σο πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για
να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
τη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha
Bank.

υμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από
αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή
διδάκτρων.
Σα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. ε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα
πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των
σπουδών.
ΠΡΟΟΦΗ:
1. Σα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν
πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή
της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη
αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σα e-mail που
είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και
grammateiappy@aegean.gr
Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να
αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος
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επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική
Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

Αγωγή,

1011003202009032021).

3. Σο πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Σα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης. υνήθως 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. Σο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 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 τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να
ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της
διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και
διαφημιστικούς σκοπούς.
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα 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 τα
Προγράμματα, 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. Σο 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 αναπαραγωγής 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. Σα 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, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των
προγραμμάτων.
Σο 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 των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά
καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή
διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.
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14. Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν 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 των Προγραμμάτων.

ΤΝΔΕΜΟΙ ΕΓΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ύνδεσμος Εγγραφής/πληρωμών: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=358
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