
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΧΤΦΙΚΗ & 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

Επιστημονικά Τπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΩΝ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ 

ΔΤΚΟΛΙΕ» (450 ΨΡΨΝ) 
 

Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου σε συνεργασία με τηVellum Global Educational Services ανακοινώνουν την 

έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: 

«Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες/ Training in 

Foreign Language Teaching in Students with Learning Disabilities», διάρκειας 450 

ωρών. 

Σο Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.  

Σα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  
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1. Η επιστημονική εποπτεία του σεμιναρίου γίνεται από τα Προγράμματα Χυχικής και 

Κοινοτικής Τγείας. Αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του ψηφιακού 

υλικού, των μεθόδων διδασκαλίας, την επάρκεια των διδασκόντων και την τελική 

απονομή των τίτλων σπουδών. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Προγράμματος είναι 

μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

2. Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεμιναρίου 

έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στη Vellum.  

3. υνοπτικά: ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από τα προγράμματα ψυχικής και 

κοινοτικής υγείας του πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020 

Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021 

Δίδακτρα: 390 ευρώ, εφάπαξ 

Εγγραφές έως: 19/09/2020 

Πληροφορίες:Vellum Global Educational Services 

https://aegean.vellum.org.gr/ 

Σηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιμεςμέρεςκαιώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aegean.freestudies@gmail.com 

Τπεύθυνες επικοινωνίας: Διαμαντοπούλου Γεωργία, Κουρπαγιαννίδου Νόπη 

 

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας: 

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://freestudies.gr/formagn.php?infid=forgeinteach 

 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν 

να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να 

https://aegean.vellum.org.gr/
mailto:aegean.freestudies@gmail.com
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
https://freestudies.gr/formagn.php?infid=forgeinteach
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ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό 

περιεχόμενο. Σα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και 

τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με 

ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σο πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό 

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

ξενόγλωσση εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

εξατομικευμένες ανάγκες τους. Πολύ συχνά οι καθηγητές ξένων γλωσσών τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της ένταξης των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στις τάξεις τους, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, αλλά και υποστήριξη. Η άγνοια των χαρακτηριστικών των Μαθησιακών 

Δυσκολιών οδηγεί τους καθηγητές στο χαρακτηρισμό των μαθητών αυτών ως 

«τεμπέληδες», «αδιάφορους» ή ακόμα και «χαμηλού νοητικού επιπέδου». Οι μαθητές 

αυτοί, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, συχνά εγκαταλείπουν την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος 

σπουδών. 

Σο πρόγραμμα εξετάζει τις βασικές διδακτικές αρχές της γενικής και ειδικής διδακτικής, 

τον τρόπο οργάνωσης και σχεδίασης ενός ξενόγλωσσου μαθήματος, αλλά και τα 

οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της διαθεματικότητας ως βιωματικών 

μεθόδων κατά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι 

διάφορες Μαθησιακές Δυσκολίες που συναντούν μαθητές κατά τη διδασκαλία των 

ξενόγλωσσων μαθημάτων, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, αλλά θα δοθούν και προτάσεις για τη 

διδασκαλία των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και τρόποι βελτίωσης του 

γνωστικού τους επιπέδου. 

Σο πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, 

κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των Μαθησιακών 

Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων. το τέλος του 

προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που 
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χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου 

εκπαιδευτή ειδικής αγωγής. 

 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΟΤ  

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

 Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες ατόμων με 

μαθησιακές δυσκολίες.  

 Διακρίνουν τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

 Εφαρμόζουν συμπεριληπτικές πρακτικές κατά τη διδασκαλία σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

 χεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια μαθήματος σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

 Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη 

διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

 Τιοθετούν οι εκπαιδευόμενοι θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική 

αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας τις Νέες 

Σεχνολογίες. 

 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

Σο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από εννιά (9) 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 εννεάμηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.  

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020 

Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021 
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ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 υμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής 

ενότητας. 

 υμπλήρωση τελικού τεστ επι του συνόλου της ύλης κατά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ 

Σο παρόν πρόγραμμα διοργανώνεται από τη Vellum Global Educational Services  με 

επιστημονική εποπτεία των Προγραμμάτων Χυχικής Τγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

υνεπώς, ο επιμορφούμενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΨΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΙ 

επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕΔΙΒΙΜ  της Vellum Global Educational Services. 

Η διοικητική, οικονομική και διδακτική διαχείριση του προγράμματος γίνεται από τη 

Vellum Global Educational Services. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΕΙ  

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 

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 

Σο κόστος του σεμιναρίου είναι 390 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι 19 

επτεμβρίου 2020. 

(Η πληρωμή κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

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

υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο. 

https://www.iky.gr/el/ecvet
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ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σο πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

ΔιδακτικήΕνότητα  1  

Τίηλορ: Μαθηζιακέρ Δςζκολίερ: Αίηια, Χαπακηηπιζηικά και Ππακηικέρ 
Διδαζκαλίαρ 
 

Περιγραφή 

Οι μαθησιακές δυσκολίες παρεμποδίζουν  ένα άτομο να μάθει με τον καθιερωμένο-

συμβατικό τρόπο. Όμως, μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο και συχνά αντιμετωπίζει 

πολλές προκλήσεις και δυσκολίες που παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Σο 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. 

 

ΔιδακτικήΕνότητα  2 

Τίηλορ: Μονηέλα Επμηνείαρ ηηρ Αναπηπίαρ – Σηάζειρ και Ανηιλήτειρ 
Απένανηι ζηα Άηομα με Αναπηπία 
 

Περιγραφή 

ύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο (individual model of disability), η αναπηρία εδράζει στις 

λειτουργικές ή οργανικές μειονεξίες του ατόμου, θεωρείται κοινωνικά ανεπιθύμητη, μια 

προβληματική κατάσταση, μια προσωπική τραγωδία, την οποία οφείλουμε να 

εξαλείψουμε, με στόχο την «κανονικοποίηση» των ανάπηρων ατόμων. Αντίθετα, το 

κοινωνικό μοντέλο (social model of disability) τοποθετεί την οντολογία της αναπηρίας 

σε ένα κοινωνικό πλέγμα σχέσεων, σύμφωνα με τις οποίες αυτοί που κοινωνικά 
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αναγνωρίζονται ως έχοντες μια βλάβη αποκλείονται και μειονεκτούν έναντι αυτών που 

θεωρούνται ως μη έχοντες μια βλάβη ή «κανονικοί», οι οποίοι έχουν και περισσότερα 

προνόμια, δικαιώματα και ευκαιρίες, σε σύγκριση με τους πρώτους. Με την 

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

αναγνωρίζουν τις αρχές του διέπουν τα βασικά μοντέλα της αναπηρίας, να 

περιγράφουν την οντολογία της αναπηρίας βάσει των βασικών μοντέλων της, αλλά και 

θα ενθαρρυνθούν στην αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία κάτω από το πρίσμα 

της κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας. 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα  3 

Τίηλορ: Μαθηζιακέρ Δςζκολίερ και Διδαζκαλία Ξενόγλυζζυν 
Μαθημάηυν 
 

Περιγραφή 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που παρουσιάζεται 

με σημαντικές δυσκολίες στην ακουστική αντίληψη, την ομιλία, την ανάγνωση, τη 

γραφή, στο συλλογισμό και στις μαθηματικές δεξιότητες. Αυτές οι διαταραχές είναι 

εγγενείς στο άτομο και θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Αν και μια μαθησιακή δυσκολία μπορεί να προκύπτει ως 

επακόλουθο άλλων αναπηριών (π.χ. αισθητηριακή αναπηρία, νοητική αναπηρία, 

κοινωνική και συναισθηματική διαταραχή) ή περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. 

πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, ψυχογενετικοί παράγοντες), 

δεν αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών. Με την 

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

εξελικτικές δυσκολίες στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών με ΜΔ, να αναγνωρίσουν 

τους τομείς, στους οποίους εμφανίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες και να περιγράφουν 

προτάσεις για τη Διδασκαλία Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατά την Εκμάθηση 

μιας Ξένης Γλώσσας. 
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Διδακτική Ενότητα  4 

Τίηλορ: Διαθοποποίηζη ηηρ διδαζκαλίαρ ζε μαθηηέρ με μαθηζιακέρ 
δςζκολίερ 
 

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. ύμφωνα 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 κατανοούν το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να αναγνωρίζουν τη σημασία της 

αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να προσδιορίζουν τη συμβολή των 

ΣΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να διακρίνουν τους τομείς παρέμβασης της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να σχεδιάζουν διαφοροποιημένα σχέδια 

διδασκαλίας. 

 

Διδακτική Ενότητα  5 

Τίηλορ: Καθολικόρ Σσεδιαζμόρ για ηη Μάθηζη και Νέερ Τεσνολογίερ 
 

Περιγραφή 

Ο Καθολικός χεδιασμός για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) είναι μια 

εκπαιδευτική προσέγγιση που θέτει ως γνώμονά της το σχεδιασμό της διδακτέας ύλης 

και του όλου περιεχομένου της με τέτοιο τρόπο, ώστε να ωφελούνται άτομα με 

διαφορετικά μαθησιακά στιλ. τηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές: α) Παροχή 

πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, καθώς δεν υπάρχει ένας μοναδικός και ιδανικός 
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τρόπος για την κατανόηση των πληροφοριών από όλους τους μαθητές, β) Παροχή 

πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης, δεδομένου, πως όλοι οι μαθητές δεν 

μπορούν να χειριστούν με τον ίδιο τρόπο το μαθησιακό περιβάλλον και γ) Παροχή 

πολλαπλών μέσων εμπλοκής, καθώς υπάρχει ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι 

μαθητές μπορούν να κινητοποιηθούν ή να εμπλακούν στη μάθηση.  

Οι Νέες Σεχνολογίες αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο και στην ειδική εκπαίδευση, 

καθώς προωθούν μια πιο ενεργητική και επικοινωνιακή μάθηση, συμβάλλουν στην 

ευκολότερη απόκτηση της γνώσης, βοηθούν στην εφαρμογή εξατομικευμένης 

διδασκαλίας, συντελούν στην ενίσχυση της αυτόνομης και δια βίου μάθησης. Επιπλέον, 

συντελούν στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, συνεισφέρουν στην κοινωνική και σχολική 

ενσωμάτωσή τους, ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα τους.  

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

προσδιορίζουν την έννοια του Καθολικού χεδιασμού και του Καθολικού χεδιασμού 

για τη Μάθηση, να αναγνωρίζουν το στόχο και την πρόκληση που θέτει ο Καθολικός 

χεδιασμός για τη Μάθηση, να επισημαίνουν τις βασικές αρχές και τα οφέλη του 

Καθολικού χεδιασμού για τη Μάθηση.  

Επίσης, θα είναι σε θέση να διακρίνουν τα επιχειρήματα των υποστηρικτών και των 

κατακριτών της ένταξης των Νέων Σεχνολογιών στην εκπαίδευση, να κατανοούν τα 

οφέλη των Νέων Σεχνολογιών στην εκπαίδευση, αλλά και, ειδικότερα, για τους μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, να κατηγοριοποιούν τη χρήση των ΣΠΕ 

σε άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να διακρίνουν τις ομοιότητες και 

τις διαφορές του Καθολικού χεδιασμού για τη Μάθηση και της Τποστηρικτικής 

Σεχνολογίας, καθώς και να προσδιορίζουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια εφαρμογής 

των Νέων Σεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

 

Διδακτική Ενότητα  6 

Τίηλορ: Σςνεπγαηικέρ Σσολικέρ Κοινόηηηερ 
 

Περιγραφή 
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Η συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου/ειδικών κρίνεται θεμελιώδης, καθώς 

πολλαπλά είναι τα οφέλη που προκύπτουν για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς 

και για την κοινωνία. Εξάλλου, η δημιουργία και η διατήρηση μιας υγιούς και γνήσιας 

συνεργατικής σχέσης, επιφέρει την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και τη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην 

πρόοδο και στον πολιτισμό της κοινωνίας. Οι εποικοδομητικές συνεργατικές σχέσεις 

διευκολύνονται από επαγγελματικές συμπεριφορές, που αφορούν σε διαστάσεις όπως 

η επικοινωνία, η δέσμευση, η ειλικρίνεια, ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη. Η 

σχέση σχολείου-οικογένειας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με αναπτυξιακό 

χαρακτήρα που αντανακλά τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες. 

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

προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις, τα προβλήματα και τα οφέλη της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, να αναγνωρίζουν το ρόλο των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους, να προσδιορίζουν τα θεωρητικά και συνεργατικά 

μοντέλα της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. 

 

Διδακτική Ενότητα  7 

Τίηλορ: Σςμβοςλεςηική γονέυν παιδιών με Μαθηζιακέρ Δςζκολίερ 
 

Περιγραφή 

Ο όρος συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία 

μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι 

ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων. Κατά τη 

διαδικασία της συμβουλευτικής, ιδιαίτερη σημασία έχει η σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στο σύμβουλο και στο συμβουλευόμενο. Για να επιτευχθεί μια υγιής σχέση 

ανάμεσά τους, θα πρέπει ο σύμβουλος να διαθέτει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 

(π.χ. διάθεση αυτοαποκάλυψης, θετική εκτίμηση, ζεστασιά, γνησιότητα-ειλικρίνεια, 

ενσυναίσθηση, χωρίς κριτική ή επιβολή των προσωπικών του πεποιθήσεων), αλλά και 

ορισμένες δεξιότητες (π.χ. προσεκτική παρατήρηση, ενεργητική ακρόαση, χρήση 

κατάλληλων ερωτήσεων, αναδιατύπωση φράσεων του συμβουλευόμενου, 

αντανάκλαση συναισθημάτων, αμεσότητα κ.ά.). Με την ολοκλήρωση αυτής της 

ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να  ορίζουν και να διατυπώνουν τους 
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στόχους της υμβουλευτικής, να κατανοήσουν τα συστατικά στοιχεία μιας υγιούς 

συμβουλευτικής σχέσης, να επισημάνουν τα οφέλη της υμβουλευτικής Γονέων, να 

διακρίνουν τα στάδια που περνούν οι γονείς παιδιών με αναπηρία, να αναγνωρίζουν 

τις συνέπειες της ύπαρξης ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες στα αδέρφια των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες. 

 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα  8 

Τίηλορ: Ειζαγυγή ζηη μεθοδολογία έπεςναρ ηυν κοινυνικών 
επιζηημών 
 

Περιγραφή 

Η όγδοη 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. 

 

Διδακτική Ενότητα  9 

Τίηλορ: Τελική αξιολόγηζη ππογπάμμαηορ 
 

Περιγραφή 

Με τον όρο αξιολόγηση των Επιμορφούμενων εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του 

βαθμού με τον οποίο κατέκτησαν τους σκοπούς και τους στόχους, που επιδίωκε το 

πρόγραμμα. κοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος και ο έλεγχος του βαθμού κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων. 
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ΕΓΓΡΑΥΗ / ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

υμπληρώστε την παρακάτω αίτησηκαι έπειτα καταθέστε σε έναν από τους παρακάτω 

τραπεζικούς λογαριασμούς, με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας. 

Αίτηση: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=forgeinteach 

 

IBANΕΘΝΙΚΗΣΡΑΠΕΖΑ: GR 96 0110 2360 0000 2364 7038 639 

IBANALPHA: GR89 0140 5860 5860 0200 2010 137 

IBANΠΕΙΡΑΙΩ: GR 39 0172 2290 0052 2902 8785 122 

Δικαιούχος: ΣάκηςΝικόλαοςκαιΙΑΟ.Ε. - VELLUMGLOBALEDUCATIONALSERVICES 

Για κατοίκους Κύπρου 

ΙΒΑΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ: CY65002001950000357022875154 

Δικαιούχος: Vellum Global Educational CY Limited 

 

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, aegean.freestudies@gmail.com 

 

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.  

 

https://freestudies.gr/formagn.php?infid=forgeinteach
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grafeioppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
mailto:aegean.freestudies@gmail.com
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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. 

 

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. 

 


