
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΥΝΟ∆ΩΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» (450 ΩΡΩΝ) 
 

Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε 

συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων για το Εννεάµηνο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Εκπαίδευση 

Συνοδών Παράλληλης Στήριξης», διάρκειας 450 ωρών. 

Το Πρόγραµµα συνδιοργανώνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.  

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστηµονική εποπτεία του σεµιναρίου γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του 

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

τελική απονοµή των τίτλων σπουδών.  
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2. Η γραµµατειακή, διοικητική, οικονοµική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεµιναρίου 

γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε 

συνεργασία µε τη Vellum. 

3. O τίτλος σπουδών απονέµεται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

4. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Πιθανές µοριοδοτήσεις µπορεί να ισχύουν ανάλογα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

Πληροφορίες: Vellum Global Educational Services 

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

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aegean.freestudies@gmail.com 

Υπεύθυνες επικοινωνίας: ∆ιαµαντοπούλου Γεωργία, Κουρπαγιαννίδου Νόπη 

 

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας: 

https://psichologiagr.comhttp://psichologia.grhttp://ppy.aegean.gr 

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-3658022510 45006(Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-21.00) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr 

grammateiappy@aegean.gr 

 

Σύνδεσµος Εγγραφής: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=parallilistir 

 

 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε θέµατα 

υποστήριξης και παράλληλης στήριξης παιδιών και εφήβων µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία και να εργαστούν τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δηµόσιους 

φορείς. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης» παρουσιάζει 

δύο από τους σηµαντικότερους θεσµούς ένταξης και ενσωµάτωσης των ατόµων µε 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συνεκπαίδευση µέσα από την ένταξη 

στo κοινό σχολείο διασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών και προσφέρει κατάλληλες 

ευκαιρίες αγωγής, µάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης ατόµων µε διαφορετικές 

ικανότητες και δυνατότητες. Ως εκ τούτου, γενικός σκοπός του προγράµµατος είναι η 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου για ΑµΕΑ & ΑµΕΕΑ, το οποίο προσφέρεται σε όλες 

τις δοµές της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και κοινωνικο-προνοιακές δοµές, 

µε κύριους στόχους τον εκσυγχρονισµό εφαρµοσµένων γνώσεων και την 

επικαιροποίηση πρακτικών δεξιοτήτων σε επαγγελµατικό περιβάλλον για την 

υποστήριξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  

Τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα µε την ολοκλήρωση του Προγράµµατος 

αναµένονται να είναι: 

• Η αναβάθµιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών στο Γενικό Σχολείο, καθώς και των 

επαγγελµατιών και επιστηµόνων Ειδικής Αγωγής για πρόληψη και έγκαιρη παρέµβαση. 

• Η ενίσχυση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων ειδικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού 

προσωπικού στις δοµές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης. 

• Η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των ειδικοτήτων που 

εµπλέκονται µε το χώρο της εκπαίδευσης προς µία φιλοσοφία σχολικής, εκπαιδευτικής 

και κοινωνικής συµπερίληψης. 

• Η υποστήριξη των ατόµων µε ΑµΕΑ & ΕΕΑ προς την οµαλή µετάβαση τους προς την 

ενηλικίωση. 

• Η στήριξη εκπαιδευτικών δοµών ειδικής αγωγής µέσω ενός εκσυγχρονισµένου 

επιµορφωτικού έργου, µε έµφαση στον Καθολικό Σχεδιασµό Για Όλους. 

• Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενίσχυση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Το πρόγραµµα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία και  

περιλαµβάνει ασύγχρονη - αυτόνοµη µελέτη διδακτικού υλικού, χωρισµένου σε εννέα 

µηνιαίες διδακτικές ενότητες. Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία 

συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό και αναλυτικές 

σηµειώσεις. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ) 

Το πρόγραµµα είναι εννεάµηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- Συµπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε 

µηνιαίας θεµατικής ενότητας. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το παρόν πρόγραµµα διοργανώνεται από τη Vellum Global Educational Services µε 

επιστηµονική εποπτεία των Προγραµµάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Συνεπώς, ο επιµορφούµενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 

επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕ∆ΙΜ της Vellum Global Educational Services. 

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

Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε συνεργασία µε τη Vellum 

Global Educational Services. 

 

 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

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). 
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Τα περισσότερα Προγράµµατά µας µοριοδοτούνται ως σεµινάρια, που οργανώθηκαν 

από δηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά το πλεονέκτηµα αυτό:  

•Εξαρτάται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

•∆ιαφοροποιείται ανάλογα µε την ειδικότητα του επιµορφούµενου. 

•∆εν αφορά το Πανεπιστήµιο, το οποίο διοργανώνει το σεµινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση 

και την επαγγελµατική ενδυνάµωση. 

 

Για τις πολλαπλές µοριοδοτήσεις που προσφέρονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη γραµµατεία των Προγραµµάτων Ψυχικής 

Υγείας. Το Πανεπιστήµιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελµατικής 

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιµορφούµενων. 

 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Θεωρητικές και Κοινωνικοπαιδαγωγικές ∆ιαστάσεις 
 
Περιγραφή 
 

Για την καλύτερη κατανόηση της Ειδικής Αγωγής, χρειάζεται να ορίσουµε την έννοια της 

αναπηρίας. Το τυπικό διαφοροποιείται ανάλογα µε την κάθε κοινωνική περίσταση 

(ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτικά).Στην προσπάθεια των ανθρώπων να κατανοήσουν 

την κοινωνία µέσα στην οποία ζουν, ορίζονται διαφορετικά οι έννοιες του κανονικού και 

του ειδικού. Η κοινωνία προσδιορίζει στην πράξη τι είναι τυπικό και τι όχι, όταν δεν 

αναγνωρίζει την ύπαρξη της διαφορετικότητας και δεν προσαρµόζεται στις 

διαφοροποιήσεις. Κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχει τις δικές της αντιλήψεις για την 

αναπηρία. Οι σύγχρονες κατευθύνσεις για τα άτοµα µε αναπηρία προβλέπουν: 

ανάπτυξη – διατήρηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και λειτουργικότητας στις 

δεξιότητες καθηµερινής ζωής, αποϊδρυµατοποίηση και ανάπτυξη δοµών αυτόνοµης 

διαβίωσης και πέρασµα από την Ειδική Αγωγή στη Ειδική Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον 

Νόµο 3699/2008, που ισχύει σήµερα, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το 

σύνολο των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και 

διαπιστωµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ενότητα δίνει έµφαση στις έννοιες και το 

περιεχόµενο της ένταξης και συνεκπαίδευσης, καθώς και τη φιλοσοφία αυτών των δύο. 
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∆ιδακτική Ενότητα 2 

Ενσωµάτωση και Υποστήριξη παιδιών µε Αναπηρίες ή/και Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
 
Περιγραφή 
 

Αφού έχει αποσαφηνιστεί οι όροι αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται ενδελεχώς οι πρακτικές και η φιλοσοφία της 

ενσωµάτωσης και υποστήριξης των παιδιών αυτών. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τη 

συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας, τη σχολική ενσωµάτωση και τα 

υποστηρικτικά προγράµµατα που µπορούν να εφαρµοστούν στο σχολικό πλαίσιο. 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Ένταξη µαθητών µε Νοητική Αναπηρία 
 
Περιγραφή 
 

Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ένωση για τις ∆ιανοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities/A.A.I.D.D), η 

νοητική αναπηρία (νοητική υστέρηση) αφορά σε σηµαντικούς περιορισµούς στην 

τρέχουσα λειτουργικότητα του ατόµου, οι οποίοι εκδηλώνονται πριν από την ηλικία των 

18 ετών. Συγκεκριµένα, οι λειτουργίες του ατόµου παρουσιάζονται σηµαντικά µειωµένες 

σε δύο ή περισσότερους εκ των εξής τοµέων του βίου: της αυτονοµίας και της 

αυτοεξυπηρέτησης στο σπίτι και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, της υγείας, της 

φροντίδας της ατοµικής υγιεινής, της ασφάλειας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

κοινωνικής προσαρµογής, της επικοινωνίας, της αξιοποίησης των κοινοτικών 

παροχών και υπηρεσιών, της ικανότητας για µάθηση, της λειτουργικής και 

ακαδηµαϊκής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και της εργασίας. Στην ενότητα αυτή 

θα παρουσιαστούν οι αιτίες, τα χαρακτηριστικά, τα διαγνωστικά κριτήρια και 

προγράµµατα παρέµβασης και ένταξης. 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

Ένταξη Μαθητών µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος 
 
Περιγραφή 
 



  

7 

 

Ο όρος «∆ιαταραχή του Αυτιστικού Φάσµατος» (∆ΑΦ) χρησιµοποιείται προκειµένου να 

περιγράψει ένα ευρύ φάσµα νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών µε κοινά χαρακτηριστικά, 

όπως τα ελλείµµατα σε κοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες, τα περιορισµένα 

ενδιαφέροντα, καθώς και τα επαναληπτικά πρότυπα συµπεριφοράς. Οι βασικές έννοιες 

και τα είδη των αναπτυξιακών διαταραχών, τα χαρακτηριστικά της διαταραχής του 

αυτιστικού φάσµατος, καθώς και η ανάλυση του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, που καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών µε ∆ΑΦ συνιστούν το βασικό 

αντικείµενο µελέτης της παρούσας ενότητας. 

 

 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Ένταξη Μαθητών µε ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής / 
Υπερκινητικότητα 

Περιγραφή 

Η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ) - διεθνώς Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι µια από τις συχνότερες νευροβιολογικές 

διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σηµαντικό ποσοστό, και 

στην ενήλικη ζωή. Εµφανίζεται στο 5-7% του µαθητικού πληθυσµού µε σχέση συνήθως 

3:1 υπέρ των αγοριών. Αρκετοί επιστήµονες, ωστόσο, πιστεύουν ότι η συχνότητα 

εµφάνισης είναι περίπου η ίδια και στα δυο φύλα, µε τη διαφορά ότι τα κορίτσια συχνά 

δεν είναι υπερκινητικά και διαχειρίζονται καλύτερα τη διαταραχή τους, γι αυτό και η 

διάγνωση µπορεί να διαλάθει ή να γίνει αργότερα. Παρόλο που πρόκειται για µια τόσο 

συχνή κατάσταση, η ∆ΕΠΥ συνεχίζει να είναι ελάχιστα κατανοητή στην κοινότητα και να 

µην είναι αποδεκτή από όλες τις επιστηµονικές και κοινωνικές οµάδες. Βέβαια, την 

τελευταία 5ετία έχουν ενταθεί οι προσπάθειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

κοινωνίας, αναφορικά µε τη διαταραχή, από διάφορες επιστηµονικές οµάδες και 

φορείς. Αν και είναι, όµως, η ∆ΕΠΥ µια από τις πιο µελετηµένες και τεκµηριωµένες 

παιδοψυχιατρικές διαταραχές παγκοσµίως, έχει συγχρόνως προκαλέσει τις 

περισσότερες συζητήσεις και εξακολουθεί να υποδιαγιγνώσκεται σε πολλές χώρες 

µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά 

της διαταραχής, τα διαγνωστικά κριτήρια και οι µέθοδοι παρέµβασης και ένταξης. 
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∆ιδακτική Ενότητα 6 

Ένταξη µαθητών µε προβλήµατα όρασης και ακοής 
 
Περιγραφή 
 

Παιδιά µε προβλήµατα ακοής 

Τα αίτια της κώφωσης και της βαρηκοΐας µπορεί να είναι κληρονοµικά ή επίκτητα και 

συνηθέστερα αποδίδονται σε προγεννητικούς, περιγεννητικούς και µεταγεννητικούς 

κινδύνους. Ταυτόχρονα, η έκθεση επί µακρόν σε θορύβους υψηλής συχνότητας και 

πολλών dΒ µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ακουστικής ικανότητας, Τέλος, 

στην τρίτη ηλικία συνήθως παρουσιάζονται αλλοιώσεις στην ακουστική δίοδο και τελικά 

απώλεια ακοής. Η ταξινόµηση των προβληµάτων ακοής γίνεται µε βάση τον βαθµό 

απώλειάς της, τη φύση της παθολογίας του αυτιού, τον χρόνο έναρξης του 

προβλήµατος, την κληρονοµικότητα, την εξελικτική πορεία της απώλειας και τη 

γλωσσική ανάπτυξη. Ο Κρουσταλάκης (1995) υποστηρίζει ότι κωφά είναι τα άτοµα 

εκείνα, των οποίων δε λειτουργεί η αίσθηση της ακοής. Γεννήθηκαν µε ελάχιστη ακοή ή 

µε παντελή απουσία της ακουστικής αίσθησης ή έχασαν αυτή κατά τη βρεφική ηλικία, 

πριν δηλαδή εσωτερικεύσουν τα γλωσσικά τους πρότυπα. Βαρήκοα ή άτοµα µε 

µειωµένη ακουστική αίσθηση είναι αυτά µε ασθενή ακουστική οξύτητα, πολλές φορές 

εκ γενετής βαρήκοοι, των οποίων η αισθητηριακή δυσλειτουργία διορθώνεται συνήθως 

µε τη βοήθεια ακουστικού. 

Παιδιά µε προβλήµατα όρασης 

Τα προβλήµατα όρασης επιβάλλουν έναν ιδιότυπο τρόπο ζωής µε δυσκολίες στην 

κινητικότητα, αλλοιωµένη επικοινωνία µε το περιβάλλον και αδυναµία εξερεύνησής του. 

Η έγκαιρη υποστήριξη της οικογένειας, η έκθεση του παιδιού σε πολυαισθητηριακά 

ερεθίσµατα, οι αντιδράσεις του κοινωνικού περίγυρου, η σοβαρότητα απώλειας της 

όρασης, καθώς και δηµογραφικοί παράγοντες της οικογένειας είναι θέµατα που θα 

εξεταστούν στην παρούσα ενότητα, καθώς συσχετίζονται µε την εξέλιξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. Η ηλικία απώλειας της όρασης (εκ γενετής ή 

µεταγεννητικά) καθορίζει τη γενικότερη αντίληψη του κόσµου: παιδιά που έχασαν την 

όρασή τους µετά το πέµπτο έτος της ηλικίας διατηρούν εσωτερικές εικόνες του 
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περιβάλλοντος και αντιµετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στην κατανόησή του. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

Ένταξη Μαθητών µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες 
 
Περιγραφή 
 

Με τον όρο µαθησιακές δυσκολίες αναφερόµαστε σε ανοµοιογενείς διαταραχές, οι 

οποίες εµφανίζονται συχνά στο σχολικό περιβάλλον ως «ειδική» µαθησιακή δυσκολία 

στην ανάγνωση, τη γραφή και τα µαθηµατικά Στην Ελλάδα ο όρος ξεκίνησε στις αρχές 

της δεκαετίας του ’80 (Τζουριάδου, 1979.Πόρποδας, 1981). Οι πρώτες ενδείξεις 

µαθησιακών δυσκολιών φαίνονται στην προσχολική ακόµα ηλικία και παραµένουν 

στην εφηβική και ενήλικη ζωή των ατόµων, γι’ αυτόν τον λόγο και χαρακτηρίζονται ως 

«δυσκολίες ζωής».(Silver, 1987). Η εκδήλωσή τους συνδέεται µε τη σχολική µάθηση και 

µπορούµε να τις αξιολογήσουµε µόνο στην περίπτωση που οι µαθητές έχουν αρχίσει 

την τυπική τους φοίτηση στο σχολικό περιβάλλον (Τζουριάδου, 2011). Στην περίπτωση 

των µαθησιακών δυσκολιών προκύπτει ασυµβατότητα ανάµεσα στις ικανότητες και την 

επίδοση, ανάµεσα στη νοηµοσύνη και στην επίδοση. Οι ίδιες τόσο ως επιστηµονική 

έννοια όσο και ως περίπτωση εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελούν ένα πεδίο 

αδιευκρίνιστο έως και σήµερα. Η αντιµετώπισή τους βασίζεται στην αξιολόγηση, ενώ 

είναι βέβαιο πως οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν ανάγκη όχι απλώς από 

ειδική αγωγή, αλλά και από εξειδικευµένα προγράµµατα, τα οποία έχουν τη βάση τους 

στην καλλιέργεια των διεργασιών σκέψης και της µεταγνωστικής τους ικανότητας, ενώ 

ταυτόχρονα βοηθούν τους µαθητές να καλλιεργήσουν της στρατηγικές εκείνες, οι 

οποίες θα τους καταστούν χρήσιµες προκειµένου να βελτιώσουν τις ελλείψεις τους. Το 

πεδίο των µαθησιακών δυσκολιών είναι ευρύ και εµπεριέχει ελλείµµατα των µαθητών σε 

διάφορους τοµείς, τους οποίους θα εξετάσουµε. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 8 

Ένταξη Μαθητών µε Σωµατικές Αναπηρίες 
 
Περιγραφή 
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Είναι κοινός τόπος ότι τα άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες εντάσσονται σε αυτά µε 

χρόνια προβλήµατα υγείας και χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι 

εµφανίζουν περιορισµένη εγρήγορση και ζωτικότητα στα όποια ερεθίσµατα του 

κοινωνικο-πολιτισµικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, τα άτοµα µε 

σωµατικές αναπηρίες µπορεί να εµφανίζουν ορθοπεδικά προβλήµατα ή νευροκινητικά 

προβλήµατα. Τα ορθοπεδικά προβλήµατα αφορούν στο σκελετικό σύστηµα (οστά, 

αρθρώσεις, άκρα και σχετικούς µυς). Τα νευροκινητικά προβλήµατα αφορούν στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα και επηρεάζουν την ικανότητα κίνησης, χρήσης, αίσθησης ή 

ελέγχου συγκεκριµένων µερών του σώµατος. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι, αν και τα 

νευροκινητικά και ορθοπεδικά προβλήµατα αποτελούν ξεχωριστούς τύπους 

αναπηριών, µπορούν να προκαλέσουν παρόµοιους κινητικούς περιορισµούς. Στην 

ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα είδη των σωµατικών αναπηριών, τα διαγνωστικά 

κριτήρια και οι µέθοδοι παρέµβασης. 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

Ένταξη παιδιών µε προβλήµατα συµπεριφοράς 
 
Περιγραφή 
 

Η εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς σε παιδιά αποτελεί ένα φαινόµενο που έχει 

επισηµανθεί από ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Οι προβληµατικές συµπεριφορές 

θεωρούνται ως µία σηµαντική πηγή άγχους για εκπαιδευτικούς και γονείς. Αυτό, πολλές 

φορές, έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ακατάλληλων µορφών διευθέτησής τους ή 

την απουσία ουσιαστικής βοήθειας προς τους µαθητές. Ένα πρώτο βήµα στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς αποτελεί ο ακριβής και κατάλληλος 

προσδιορισµός της προβληµατικής συµπεριφοράς. Η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι 

µία σύνθετη πραγµατικότητα, που απαιτεί προσοχή ως προς τον προσδιορισµό και την 

ερµηνεία της. Κάθε συµπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τόσο η 

αύξηση όσο και η µείωσή της εξαρτάται από τη δυναµική της συµπεριφοράς των 

άλλων. Συνεπώς, η ίδια συµπεριφορά µπορεί να χαρακτηρίζεται ως προβληµατική από 

έναν εκπαιδευτικό και όχι από κάποιον άλλο. Ουσιαστικά εξαρτάται από τα υποκειµενικά 

κριτήρια και τα επίπεδα ανοχής του κάθε εκπαιδευτικού. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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1.Τα 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. Το e-mail που 
είναι διαθέσιµο είναι το ακόλουθο:aegean.freestudies@gmail.com 
 
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 Αιγαίου απονέµονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο ∆ιά 
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 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. Η εγγραφή στα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της 
διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και 
διαφηµιστικούς σκοπούς. 
 
7. 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.  
 
8. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισµός οδηγούν στην αποβολή του επιµορφούµενου από το 
πρόγραµµα χωρίς κανένα δικαίωµα επιστροφής διδάκτρων. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονη» και «ασύγχρονη» 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. Το 
Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους 
δύο παραπάνω τοµείς, χωρίς καµιά αποζηµίωση.  
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12. 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. 
 
13. Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας 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. 

 


