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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ) 450 ΩΡΩΝ 

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή 

στο Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- Εξειδίκευσης 450 ωρών, με τίτλο "Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)" 

1. Σκοπός 
2. Χρησιμότητα-Οφέλη για τους συμμετέχοντες 
3. Διδακτικές Ενότητες  
4. Διδάσκοντες 
5. Χρονική διάρκεια 
6. Τόπος διεξαγωγής 
7. Υποχρεώσεις επιμορφούμενων 
8. Ανταποδοτικά οφέλη 
9. Διαδικασία Εγγραφής 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και 

εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης), φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής 

Αγωγής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι 

σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική  επάρκεια όλες τις 

κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση. Η επιμόρφωση 

περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής 
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και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, 

αξιολόγησης, διάγνωσης. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Oι συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το πρόγραμμα, αναμένεται: 

Α. Σε επίπεδο Γνώσεων:  

 Να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας 

 Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

μέσα από τον ορθολογική κατάρτιση συναφών προγραμμάτων σπουδών.  

 Να γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και 

ενεργητικής μάθησης.  

 Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της ψηφιακής 

τεχνολογίας   στην εξέλιξη και  πρόοδο των μαθητών με ε.α. 

Β. Σε επίπεδο Ικανοτήτων:  

 Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, 

προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του ευαίσθητου αυτού 

μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με ε.α.) 

 Να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού 

και ειδικών (λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, 

παιδοψυχολόγου) 

 Να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις Νέες Τεχνολογίες και να  ενισχύουν τη 

συμμετοχή των μαθητών μέσα από στοχευμένες τεχνικές ενεργητικής 

μάθησης. 

Γ. Σε επίπεδο Στάσεων 

 Να απομυθοποιούν νόρμες και κοινωνικά status για αυτή την κατηγορία  

μαθητών. 

 Να προωθούν το διακύβευμα της ισότιμης πρόσβασης και ευκαιριών για 

όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές 

 Να διαμορφώσουν κουλτούρα ανεκτικότητας  στο «διαφορετικό» 

2. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Α. Ενισχύουν το βιογραφικό και το επιστημονικό τους «οπλοστάσιο» με 

ακαδημαϊκού τύπου σπουδές (μη τυπική εκπαίδευση), από το ΠΡΩΤΟ στη σχετική 

αξιολόγηση Ελληνικό Πανεπιστήμιο. 

Β. Πριμοδοτούνται ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, ή ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Τμήματα Ένταξης Σχολείων 
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Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης 

Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), και προγράμματα Παράλληλης  Στήριξης, 

σύμφωνα με το N. 4465/2017 (ΦΕΚ47/04-04-2017)  

Γ. Αποκτούν τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για πρόσληψη 

ως εκπαιδευτές ή/και Στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) Δομών Δια Βίου 

Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ)  

Δ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν (μέσω αξιολογικής διαδικασίας, 

σύμφωνα με τις επιταγές του «Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στη Δια Βίου Μάθηση» -Ν.4115/2013), βαθμούς ECVET (Συμπλήρωμα 

Πιστοποιητικού Europass) και «Αποδεικτικό Ατομικής Βαθμολογίας (Transcript of 

Records), ενισχύοντας περαιτέρω το επιστημονικό τους  portfolio. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, 

νηπιαγωγοί, νηπιοβρεφοκόμοι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό 

προσωπικό, εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία. 

καθώς και άλλοι ειδικοί, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες. 

Μάιος 2017: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή. Έννοιες και νεότερα ερευνητικά 

δεδομένα, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή (Διαδικτυακή μελέτη και 

συναντήσεις γνωριμίας) 

Ιούνιος 2017: Μαθησιακές Δυσκολίες (διά ζώσης και Διαδικτυακά) 

Ιούλιος 2017: Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός (Διά ζώσης και διαδικτυακά) 

Αύγουστος 2017: Διαδικτυακή μελέτη. Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και 

συμπερίληψη 

Σεπτέμβριος 2017: Γλωσσικές διαταραχές (Διά ζώσης και διαδικτυακά) 

Οκτώβριος 2017: Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο- Παρεμβάσεις στην 

Ειδική Αγωγή (Διά ζώσης και διαδικτυακά) 

Νοέμβριος 2017: Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες (Διά ζώσης και διαδικτυακά) 

Δεκέμβριος 2017: Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Διά ζώσης και διαδικτυακά) 

Ιανουάριος 2018: Πλαίσιο συνεργασίας ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική 

αγωγή και νομοθετικό πλαίσιο (Διά ζώσης και διαδικτυακά) 
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Φεβρουάριος 2018: Χαρισματικά παιδιά (Διά ζώσης και διαδικτυακά) 

Μάρτιος 2018: Ψυχομετρικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς (Διά ζώσης και 

διαδικτυακά) 

Απρίλιος 2018: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς ή εργασία και 

μεθοδολογία έρευνας  

Μάιος 2018: Διαδικτυακή Μελέτη:  Υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής 

4.ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Διδάσκοντες στο σεμινάριο είναι Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υποψήφιοι 

Διδάκτορες, Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή, με επαγγελματική 

εμπειρία σε δομές ΑμεΑ 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.  

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 20 Μαΐου 2017 και η λήξη τους 

στις 20 Μαΐου 2018. 

Το σεμινάριο θα διεξάγεται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα ( 10 διδακτικές ώρες το 

Σάββατο και 10 την Κυριακή)  

 

Θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση με εργασία και τεστ 
 
 
 
 
 
 

200 ώρες 
διαδικτυακή 
διδασκαλία

50 ώρες

πρακτική σε αρμόδιους 
συνεργαζόμενους ανά 

την Ελλάδα φορείς

200 ώρες 

δια ζώσης 
παρακολού-

θηση



5 
 

 
 

6. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δια ζώσης στις παρακάτω πόλεις: 

 Αθήνα  
 Θεσσαλονίκη  
 Ηράκλειο  
 Λάρισα 
 Πάτρα  
 Άρτα  

 Καλαμάτα  
 Ρόδος 
 Ιωάννινα 
 Κομοτηνή  
 Μυτιλήνη  

 

Οι χώροι πραγματοποίησης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της περιόδου 

εγγραφών 

Όσοι ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, έχουν τις εξής ΕΠΙΛΟΓΕΣ : 

 

 

 

 

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ 
 

Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 700  ευρώ συνολικά, τα 

οποία καταβάλλονται ως εξής: 

1η δόση εγγραφής: 100 ευρώ πληρωτέα μέχρι 15 Μαΐου 2017  

2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 31 Αυγούστου  

3η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 1η Ιανουαρίου 2018  

4η δόση: 200 ευρώ κτήσης πιστοποιητικού, πληρωτέα μέχρι 30 Απριλίου 2018 

Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιτρέπει την 

επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του 

Πανεπιστημίου, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την είσοδο σας στην ψηφιακή 

βιβλιοθήκη, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται 

 

1. Να επισκέπτονται μία από τις προαναφερθείσες πόλεις  

2. Να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών συναντήσεων 
στην πλατφόρμα Google Classroom, με προσωπική μελέτη του υλικού και μία 
τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά κείμενα 
για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης. 

Η προτίμηση δηλώνεται εξ αρχής στη φόρμα εγγραφής και ΔΕΝ μπορεί να 
ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ.  
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Β. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να: 

 παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα 

 πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες, διαγνωστικά 

κέντρα, ιδρύματα και δομές της ειδικής αγωγής 

 εκπονήσει εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των  

διδασκόντων καθηγητών 

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Με βάση το Νόμο 4465/2017 (άρθ. 46), χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης- 

Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ετήσιας διάρκειας, 450 

διδακτικών ωρών) 

 

8. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, κατανοώντας τις οικονομικές 

δυσκολίες και το γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι επωμίζονται το κόστος της 

εκπαίδευσης προσφέρει ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ τα ακόλουθα σεμινάρια ΕΝΤΕΛΩΣ 

ΔΩΡΕΑΝ, ώστε να συμβάλει στην ανάγκη διά βίου κατάρτισης: 

 1. Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (τρίμηνο διαδικτυακό για όσους θέλουν να 

συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, έναρξη Ιούνιος 2017)  

2. Κατάρτιση στη γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία (ετήσιο διαδικτυακό. 

Έναρξη: Μάιος 2017)  

3. Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (εξάμηνο διαδικτυακό, έναρξη Οκτώβριος 2017) 

Οι επιμορφούμενοι καλούνται να επιλέξουν ένα (1) δωρεάν σεμινάριο, στο οποίο 

επιθυμούν να συμμετέχουν. 

*Η δήλωση των παραπάνω δωρεάν σεμιναρίων θα γίνει μετά την εγγραφή σας 

στο πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την έναρξή 

του.  

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Οι τρόποι πληρωμής είναι: 

 Κατάθεση σε τράπεζα  

 Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας 

Όλες/οι οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 
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Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Βήμα 1ο 

Θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα 

Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι: 

ALPHA BANK 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 601002001002081 

ΙΒΑΝ GR19 0140 6010 6010 0200 1002 081 

Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  

*Αιτιολογία θα αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας  

 

Βήμα 2ο 

Έπειτα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση: 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=57&payment_direct=4  

Οδηγίες: 

 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία 

Στην επιλογή συμμετοχή ως επιλέγετε το ποσό που έχετε καταθέσει 

Προσοχή:  

Η πρώτη δόση είναι 100 ευρώ και αφορά τη γενική συμμετοχή, ενώ ΜΟΝΟ οι  

συμμετέχοντες των προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας δικαιούνται 

έκπτωσης 50% και καταθέτουν τα χρήματα εφάπαξ (350 ευρώ)  

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=57&payment_direct=4
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-Στο παραπάνω πεδίο επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε  

(Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)  

-Στο παραπάνω πεδίο θα αναγράψετε τον αριθμό του καταθετηρίου  (TUN)  

- Το πεδίο Τρόπος πληρωμής είναι προεπιλεγμένο  

- Στο παραπάνω πεδίο μπορείτε να ανεβάσετε το αποδεικτικό κατάθεσης πατώντας 

Επιλογή αρχείου  

Για να ανεβάσετε το αποδεικτικό από τον υπολογιστή σας θα πρέπει να το σκανάρετε ή να 

το φωτογραφήσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (π.χ επιφάνεια εργασίας) 

είτε σε μορφή pdf είτε σε μορφή φωτογραφίας (jpg)  

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να πατήσετε Εγγραφή  

 

Για πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε  την παρακάτω αίτηση: 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=57&payment_direct=1  

Οδηγίες: 

 

 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=57&payment_direct=1
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Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία 

Στην επιλογή συμμετοχή ως επιλέγετε το ποσό που έχετε καταθέσει 

Προσοχή:  

Η πρώτη δόση είναι 100 ευρώ και αφορά τη γενική συμμετοχή, ενώ ΜΟΝΟ  οι 

συμμετέχοντες των προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας δικαιούνται 

έκπτωσης 50% και καταθέτουν τα χρήματα εφάπαξ (350 ευρώ)  

 

Βήμα 2ο 

 

Στο παραπάνω πεδίο επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε  

(Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)  

- Το πεδίο Τρόπος πληρωμής είναι προεπιλεγμένο 

Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή  

 

Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank  
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Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή  

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 15 Μαΐου 2017 να 

υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση και το 

αποδεικτικό κατάθεσης. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων: 

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

  

Διοικητική Υποστήριξη:  

Μπαλάσα Κατερίνα, balasakaterina88@gmail.com  

Πακλατζόγλου Σοφία, paklatzoglou.sofia@gmail.com  

Πρασσά Ελένη, eprassa@aegean.gr   

 

Τεχνική Υποστήριξη: 

Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης, kwnstantakopoulos@acadimia.com  

Πρασσά Τερέζα, teriprassa@outlook.com  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρες 

Τηλ: 6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 

6948711315 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr   
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