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Τμήμα: Ειδικής Αγωγής Ευβοίας 
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  3ο ∆ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας 
Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη   
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210-22943  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 30/03/2016  
Αριθμός συμμετεχόντων: 41 άτομα  
 

∆ιευκρινήσεις: 
(α) Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
Α/θμιας & Β/θμιας ΕΑΕ (τμημάτων ένταξης, παράλληλης στήριξης, ΣΜΕΑΕ), ΕΒΠ ειδικών και 
γενικών σχολείων του Νομού Ευβοίας 
(β) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

Ενότητα:  Μελέτη περίπτωσης με αυτισμό. Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων 
παρέμβασης στο φάσμα του αυτισμού (κοινωνικές ιστορίες, assistive technology, οργάνωση 
τάξης) 
 
Επιμορφωτές:  Λινάρδου ∆ήμητρα,  Καρυστινός Ανδρέας,  Πίττας Σταμάτης 
Ημερομηνία:  27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι επιμέρους υποενότητες περιεχομένου της ενότητας είναι το 

θεωρητικό υπόβαθρο της ∆ιάχυτης Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής, το 
θεωρητικό υπόβαθρο των Social stories και το θεωρητικό υπόβαθρο 
της Assitive Technology. 
     Οι στόχοι είναι η ανάλυση της συμπτωματολογίας της ∆Α∆ 
βάση του DSM IV και του ICD 10, η ανάλυση - σχεδιασμός 
εξατομικευμένου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης 
μαθητών με ∆Α∆ βάση της μεθοδολογίας των  social stories, η 
ανάλυση - σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος 
εκπαιδευτικής παρέμβασης μαθητών με ∆Α∆ βάση της 
μεθοδολογίας του Assistive technology και οι αρχές οργάνωσης 
τάξης σε μαθητή με ∆Α∆. 
      Αναμένεται μετά το πέρας της επιμορφωτικής συνάντησης οι 
εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να διακρίνουν τη συμπτωματολογία 
του ∆Α∆, να σχεδιάσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για μαθητή με ∆Α∆ με τη χρήση των social stories, να σχεδιάσουν 
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητή με ∆Α∆ με τη 
χρήση της Assistive technology και να οργανώσουν το περιβάλλον 
της σχολικής τάξης.   
    Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της εισήγησης είναι παρουσίαση  με τη βοήθεια 
λογισμικού (power point), vignettes, βιωματικές ομαδικές 
δραστηριότητες και simulation on assistive technology 
methodologies (hardware - software). 

 
 
 
 

Ενότητα:  Νοητική ανεπάρκεια - Αξιολόγηση & παιδαγωγική αντιμετώπιση 
 
Επιμορφωτής:  Παλαιού Ευαγγελία 
Ημερομηνία:  03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Οι υποενότητες της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι: 

(α) Ορισμός- Χαρακτηριστικά, (β) Μελέτη Περίπτωσης: Aξιολόγηση 
μαθητή με Ν.Υ.  (με τη Λ.Β.∆.)  και  Σχεδιασμός Εκπ/κού 
Προγράμματος ( με βάση το ΠΑΠΕΑ)  και (γ) παραδείγματα 
Προσαρμογής του κοινού Αναλυτικού Προγράμματος του ∆ημοτικού 
Σχολείου για μαθητές με Ν.Υ. 
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     Στόχος της ενότητας σε επίπεδο γνώσεων είναι να 
αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Ν. Υ, σε επίπεδο 
δεξιοτήτων να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό 
πρόγραμμα προκειμένου να καταστρώνουν ένα εκπαιδευτικό 
εξατομικευμένο πρόγραμμα και να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθητές με Ν.Υ, ενώ σε επίπεδο στάσεων να 
υιοθετήσουν οι επιμορφούμενοι την άποψη ότι η Ν.Υ. είναι μια 
κατάσταση η οποία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά μέσα από την 
εκπαίδευση (έγκαιρη με κατάλληλα προγράμματα), τη συμμετοχή και 
τη συνύπαρξη. 
    Οι επιμορφούμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να οργανώνουν 
το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές με Ν.Υ, 
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τα Αναλυτικά 
Προγράμματα του ΥΠ.Π, να ευαισθητοποιηθούν ώστε να δίνουν 
ευκαιρίες στους μαθητές με Ν.Υ. να αποκτήσουν εμπειρίες 
καθημερινής ζωής και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. 
    Η εισήγηση θα εμπλουτιστεί με ερωτήσεις-απαντήσεις, 
συζήτηση, καταιγισμό ιδεών, εργασία σε ομάδες και μελέτη 
περίπτωσης. 

 
 
 
 

Ενότητα:  Μελέτη περίπτωσης μαθητή με εγκεφαλική παράλυση και συνυπάρχουσες 
μαθησιακές δυσκολίες στην Α/θμια Εκπαίδευση 
 
Επιμορφωτής:  Καρυστινός Ανδρέας 
Ημερομηνία:   10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: εγκεφαλική 

παράλυση και κινητικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες, assistive 
technology. 
    Οι κύριοι στόχοι είναι: η ανάλυση της συμπτωματολογίας της 
εγκεφαλικής παράλυσης βάση του ICD 10, η ανάλυση - σχεδιασμός 
εξατομικευμένου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης 
μαθητών με κινητικά προβλήματα (εγκεφαλική παράλυση) και 
συνυπάρχουσες μαθησιακές δυσκολίες και η συνεισφορά της 
μεθοδολογίας της  assistive technology στο σχεδιαασμό 
εξατομικευμένου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης 
μαθητών με κινητικά προβλήματα (εγκεφαλική παράλυση). 
     Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί θα 
είναι σε θέση να οργανώσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές 
με κινητικά προβλήματα (εγκεφαλική παράλυση) με τη χρήση ή 
χωρίς τη χρήση της  assistive technology. 
     Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της εισήγησης είναι παρουσίαση  με τη βοήθεια 
λογισμικού (power point), vignettes, βιωματικές ομαδικές 
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δραστηριότητες και simulation on assistive technology 
methodologies (hardware - software). 

 
 
 
Ενότητα:  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες & τρόπος αντιμετώπισης τους στο ∆ημοτικό Σχολείο 
Επιμορφωτής:  Μόσχου Σταυρούλα 
Ημερομηνία:  17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι ο ορισμός της 

δυσλεξίας, οι τύποι δυσλεξίας, η αιτιολογία της δυσλεξίας 
(εγκέφαλος - κληρονομικότητα), δυσλεξία και μνήμη, 
συμπτωματολογία (πρώιμες ενδείξεις- βασικά χαρακτηριστικά), 
προτεινόμενες στρατηγικές αντιμετώπισης και βιωματικές 
δραστηριότητες. 
     Οι κυριότεροι στόχοι είναι η κατανόηση και απομυθοποίηση 
του φαινομένου της δυσλεξίας, η ανίχνευση και διερεύνηση μαθητών 
με δυσλεξία και η εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης της δυσλεξίας 
από τους εκπαιδευτικούς. 
     Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της επιμόρφωσης 
είναι η άμεση και έγκαιρη ανίχνευση, η ενημέρωση και συνεργασία 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικών γενικής, η 
εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης και ο προβληματισμός των 
εκπαιδευτικών για την αποδοχή της δυσλεξίας από τους γονείς. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει παρουσίαση μέσω 
powerpoint, συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες από ομάδες 
εργασίας. 

 
 

 
 

 

Ενότητα:  Συνεργασία ΚΕ∆∆Υ με εκπαιδευτικούς σχολείων Β/θμιας για υποστήριξη της 
φοίτησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υποστήριξη εκπαιδευτικών 
 
Επιμορφωτής:  Τσιμπίδου Χρυσάνθη 
Ημερομηνία:  02/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της παρούσας θεματικής ενότητας 

είναι: το θεωρητικό υπόβαθρο της ενταξιακής εκπαίδευσης, ο ρόλος 
του ΚΕ∆∆Υ στην υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού των 
γενικών σχολείων, το πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων ένταξης και 
του θεσμού της παράλληλης στήριξης, η μαθησιακή αξιολόγηση, 
διδακτικές στρατηγικές, διαμόρφωση στόχων και δραστηριοτήτων 
και η συνεργασία με τους συναδέλφους, τους γονείς και άλλες 
ειδικότητες. 
    Οι κυριότεροι στόχοι είναι οι επιμορφούμενοι να προσεγγίσουν 
αναλυτικότερα το θεωρητικό υπόβαθρο της ενταξιακής εκπαίδευσης, 
να ενημερωθούν για τη λειτουργία, το ρόλο και τις αρμοδιότητες των 
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ΚΕ∆∆Υ, να διακρίνουν βασικά θέματα λειτουργίας των τμημάτων 
ένταξης και του θεσμού της παράλληλης στήριξης, να εκτιμήσουν τις 
δυνατότητες της συνεργασίας με άλλους συναδέλφους και της 
εποπτείας από διεπιστημονική ομάδα και να αναγνωρίσουν το ρόλο 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. 
    Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να 
εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα διαχωρισμού και 
αποκλεισμού στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, να 
συνεργάζονται με άλλους εκπαιδευτικούς και με τη διεπιστημονική 
ομάδα του ΚΕ∆∆Υ για την υποστήριξη της φοίτησης των μαθητών, 
να εφαρμόζουν διδακτικές στρατηγικές που προωθούν την ένταξη 
όλων των μαθητών και να  αξιοποιούν την αξιολόγηση για το 
σχεδιασμό μαθησιακών στόχων και δραστηριοτήτων. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει παρουσίαση 
διαφανειών, συζήτηση, πρακτική άσκηση και ομάδες εργασίας. 

 

 

 

 

 

Ενότητα:  ∆ιαχείριση σχέσεων γονέων & παιδιών 
 
Επιμορφωτής:  Πίττας Σταμάτης 
Ημερομηνία:  09/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Ως άξονες περιεχομένου της ενότητας ορίζονται τα προβλήματα 

που εμφανίζονται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, η μεθοδολογία 
διαχείρισης προβλημάτων, η ανάπτυξη κριτικής αντίληψης Γονέων – 
Παιδιών, το τρίπτυχο Εκπαιδευτικός - Μαθητής – Οικογένεια και ο 
σκοπός - στόχος - όραμα (πως εμπλέκεται το προηγούμενο 
τρίπτυχο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του μαθητή στο σχολικό 
περιβάλλον). 
   Οι κύριοι στόχοι είναι ο εντοπισμός προβληματικών 
καταστάσεων, η αξιολόγηση βαρύτητας - διαχωρισμός επείγοντος 
και σημαντικού από το επείγον και ΜΗ σημαντικό, η παρουσίαση και 
ανάλυση της μεθοδολογίας διαχείρισης O.O.D.A και η ουσιαστική 
εμπλοκή εκπαιδευτικών και γονέων στην υποστήριξη της σχέσης 
Μαθητή – Οικογένειας. 
    Αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της 
επιμόρφωσης από τους επιμορφούμενους είναι η ανάπτυξη κριτικής 
αντίληψης γονέων – μαθητών, η εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης, 
η ικανότητα αξιολόγησης (σε καθημερινό επίπεδο) δεδομένων που 
επηρεάζουν την σχέση Γονέα – Μαθητή και η ανάπτυξη - βελτίωση 
δεξιοτήτων ενεργού επικοινωνίας. 
    Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα γίνει παρουσίαση μέσω 
του λογισμικού Power Point, προβολή εκπαιδευτικής ταινίας, 
ομαδική δραστηριότητα "Ανθος Λωτού" και αναπαραστάσεις ρόλων. 
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Ενότητα:  Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην εκπαίδευση: οργάνωση ομάδων για την 
κοινωνική εκπαίδευση των μαθητών (διαφυλικές σχέσεις, φιλία) 
 
Επιμορφωτής:  Μουστάκα Κωνσταντίνα 
Ημερομηνία: 16/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι επιμέρους υποενότητες της συγκεκριμένης ενότητας είναι η 

αναφορά του γενικότερου ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα στη δημιουργία μικροομάδων μαθητών 
στο σχολείο, με στόχο την κοινωνική τους εκπαίδευση και η 
ανάπτυξη δυο θεματικών ενοτήτων, της φιλίας και των διαφυλικών 
σχέσεων, μέσα από παρουσίαση και βιωματικές ασκήσεις. 
   Στόχος πρώτης υποενότητας είναι η γνωριμία και κατανόηση του 
ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στην εκπαίδευση ενώ στόχοι της 
δεύτερης υποενότητας είναι η κατανόηση των στόχων της 
διδασκαλίας των δυο θεματικών και η κατανόηση των γνωστικών, 
κοινωνικών, συναισθηματικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων που 
αναπτύσσουν οι μαθητές, μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές και 
μέσω της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. 
   Μετά το τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 
να κατανοήσουν το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στη δημιουργία 
μικροομάδων στο σχολείο και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο 
την υλοποίηση των συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων. 
   Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα χρησιμοποιηθεί βιωματική 
μέθοδος διδασκαλίας με τις εκπαιδευτικές τεχνικές της επίδειξης, 
διαλόγου, ημιδομημένου διαλόγου, καταιγισμού ιδεών, δημιουργίας 
ομάδων, παιχνίδι ρόλων, ερωτήσεις, συζήτηση και 
χρησιμοποιώντας ως εποπτικά μέσα τον πίνακα, διαφάνειες, βίντεο, 
φύλλα εφαρμογής και φύλλα αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

Ενότητα:  Πρώιμη ανίχνευση & παρέμβαση στην προσχολική ηλικία - σχολική ετοιμότητα 
νηπίων  
Επιμορφωτής:  Λινάρδου ∆ήμητρα 
Ημερομηνία:   23/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η πρώιμη ανίχνευση 

και παρέμβαση, τα στάδια ανάπτυξης νηπίων, η σχολική ετοιμότητα 
και ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης. 
    Οι κύριοι στόχοι είναι η μεθοδολογία και αρχές της πρώιμης 
ανίχνευσης και παρέμβασης, η ανάλυση  των βασικών 
αναπτυξιακών σταδίων των νηπίων, η ανάλυση των πτυχών της 
σχολικής ετοιμότητας και η αλληλεπίδρασή τους με τα βασικά 
αναπτυξιακά στάδια των νηπίων και η αναγκαιότητα της 
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προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για την    ομαλή 
εκπαιδευτική ανάπτυξη των νηπίων.    
    Αναμένεται μετά το πέρας της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μέσα από τα αναπτυξιακά στάδια τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων -  τις μεθόδους 
παρέμβασης, να διακρίνουν το βαθμό της σχολικής ετοιμότητας των 
νηπίων για την ομαλή τους μετάβαση στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και τη μεθοδολογία συνεργασίας εκπαιδευτικών - 
γονέων. 
     Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσης είναι παρουσίαση  με τη βοήθεια 
λογισμικού (power point), vignettes και βιωματική ομαδική 
δραστηριότητα. 

 

 

 

Ενότητα:  Μελέτη περίπτωσης μαθητών ∆ΕΠΥ & συνυπάρχουσας μαθησιακής δυσκολίας 
assistive technology 
 
Επιμορφωτές:   Λινάρδου ∆ήμητρα,  Καρυστινός Ανδρέας,  Πίττας Σταμάτης 
Ημερομηνία:   30/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, οι μαθησιακές 
δυσκολίες και Assistive Technology. 
     Κύριοι στόχοι είναι η ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και 
της συμπτωματολογίας του ∆ΕΠΥ βάση του DSM IV, η ανάλυση του 
θεωρητικού υπόβαθρου των Μαθησιακών ∆υσκολιών και η 
συννοσηρότητα τους με το ∆ΕΠΥ και η ανάλυση του εξειδικευμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης και υποστήριξης μαθητών με ∆ΕΠΥ και 
Μαθησιακές ∆υσκολίες.  
     Μετά την επιμόρφωση αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να είναι σε 
θέση να διακρίνουν την συμπτωματολογία του ∆ΕΠΥ, να διακρίνουν 
τις συνυπάρχουσες Μαθησιακές ∆υσκολίες σε μαθητή με ∆ΕΠΥ, να 
οργανώνουν και να δημιουργούν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αντιμετώπισης των δυσκολιών (∆ΕΠΥ και Μ.∆) του 
μαθητή.  
    Οι τεχνικές διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της εισήγησης είναι παρουσίαση  με τη βοήθεια 
λογισμικού (power point), vignettes, βιωματικές ομαδικές 
δραστηριότητες και simulation on assistive technology 
methodologies (hardware - software). 

 


