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Τμήμα: Ειδικής Αγωγής Φθιώτιδας  
  
Φορέας  ∆ιεξαγωγής:  ΠΕΚ  Λαμίας  
Συντονιστής: ∆ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:  2231081842 
  
  
Χώρος υλοποίησης:  Ειδικό ∆ημοτικό Σχολείο Λαμίας 
Υπεύθυνος:  Σταυρόπουλος Βασίλειος  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310-21743  
Ημέρα: Τετάρτη  
Ώρα: 17:30 – 20:30  
∆ιάρκεια: 27/01/2016 – 30/03/2016  
Αριθμός συμμετεχόντων:  35 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 Φθιώτιδας 
(β) Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δεν θα υπερβούν το 20% των απουσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακολουθεί το πρόγραμμα: 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
Ενότητα:  Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε μαθηματικές έννοιες 
 
Επιμορφωτής:   Γκούμας Ευθύμιος 
Ημερομηνία:      27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Το περιεχόμενο αναφέρεται στην υποστήριξη μαθητών σε 

βασικές μαθηματικές με τη χρήση χειραπτικού και ψηφιακού υλικού. 
   Στόχος της ενότητας είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τη 
χρήση και την εφαρμογή του υλικού για την κατάκτηση βασικών 
μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές/τριες με μαθησιακές 
δυσκολίες. 
    Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης αναμένεται οι 
επιμορφούμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν υλικά που θα 
διευκολύνουν την κατανόηση μαθηματικών εννοιών. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα πραγματοποιηθεί επίδειξη 
του υλικού, συζήτηση και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για τη 
χρήση του υλικού. 
 

 
 
Ενότητα:  Λογισμικά Ομπρέλα εγκεκριμένα από το ΙΕΠ βοηθητικά στην εκπαίδευση & στην 
τάξη Α' & Β' του ∆ημοτικού Σχολείου 
 
Επιμορφωτής:    Σταυρόπουλος Βασίλειος 
Ημερομηνία:  27/01/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Η ενότητα αφορά στα εγκεκριμένα από το ΙΕΠ λογισμικά 

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β',  Μαθαίνω τη Γλώσσα μου 
Και Μικροί καλλιτέχνες σε δράση Α'. 
   Σκοπός της ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση των 
λογισμικών και της χρήσης τους στη διδακτική πράξη, με έμφαση 
τους μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση και η κατανόηση της ορθής 
χρήσης των λογισμικών προς όφελος της εκπαίδευσης όλων των 
μαθητών (συμπερίληψη). 
    Αναμένεται η γνώση και εξοικείωση των επιμορφούμενων με τα 
λογισμικά προκειμένου να τα εντάξουν στη διδακτική πράξη προς 
όφελος του συνόλου των μαθητών τους. 
   Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει παρουσίαση και επίδειξη 
με τη χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

 
 
Ενότητα:   Πως υποστηρίζουμε τη μάθηση στο οικογενειακό  & σχολικό περιβάλλον για 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
 
Επιμορφωτής:   Μπενιάτα Ελένη 
Ημερομηνία:    03/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:      Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η σημασία των 
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φυσικών φορέων της διαπαιδαγώγησης των παιδιών που είναι οι 
γονείς και οι δάσκαλοι, οι καινούριες τάσεις ψυχολογικού 
προβληματισμού στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας και οι 
παρεμβάσεις βασισμένες στις θεωρίες μάθησης. 
   Οι κύριοι στόχοι της ενότητας είναι η επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού σε νεώτερους προβληματισμούς της ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής και η ευαισθητοποίηση του σε τρόπους ψυχολογικής 
παρέμβασης. 
    Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης αναμένεται ο 
εκπαιδευτικός γνωρίζοντας τις νεώτερες τάσεις της παιδαγωγικής 
και ψυχολογίας να διευκολυνθεί στον διαπαιδαγωγικό – 
καθοδηγητικό του ρόλο, να βελτιώνει το πλαίσιο των σχέσεών του με 
τους μαθητές και κατ’ επέκταση το παιδί να κερδίζει περισσότερα 
στο γνωστικό και συναισθηματικό τομέα.  
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνουν ερωτήσεις 
-απαντήσεις, διάλογος, μελέτες περίπτωσης και εργασία σε ομάδες. 
 

 
 
 
Ενότητα:   Αυτισμός - Χαρακτηριστικά & διαχείριση συμπεριφοράς 
 
Επιμορφωτής:   Καλός Ευστάθιος 
Ημερομηνία:  10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι: τι είναι ο αυτισμός; 

χαρακτηριστικά του αυτισμού, συμπεριφορές ατόμων με αυτισμό, ο 
αυτισμός στο σχολικό πλαίσιο  και η διαχείριση συμπεριφοράς 
ατόμων με αυτισμό. 
   Κύριος στόχος είναι η κατανόηση του φάσματος του αυτισμού 
καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς που 
προκύπτουν στα παιδιά με αυτισμό. 
   Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης αναμένεται η σωστή 
διαχείριση της αυτιστικής συμπεριφοράς από τον  εκπαιδευτικό 
μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 
   Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει συζήτηση καθώς και 
ερωτήσεις – απαντήσεις. 

 
 
Ενότητα:   Προβλήματα λόγου & ομιλίας 
 
Επιμορφωτής:   Βαϊτσούδη Βιργινία 
Ημερομηνία:  10/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι οι προϋποθέσεις και 

παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή πορεία εξέλιξης του λόγου 
και της ομιλίας, τα στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας και οι 
διαταραχές λόγου – ομιλίας. 
    Στην παρούσα επιμόρφωση θα γίνει ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα διαταραχών λόγου 
- ομιλίας, με στόχο τη δυνατότητα εντοπισμού δυσκολιών σε 



 5

μαθητές και τη συνεργασία με το κεδδυ, έτσι ώστε να υπάρχει 
έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση . 
    Μετά τη πέρας της επιμόρφωσης αναμένεται η σωστή 
ενημέρωση των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μπορούν να 
εντοπίζουν πιθανές δυσκολίες λόγου στο σύνολο του μαθητικού 
πληθυσμού, να ενημερωθούν για τη δυνατότητα  συνεργασίας με 
φορείς και να παρέχουν υποστήριξη για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών. 
     Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα πραγματοποιηθεί 
παρουσίαση  και διάλογος-συζήτηση. 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Αλληλεπίδραση & σχέσεις μαθητή, σχολείου, οικογένειας 
 
Επιμορφωτής:   Φεράτη Θωμαή 
Ημερομηνία:    17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι το πρόσωπο του 

μαθητή και η φοίτηση του στο σχολείο, οι προσδοκίες των γονέων, οι 
σχέσεις γονέων και μαθητή, πως εννοείται η συνεργασία από τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα και πως ορίζονται οι κοινοί στόχοι. 
    Οι κύριοι στόχοι είναι οι επιμορφούμενοι να αντιλαμβάνονται τη 
σημασία της συνεργασίας μέσα από ένα πνεύμα ελευθερίας και 
θετικής διάθεσης, την επανάληψη των δύσκολων καταστάσεων στο 
μαθητικό πληθυσμό και τον τρόπο αντιμετώπισης αλλά και τα όρια 
των κανόνων και της αντοχής των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
   Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης αναμένεται η 
επανατροφοδότηση της σκέψης και του μοιράσματος εμπειριών από 
μέρους των επιμορφούμενων, η ματαίωση  να μην  είναι εμπειρία 
απογοήτευσης αλλά ανατροφοδότησης και το σχολείο να  είναι ο 
χώρος όπου ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ακόμα και μέσα από τις 
αντιθέσεις. 
   Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα χρησιμοποιηθούν διαφάνειες 
και βίντεο, θα πραγματοποιηθεί καταιγισμός ιδεών και εργασία σε 
μικρές ομάδες. 
 

 
 
 
Ενότητα:  Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Τρόποι αντιμετώπισης 
 
Επιμορφωτής:   Κυργιόπουλος Ιωάννης 
Ημερομηνία:   17/02/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι υποενότητες περιεχομένου της ενότητας είναι ο ορισμός των 
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μαθησιακών δυσκολιών, η διαφοροποίηση των γενικευμένων 
μαθησιακών δυσκολιών από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 
πώς σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με τα προβλήματα 
συμπεριφοράς και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης στην τάξη. 
    Οι κύριοι στόχοι είναι να είναι σε θέση οι επιμορφούμενοι να 
αναφέρουν τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, που οφείλονται, πώς 
αλληλοεπικαλύπτονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς και ποιοι 
είναι οι συμπεριφοριστικοί τρόποι παρέμβασης. 
  Αναμένεται μετά το πέρας της επιμόρφωσης να κατανοήσουν οι 
εκπαιδευτικοί τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα των προβλημάτων 
συμπεριφοράς και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης στο 
σχολικό περιβάλλον. 
    Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με θεωρητική εισήγηση 
μέσω διαφανειών, παιχνίδι ρόλων και καταιγισμός ιδεών. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Η είσοδος των μαθητών στις δομές της Ειδικής Αγωγής. Ένταξη και αποκατάσταση 
της λειτουργικότητας του μαθητή στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό του περιβάλλον 
 
Επιμορφωτής:   Τσαγανού Σοφία & Χριστοδούλου Ελένη 
Ημερομηνία:  02/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι το προφίλ μαθητών 

ειδικής αγωγής, οι βαθμίδες εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, οι 
τρόποι εισόδου στις βαθμίδες ειδικής αγωγής, η εξασφάλιση 
πρόσφορου εκπαιδευτικού πλαισίου, οι προϋποθέσεις ένταξης και 
προσαρμογή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα προβλήματα κατά τη 
μετάβαση στο ειδικό σχολείο και οι παρεμβάσεις. 
    Οι κύριοι στόχοι είναι η ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας 
της ειδικής αγωγής σε τοπικό επίπεδο, η κατανόηση  των 
εκπαιδευτικών και διεπιστημονικών στόχων, η τριμερής συνεργασία 
σχολείου, μαθητή, οικογένειας (ενδοσχολικά) και η αλληλεπίδραση 
με την κοινότητα. 
    Αναμένεται η μετάδοση ενός  θεωρητικού πλαισίου σε 
εργαζόμενους στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης καθώς και η 
συζήτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών. 
   Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί με εισήγηση του βασικού 
θεωρητικού πλαισίου, πρακτική εφαρμογή μέσα από την 
πραγματοποίηση ασκήσεων για περαιτέρω επεξεργασία του 
θέματος/μελέτη περίπτωσης καθώς και brain storming/ βιωματική 
δράση. 
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Ενότητα:  Συμπεριληπτική εκπαίδευση και συνεργασία στη σχολική μονάδα 
 
Επιμορφωτής:   Μπαρμπάτσης Ιωάννης 
Ημερομηνία:  09/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι σχετικές υποενότητες περιεχομένου της ενότητας είναι η 

αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων (συμμετοχικές επιμορφωτικές 
μέθοδοι-τεχνικές ενεργητικής συμμετοχής), οι βασικές έννοιες ( η 
συμπεριληπτική εκπαίδευση, η συνεργασία και η σημασία τους στη 
βελτίωση των σχολείων) και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην 
ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών και στην προώθηση 
συνεργασιών για την ψυχική ανθεκτικότητα στις σχολικές τάξεις. 
    Σκοπός της επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε 
επαφή με τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και ανάλογες πρακτικές 
από τη σχολική τάξη και αναστοχαζόμενοι στο θέμα της Συνεργασίας 
στη Σχολική Μονάδα, να εντοπίσουν την αμφίδρομη σχέση των 
εννοιών αυτών και τη σημασία τους στη βελτίωση των σχολείων και 
στην ψυχική ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών. 
   Αναμένεται μετά το πέρας της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί να 
μπορούν να αναπτύξουν καλές πρακτικές Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης στις Σχολικές τους Μονάδες και σε συνδυασμό με την 
επίτευξη της καλύτερης συνεργασίας στα σχολεία τους και στους 
Συλλόγους ∆ιδασκόντων  να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για 
όλους, προάγοντας και  την ψυχική ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών 
και μαθητών/μαθητριών στην εποχή της κρίσης. 
   Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί με εισήγηση στην ενότητα, 
συζήτηση, καταιγισμό ιδεών, χαρτογράφηση, μελέτη περίπτωσης, 
εργασία σε ομάδες-ανακοινώσεις στην ολομέλεια, παρουσίαση και 
χρήση βιβλιογραφίας, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και 
συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση όλων 
των εμπλεκομένων μερών, επιμορφωτή και επιμορφουμένων. 

 
 
 
 
Ενότητα:  Προφίλ των μαθητών που φοιτούν στο ειδικό γυμνάσιο & τρόπος λειτουργίας του 
πλαισίου 
 
Επιμορφωτής:   Σαΐτη Ευθυμία 
Ημερομηνία:  16/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο ειδικό 
επαγγελματικό γυμνάσιο και το πλαίσιο λειτουργίας του ειδικού 
επαγγελματικού γυμνάσιου 
    Σκοπός της επιμόρφωσης είναι οι επιμορφούμενοι να 
κατανοήσουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν το μαθησιακό 
προφίλ των μαθητών καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του 
γυμνάσιου για την αποτελεσματική και ουσιαστική επαγγελματική 
εκπαίδευσή τους. 
    Αναμένεται οι επιμορφούμενοι να μπορούν να αναγνωρίζουν τα 
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στοιχειά που συνθέτουν το προφίλ των μαθητών του ειδικού 
επαγγελματικού γυμνάσιου, να κατανοούν τις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών και να 
αντιληφθούν την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης των 
μαθητών για την ισότιμη ένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. 
    Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα πραγματοποιηθεί 
παρουσίαση διαφανειών σχετικών με το θέμα, προβολή βίντεο και 
φωτογραφιών από την εκπαιδευτική διαδικασία του ειδικού 
επαγγελματικού γυμνασίου, συζήτηση  και ανταλλαγή απόψεων. 

 
 
Ενότητα:  Προφίλ των μαθητών που φοιτούν στο EEEEK & τρόπος λειτουργίας του πλαισίου 
 
Επιμορφωτής:   Πεντοβούλου Αναστασία 
Ημερομηνία:  16/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι το προφίλ  των 

μαθητών ΕΕΕΕΚ (γνωστικές, ψυχοκοινωνικές, συναισθηματικές 
ικανότητες και δεξιότητες, κοινωνικά/οικονομικά χαρακτηριστικά, 
πλαίσιο προέλευσης) , ο τρόπος λειτουργίας πλαισίου (εκπαιδευτικοί 
στόχοι ΕΕΕΕΚ, κτιριακή υποδομή ΕΕΕΕΚ,  κριτήρια εισδοχής 
μαθητών, κατανομής τμημάτων, ειδικότητες προσωπικού, 
ειδικότητες παρεχόμενης θεωρητικής /πρακτικής/επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, μέθοδοι διδασκαλίας /εκπαίδευσης, μέθοδοι 
αυτονομίας , ενσωμάτωσης και  αξιολόγησης μαθητών και του 
έργου των εκπαιδευτικών, μέθοδοι συμβουλευτικής  και ειδικής 
παρέμβασης  με ΕΕΠ και ΕΒΠ, συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οικογένειες μαθητών, 
σύλλογο γονέων,  δράσεις ΕΕΕΕΚ), η αξιολόγηση του έργου 
ΕΕΕΕΚ και οι προτάσεις βελτίωσης. 
    Οι κύριοι στόχοι είναι οι επιμορφούμενοι να ενημερωθούν 
σχετικά με  τα  χαρακτηριστικά των μαθητών του ΕΕΕΕΚ, την 
παρεχόμενη θεωρητική, πρακτική,  επαγγελματική εκπαίδευση 
στο ΕΕΕΕΚ, τις μεθόδους  επιτέλεσης έργου από το προσωπικό 
του σχολείου (εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ &  ΕΒΠ) και τους θετικούς και 
αρνητικούς παράγοντες της εν δυνάμει ανάπτυξης των μαθητών.   
     Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι να γνωρίζουν 
οι εκπαιδευτικοί ποιοι μαθητές, με τι κριτήρια και ποιες διαδικασίες 
εγγράφονται στο ΕΕΕΕΚ, τι είδους και  πώς επιτελείται η 
μαθησιακή διαδικασία, η επαγγελματική εκπαίδευση, η κοινωνική 
ένταξη, η ενσωμάτωση, η αυτονομία, η ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση  σε μαθητές σε συνεργασία με γονείς και ειδικούς εκτός 
σχολείου όπου είναι απαραίτητο καθώς και θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση κρίσεων. 
   Κατά τη διάρκεια της εισήγηση θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, θα γίνει αξιολόγηση με ομάδες εργασίας σε θέματα 
διαχείριση κρίσης,  αξιολόγηση νεοεισδεχόμενου μαθητή , ατομικό 
πρόγραμμα παρέμβασης, πρακτική άσκηση ειδικότητας 
μαγειρικής/κηπουρικής με εμπλοκή θεωρητικών μαθημάτων. 



 9

 
 
 
 
Ενότητα:  Συνεργασία ΚΕ∆∆Υ με Ε∆ΕΑΥ και εκπαιδευτικούς Σχολείων. Ο ρόλος του ΚΕ∆∆Υ 
ως συντονιστικός φορέας 
 
Επιμορφωτής:   Βούγιας Βασίλειος 
Ημερομηνία:  23/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η ανάλυση της 

δομής ΚΕ.∆.∆.Υ., η ανάλυση της δομής Σ.∆.Ε.Υ., η ανάλυση της 
δομής Ε.∆.Ε.Α.Υ., οι αρμοδιότητες ΚΕ.∆.∆.Υ., η ανάλυση 
διεπιστημονικότητας της ομάδας ΚΕ.∆.∆.Υ., η ανάλυση των 
ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών των Ε.∆.Ε.Α.Υ.,  ο ρόλος του 
Ειδικού Σχολείου ως κέντρου Σ.∆.Ε.Υ., το Γενικό Σχολείο ως έδρα 
Ε.∆.Ε.Α.Υ., το ΚΕ.∆.∆.Υ. συντονιστής φορέας και η οριοθέτηση 
συνεργασιών μελών ΚΕ.∆.∆.Υ./Ε.∆.Ε.Α.Υ./Σχολείων/Εκπαιδευτικών. 
   Σκοπός της ενότητας είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών και 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις δυνατότητες 
παρέμβασης των θεσμών αυτών στη σχολική κοινότητα, η 
κατανόηση του ρόλου του κάθε εμπλεκόμενου στη διαδικασία των 
δράσεων του ΚΕ.∆.∆.Υ./Ε.∆.Ε.Α.Υ./Ειδικού Σχολείου/Γενικού 
Σχολείου, οι διαπιστώσεις από την μέχρι τώρα λειτουργία των 
θεσμών αυτών και ευκαιρία για στοχασμό και γόνιμο διάλογο. 
   Μετά το πέρας της επιμόρφωσης αναμένεται η επίτευξη 
συνεργατικού κλίματος μεταξύ μελών 
ΚΕ.∆.∆.Υ./Ε.∆.Ε.Α.Υ./Σχολείων/Εκπαιδευτικών, λειτουργία 
ανατροφοδότησης, επίτευξη συνεργειών, συνεργασιών, 
συναποφάσεων και συναντιλήψεων εκπαιδευτικών/Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, δομές Ειδικής Αγωγής με κοινούς 
στόχους και αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. 
    Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί με την κλασσική μέθοδο 
εισήγησης-διάλεξης, λόγω του μικρού διαθέσιμου χρόνου, αλλά και 
με χρήση τεχνικών που προωθούν/προβάλλουν την ενεργητική 
συμμετοχή των μελών του ακροατηρίου. 

 
 
 
Ενότητα:  Συνεργασία ΕΕΠ με το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας για την 
αντιμετώπιση κρίσεων 
 
Επιμορφωτής:   Κιουρτίδου Μαριάνθη 
Ημερομηνία:   23/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι ο ορισμός της 

κρίσης – ταξινομία, αντιδράσεις παιδιών - συνήθειες στρατηγικές 
που χρησιμοποιούν, προτεινόμενοι τρόποι στήριξης που 
προκύπτουν από συνεργασία ΕΕΠ – Εκπαιδευτικών, στόχοι 
συμβουλευτικής σε περιπτώσεις κρίσεων και γενικές αρχές, 
παρέμβαση στη τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
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υποστηριζόμενος από ΕΕΠ, οικογένεια και απώλεια, παιδιά που 
μεγαλώνουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. 
     Σκοπός είναι η διάκριση αντιδράσεων παιδιών που μας 
παραπέμπουν σε υποψία κρίσης και της ανάγκης συνεργατικής 
παρέμβασης για διαχείριση κρίσεων. 
    Μετά το πέρας της επιμόρφωσης αναμένεται οι επιμορφούμενοι 
να είναι σε θέση να διαπιστώνουν τις εκδηλώσεις του φαινομένου, 
τους τρόπους αναγνώρισης και να προβαίνουν στην αντιμετώπισή 
του μέσω της συνεργασίας ΕΕΠ και εκπαιδευτικών. 
    Η παρουσίαση της εισήγησης θα γίνει με μονόλογο, συζήτηση – 
διάλογο και χρήση εποπτικών μέσων. 
     

 
 
 
 
Ενότητα:  Η λειτουργία των ΚΕ∆∆Υ. Αναλυτική περιγραφή γνωματεύσεων - Εφαρμογή και 
προεκτάσεις στην τάξη 
 
Επιμορφωτής:   Λυκοκάπη Αντιγόνη 
Ημερομηνία:  30/03/2016 
Περιεχόμενο ενότητας:    Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι η λειτουργία του 

ΚΕ.∆.∆.Υ., το νομικό πλαίσιο, οι στόχοι και η εφαρμογή, ενδεικτική 
περιγραφή γνωματεύσεων και ανάλυσή τους, η εφαρμογή στην τάξη 
και αναλυτικά παραδείγματα. 
   Οι κύριοι στόχοι είναι να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν 
τους τομείς δράσης του ΚΕ.∆.∆.Υ., τους στόχους και τους τρόπους 
που μπορεί να βοηθήσει στην σχολική καθημερινότητα, να 
κατανοούν και να αναλύουν όσα αναφέρονται σε μια γνωμάτευση 
ΚΕ.∆.∆.Υ. (από διαφορετικές ειδικότητες) και να μπορούν να 
εφαρμόσουν στην πράξη τις οδηγίες. 
   Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα μετά την 
επιμόρφωση είναι η γνώση των βασικών αρμοδιοτήτων των 
ΚΕ.∆.∆.Υ. και του τρόπου λειτουργίας τους και η δυνατότητα 
ανάλυσης και εφαρμογής στην πράξη των προτάσεων, οδηγιών που 
αναφέρονται σε μια γνωμάτευση. 
    Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί εισήγηση, εργασία σε 
ομάδες, προσομοίωση και παιχνίδι ρόλων. 

 
 
 
 
 
 
Ενότητα:  Πρώιμη αξιολόγηση & παρέμβαση στην προσχολική εκπαίδευση & στην Α' & Β' τάξη 
του ∆ημοτικού Σχολείου 
 
Επιμορφωτής:   Τσώνη ∆ήμητρα 
Ημερομηνία:  30/03/2016 
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Περιεχόμενο ενότητας:     Οι άξονες περιεχομένου της ενότητας είναι οι όροι "Πρώιμη 
Αξιολόγηση" και "Πρώιμη Παρέμβαση", οι επιμέρους τομείς ελέγχου 
προσχολικών και πρωτοσχολικών δεξιοτήτων, η αξιολόγηση  των 
παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα: αναπτυξιακά, κινητικού 
συντονισμού, διάσπασης και υπερκινητικότητας, συμπεριφοράς, 
μαθησιακά, κ.ά. και οι τρόποι παρέμβασης. 
     Βασικός στόχος της ενότητας είναι οι εκπαιδευτικοί να 
ενημερωθούν για τον τρόπο ανίχνευσης και αξιολόγησης των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κατά το πρώιμο στάδιο της 
προσχολικής και πρωτοσχολικής  εκπαίδευσης καθώς και να 
αναδείξουν τεχνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές παρέμβασης τόσο 
μέσα από τις μελέτες περίπτωσης όσο και μέσα από τα εμπειρικά 
τους δεδομένα. 
   Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι  αναμένεται να είναι 
ικανοί να αναγνωρίζουν μέσα στην ομάδα τους τα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που χρήζουν διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας και με κατάλληλους εκπαιδευτικούς χειρισμούς να 
παρεμβαίνουν ώστε να διαμορφώσουν το σχολικό κλίμα που θα 
υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με τις ατομικές 
ανάγκες του μαθητή. 
   Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η 
εμπλουτισμένη διάλεξη με τη χρήση προβολής μέσω του λογισμικού 
Power point, η συζήτηση - διερεύνηση και επίλυση προβληματισμών 
των επιμορφουμένων αλλά και ημελέτη περίπτωσης. 

 


