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Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΓΣ ΠΤΝ, ΠΔΜ Αρ. πρωτ. 219/30-3-2011) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει σε Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και
Γιαννιτσά επιμορφωτικά σεμινάρια 450 ωρών για πτυχιούχους  ΠΕ, ΤΕ και ΙΕΚ με
θέμα:

Ειδική Αγωγή
Απρίλιος 2011 – Νοέμβριος 2011

Διάρκεια Προγράμματος:  450 ώρες
Έναρξη Προγράμματος: Απρίλιος 2011

Λήξη: Νοέμβριος 2011
Κόστος προγράμματος: 1100 € για κάθε επιμορφούμενο/η
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Α. Αλευριάδου
Συντονίστρια έργου Ι. Βαμβακίδου
Η διαμόρφωση του προγράμματος είναι με βάση 8ωρα μαθήματα

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Σάββατο σε Κοζάνη ή Γιαννιτσά ή Θεσσαλονίκη (ανάλογα
με την επιλογή του υποψηφίου)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ!)

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ-ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλης βιωματικής δια-βίου
εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη διδακτική εμπειρία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να
διαχειρίζονται την αναπηρία αποτελεσματικά.
Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση (250 ώρες) ΕΑΕ (εξαμηνιαίας διάρκειας

μαθήματα στη Γνωστική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, στην Παιδαγωγική της ένταξης  και στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό
αντικείμενο του/της κάθε επιμορφούμενου/ης).
  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 Επιστημονικού επιπέδου παρεχόμενη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας μικροδιδασκαλίες και παρουσίαση
περιστατικών με στόχο τη σχολική πράξη και όχι τη στείρα θεωρία.

 Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας στη διαχείριση της
πολυμορφίας της αναπηρίας και των ενταξιακών πρακτικών.

 Διαχείριση της διαφορετικότητας στην σχολική πράξη.
 Υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής πρότασης/διδακτικής μέσα από την αποδοχή της

αναπηρίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.
  Εκπαιδευτικές στρατηγικές προς την κατεύθυνση ενός σχολείου «για όλους». Οι

κοινωνικοί ρατσισμοί στο εσωτερικό της κοινωνίας αφορούν κυρίως σε θέματα
αναπηρίας, θρησκείας, τάξης, φύλου, ηλικίας και υγείας.
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 Απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και  αναβάθμιση των ήδη
υπαρχουσών ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά και τους εφήβους με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σε πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), ΙΕΚ.

Ο φάκελος αίτησης για την παρακολούθηση του προγράμματος πρέπει να περιέχει:

1. Αίτηση εγγραφής (σε έντυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)

2. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι., ΤΕΙ, ΙΕΚ

3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία

4. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο
πρόγραμμα στην ίδια θεματική ενότητα (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο των αντιγράφων που κατατίθενται
(ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

7. Προκαταβολή 200 ευρώ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ, ΑΡ.  5250-039507-824

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ- ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ
ΠΔΜ. ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ.  ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΓΟΝΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
(ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ),
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κ.α.). ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΕΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 5
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ.

Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης - Τόπος Διεξαγωγής προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται 2 φορές (Σάββατο) το μήνα σε Κοζάνη ή Γιαννιτσά ή
Θεσσαλονίκη 11.00-17.00.
Επίσης θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα γίνονται εξ αποστάσεως (μέσω του e-class).
Προβλέπεται γραπτή εργασία εξειδικευμένη στο ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο του κάθε
υποψηφίου και αφορά στη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΑΜΕΑ (δεν είναι θεωρητική εργασία). Περιλαμβάνεται
επίσης πρακτική άσκηση και παρακολούθηση ημερίδας, καθώς και η παροχή 3 βιβλίων σε
θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
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 Αξιολόγηση Συμμετεχόντων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες των καταρτιζομένων
επιτρέπονται σε ποσοστό 20% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος Σε περίπτωση
υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%) δεν δίνεται το δικαίωμα στην εξέταση/
αξιολόγηση. Οι ώρες του προγράμματος δύναται να αυξηθούν α) με την εκπόνηση εργασίας
με θέμα τη Διδακτική παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ποικίλα
γνωστικά αντικείμενα (με βάση την ειδικότητα των επιμορφούμενων) και β) με την
παρακολούθηση ημερίδων.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν στο τέλος του προγράμματος. Η κλίμακα
βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0-10. Επιτυχόντες θεωρούνται όσες/όσοι βαθμολογούνται
τουλάχιστον με πέντε (5).

 Πιστοποίηση της Συμμετοχής στο πρόγραμμα

Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου, τις Επιστημονικά Υπευθύνους του Προγράμματος, και φέρει τη
σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού μία
μόνο φορά.

 Κόστος Προγράμματος

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα (1100 ευρώ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται
βιβλία, σημειώσεις υπό τη μορφή CD, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Προϋποθέσεις - Ακύρωσης Συμμετοχής

Ακύρωση του προγράμματος από την/τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και με
τους ακόλουθους τρόπους:

Α. ΠΕΝΤΕ εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται επιστροφή του
ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 150€ (έξοδα διαχείρισης).

Γ. Η/ ο εγγραφόμενος που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα παρόλο που
έχει καταβάλει το ποσό της προκαταβολής ενθαρρύνεται να στείλει αντικαταστάτρια/η του.
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Πληροφορίες:

 Χριστίνα Τζιαμτζή, Γραμματεία, 23850 55115, ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ ώρες γραφείου 10.00 πρωί-17.00
απόγευμα

Πάρης Τσενεκλίδης, 6931121818 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ώρες γραφείου 10.00-17.00

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, Αν. Καθηγήτρια 23850 55103, 6972078354, ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρες
γραφείου 10.00-17.00

Εγγραφές-Σχόλια -Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις θα γίνονται on line.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα

http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2011-2012.php.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 04-04-2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14-05-2011
Οι εγγραφόμενες/οι οφείλουν να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής σε τρεις δόσεις (των 300

ευρώ και η προκαταβολή).
Τα μαθήματα ξεκινούν 27 Απριλίου Τετάρτη του Πάσχα απόγευμα -εκτάκτως και μόνο για το

πρώτο μάθημα-
Όλοι οι εγγραφέντες στην ιστοσελίδα θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

http://sea.nured.uowm.gr/applications/sea_2011-2012.php

