Αρ. Πρωτ.: 65/24-11-2021

Επιστημονική Ένωση για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας
Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα
Τηλ.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URL: www.eepek.gr

ΠΡΟΣ:
 Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων &

όλων των ειδικοτήτων (Α/θμιας, Β/θμιας,
Γ/θμιας Εκπ/σης, ΣΔΕ, ΙΕΚ, κλπ.) που
είναι (ή επιθυμούν να γίνουν) Mέλη της
ΕΕΠΕΚ, όλης της Ελλάδας
 Φοιτητές – Αποφοίτους
 Εκπαιδευτές Ενηλίκων – ΣΔΕ – ΙΕΚ,
κ.λπ.

Θέμα: «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»: Υποβολή
αιτήσεων ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθησης καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος 60 ωρών
της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από απόσταση (εξ ολοκλήρου).
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί
εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και
ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την
προώθηση καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ ολοκλήρου από
απόσταση επιμορφωτικού προγράμματός της:
Α/Α

Τίτλος:

93

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ημερομηνία
έναρξης:

20/12/2021

Ημέρες &
ώρες
διεξαγωγής:
Ασύγχρονη
μορφή σε
πλατφόρμα

Συνολική
διάρκεια:

60 ώρες (5
εβδομάδες)

Moodle

Χώρος
Υλοποίησης:

Επιμορφωτές:

Εξ
αποστάσεως
(Εξ
ολοκλήρου)

Τζαμπαζάκη
Ζαχαρούλα

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας &
βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 12/12/2021 (για την
εγγραφή

στην

Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

ακολουθήστε

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

τις

οδηγίες

της

ιστοσελίδας:

Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης των καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων της
Ε.Ε.Π.Ε.Κ.:
1) Όσοι είστε ήδη μέλη της ΕΕΠΕΚ, μπείτε στο https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn και
εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». Στη συνέχεια,
επιλέξτε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε.
2) Όσοι ΔΕΝ είστε ήδη μέλη της ΕΕΠΕΚ, πρέπει πρώτα να κάνετε την εγγραφή σας στην
ΕΕΠΕΚ,

επιλέγοντας

από

το

μενού:

Η

Ένωση



Εγγραφή

ή

το

σύνδεσμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώστε να αποκτήσετε όνομα χρήστη και
κωδικό. Αφού γίνετε μέλη, ακολουθήστε τα βήματα της πιο πάνω παραγράφου 1.
Η αίτησή σας μπορεί να αναιρεθεί οποτεδήποτε, επιλέγοντας το: «Αναίρεση αίτησης».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ενημέρωση των επιλεγέντων και οι οδηγίες εισόδου στην
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα γίνονται ΜΟΝΟ μέσα από το πληροφοριακό
σύστημα των μελών της ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodosmelwn - Είσοδος με τους κωδικούς μέλους), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Εκεί, και συγκεκριμένα στην ενότητα Σεμινάρια μικρής διάρκειας που έχω
επιλεγεί να παρακολουθήσω θα βρίσκεται ο σχετικός σύνδεσμος Οδηγίες εισόδου
στο σεμινάριο (δίπλα στο εκάστοτε σεμινάριο που έχετε επιλεγεί).
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποστέλλεται πλέον e-mail με την ενημερωτική
επιστολή. Οφείλετε να ενημερώνεστε ο καθένας μόνος του σας για την επιλογή
σας μέσα από το πληροφοριακό σύστημα και το σχετικό σύνδεσμο (Οδηγίες
εισόδου στο σεμινάριο).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 12/12/2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
❖

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

❖

Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες

αιτήσεις.

❖

Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι πρώτοι

500 εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με ευθύνη της
Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
❖

Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται ως εξής: προηγούνται όσοι δεν έχουν

παρακολουθήσει

άλλα

ΔΩΡΕΑΝ

επιμορφωτικά

σεμινάρια

της

ΕΕΠΕΚ

ή

έχουν

παρακολουθήσει τις λιγότερες ώρες.
 Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους
επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.
Όλες

οι

βεβαιώσεις

αναρτώνται

στο

προφίλ

των

μελών

της

ΕΕΠΕΚ

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδομάδες μετά τη λήξη του εκάστοτε
προγράμματος.
 Όλα τα προγράμματα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ ξεκινούν κανονικά στην προγραμματισμένη
τους ημερομηνία.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι συμμετέχοντες οφείλουν:



Να μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας.



Να έχουν ενεργή παρουσία σε συζητήσεις στο forum στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης.



Να συγγράψουν και να αναρτήσουν μία τελική εργασία μεγέθους 500 περίπου λέξεων και να
την αναρτήσουν στην πλατφόρμα moodle.



Να αναρτήσουν εμπεριστατωμένα σχόλια (τουλάχιστον 100 λέξεων) σε 1 εργασία
συναδέλφου τους, αναφερόμενοι στους παρακάτω άξονες:
Περιεχόμενο – Δομή – Πρωτοτυπία - Σαφήνεια.
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις εγγραφών:
www.eepek.gr & 6932078466 (Δημήτρης Λιόβας).
Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**
***Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του επιμορφωτικού προγράμματος ***

93ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ διάρκειας 60 ωρών
Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ),
συνεχίζοντας τη δράση της στον τομέα της διοργάνωσης σεμιναρίων και στοχεύοντας διαρκώς
στην κάλυψη των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και
ειδικοτήτων, σχεδίασε και οργάνωσε την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος
«ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ», διάρκειας 60 ωρών.
Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και αφού ολοκληρωθούν
οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν επίσημη Βεβαίωση
Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΕΕΠΕΚ.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη
δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών,
Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε
άλλους (Άνεργους ή/και φοιτητές όλων των ειδικοτήτων), που τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το
ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η μελέτη του αυτιστικού φάσματος και η επιρροή του
παιχνιδιού στην θεραπεία των παιδιών με αυτισμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:


Γνωρίσουν τα Στοιχεία αυτισμού



Μάθουν για την Διάγνωση αυτισμού



Εισαχθούν στην Παιγνιοθεραπεία

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:



Μάθουν Συμβατικές Προσεγγίσεις Θεραπείας



Μάθουν για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς



Εντάξουν την Παιγνιοθεραπεια στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:


Έχουν μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με την εκπαίδευση του αυτισμού



Κατανοούν ανάγκες των ατόμων με αυτισμό σχετικά με το Συμπεριφορικό κομμάτι τους



Να εντάξουν κοινωνικά άτομα με αυτισμό σε μια γενικότερη ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1η Ενότητα - Εβδομάδα 1η:
Στοιχεία αυτισμού Ορισμός αυτισμού
Ιστορική αναδρομή αυτισμού Επιδημιολογικά στοιχεία
Διάγνωση αυτισμού
Διαγνωστικά κριτήρια αυτισμού
Κλίμακες αξιολόγησης Διαφορική διάγνωση.
2η Ενότητα - Εβδομάδα 2η:
Συμβατική προσέγγιση θεραπείας
Θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
Θεραπεία της λεκτικής συμπεριφοράς (VB
Το μοντέλο Denver Early Start (ESDM
Η παρέμβαση ανάπτυξης σχέσεων (RDI
Η Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (TEACCH
Η Κοινωνική Επικοινωνία / Συναισθηματική Ρύθμιση / Συναλλακτική
Υποστήριξη (SCERTS
Θεραπεία Γλώσσας- Ομιλίας (SLT)
Επαγγελματική Θεραπεία (OT
Ολοκληρωμένη αισθητική
3η Ενότητα - Εβδομάδα 3η:
Παιγνιοθεραπεια
Το παιχνίδι στη διάγνωση και τη θεραπεία Ορισμός παιγνιοθεραπεία
Λόγοι εφαρμογής παιγνιοθεραπείας
Η συμβολή της παιγνιοθεραπείας στο παιδί .
Η σημασία της παιγνιοθεραπείας στην ειδική αγωγή
4η Ενότητα - Εβδομάδα 4η:

Στρατηγικές παρέμβασης στο παιχνίδι των παιδιών με
αυτισμό
Γενικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό
Εφαρμοσμένες στρατηγικές παρέμβασης στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό
α) Παιχνίδι με ενηλίκους
β) Παιχνίδι με συνομηλίκους
γ) Παροχή προτύπου προς μίμηση (peer-modeling)
δ) Παιχνίδια αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδί και το συμπαίκτη του
ε) Κοινωνικές Ιστορίες
5η Ενότητα - Εβδομάδα 5η: Τελική εργασία
Βιογραφικό Εκπαιδευτών:
Οι εισηγητές των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ, εξειδικευμένοι
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια
Βίου Μάθησης:
Τζαμπαζάκη Ζαχαρούλα
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φ.Α και
Χρόνιες Παθήσεις.
Απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Μετεκπαίδευση στον Αυτισμό στο Πανεπιστήμιο Trend του Notigham.
Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Ψυχοπαιδαγωγικής της
Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ.
Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική αγωγή στο ΔΠΘ.
Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια Ειδικής Αγωγής και Φυσικής
Αγωγής. ( tzampazakizaxaroula@gmail.com )

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος:
Τζαμπαζάκη Ζαχαρούλα ( tzampazakizaxaroula@gmail.com )

