
 

 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ 

Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο  

Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα 

Σει.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

                             Αξ. Πξση.:  32 / 05-04-2021    

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ & 
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ 
είλαη (ή  επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο 
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο 

 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ, 

θ.ιπ. 
 

   

Θέμα: «ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΗΡΙΑΚΔ 

ΑΝΑΠΗΡΙΔ»: Τπνβνιή αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (500 σξώλ) ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). 
  

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο, 

απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ 

από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Σίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

πλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Υώξνο 

Τινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

59 

ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, 

ΜΑΘΗΙΑΚΔ 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΚΑΙ 

ΑΙΘΗΣΗΡΙΑΚΔ 

ΑΝΑΠΗΡΙΔ 

10/05/2021 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

500 ώξεο 

(20 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεσο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Υξηζηίλα Κσθίδνπ 

Διηζάβεη Μπέληε 

Δπαγγειία Ληάπε 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο & 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 02/05/2021 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

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

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi


Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Μεγάιεο Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

 

1) Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξσκήο θαη, αθνύ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή 

θαηάζεζε ζα πιεξώζεηε κε ηνλ θσδηθό πιεξσκήο (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί από ην ζύζηεκά καο 

(δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΙΒΑΝ, αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπόηε ελεξγνπνηνύληαη άκεζα 

ε απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηό δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο 

πνιύ κηθξέο ηξάπεδεο όπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα). Δάλ 

επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, ππάξρεη πάιη άκεζε ελεξγνπνίεζε. 

 

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλσζε  Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1). 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 
 

Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρσ 

επηιεγεί λα παξαθνινπζήζσ ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ 

ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).  

 

ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική 

επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 
 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 02/05/2021 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα). 

❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο. 

❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε). 

 Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη βεβαηώζεηο αλαξηώληαη ζην πξνθίι ησλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ 

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο. 

 Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ  μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

ηνπο εκεξνκελία. 

 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεσλ πεξίπνπ. 

 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:  

Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο *** 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/


59ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (500 σξώλ) 

  

Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), 

ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ  θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο 

ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ΔΙΓΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ», 

δηάξθεηαο 500 σξώλ.  

Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ 

νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε 

Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ. 

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (Θεηηθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), εηδηθό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, 

λεπηαγσγνύο, ςπρνιόγνπο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, εηδηθό βνεζεηηθό 

πξνζσπηθό, θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη 

πξνπηπρηαθνύο/κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε 

ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη 

εθόδηα ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθόο, ν γνληόο ή 

νπνηνζδήπνηε αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο. Μέζα από ηε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ελνηήησλ, ζα δνζεί απάληεζε ζην εξώηεκα «ηη είλαη έλα ζρνιείν γηα όινπο» θαη ζα εμεηαζηεί πώο 

ιεηηνπξγεί ε ζπλεθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, πνπ απνηειεί θηινζνθηθή παξαδνρή, ζηεξηδόκελε ζε 

βαζηθέο αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Φπρνινγίαο, αιιά θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε 

πξνζώπνπ πνπ δεη ζε κηα ζύγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

  



ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία 

2. δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ Καζνιηθνύ 

ρεδηαζκνύ γηα ηε Μάζεζε 

3. πεξηγξάθνπλ ηα νθέιε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη ηεο ζπλεγνξίαο ηνπ εαπηνύ γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία 

4. νξίδνπλ ην ξόιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη αλαπεξία, αιιά θαη ην ξόιν ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέσλ-καζεηώλ-επαγγεικαηηώλ 

 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. εθαξκόδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ γηα ηε Μάζεζε ζε καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία 

2. ζρεδηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλα ζρέδηα καζήκαηνο ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη αλαπεξία 

3. ρξεζηκνπνηνύλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

αλαπεξία, ζπλδπαζκέλεο κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

4. ειέγρνπλ θαη δηνξζώλνπλ ην ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, κε 

ζηόρν ηε βειηίσζή ηεο θαη ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ γηα 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. ελζαξξπλζνύλ ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία 

2. πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ νξζή εθπαηδεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 

καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία  

3. ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη αλαπεξία 

4. απνκπζνπνηήζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα πνπ επηθξαηνύλ γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία  

 

 



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κωφίδου Χριςτίνα) (εβδ.01) 

Ιςτορία και τάδια Ειδικισ Αγωγισ 

Νομοκεςία Ειδικισ Αγωγισ 

Νόμιμθ φςταςθ των ΕΔΕΑΤ και Κακοριςμόσ των Ιδιαίτερων Κακθκόντων των 

Μελϊν και υντονιςτϊν Αυτϊν 

Εννοιολογικι Αποςαφινιςθ τθσ Αναπθρίασ 

Ενιαία Εκπαίδευςθ-υμπερίλθψθ-Παιδαγωγικι τθσ Ζνταξθσ 

Μοντζλα ερμθνείασ τθσ αναπθρίασ 

Ιατρικό-Κοινωνικό Μοντζλο Αναπθρίασ και Ενιαία Εκπαίδευςθ 

Θεμελιϊδεισ Διακθρφξεισ, Δικαιϊματα και Νομοκεςίεσ για τθν Ενιαία Εκπαίδευςθ 

των Ατόμων με Αναπθρία 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΗΨΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(Κωφίδου Χριςτίνα) (εβδ.02) 

τερεότυπα και Προκαταλιψεισ: Εννοιολογικι Αποςαφινιςθ και Ερμθνευτικζσ 

Προςεγγίςεισ 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των παιδιϊν για τα 

άτομα με αναπθρία 

Ζρευνεσ για τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των παιδιϊν για τα άτομα με αναπθρία 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για 

τα άτομα με αναπθρία 

Ζρευνεσ για τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τα άτομα με 

αναπθρία 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ-ΔΤΛΕΞΙΑ (Κωφίδου Χριςτίνα) 
(εβδ.03) 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ 

Οριςμοί, κατθγορίεσ και αίτια μακθςιακϊν δυςκολιϊν 

Χαρακτθριςτικά και δυςκολίεσ παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

Οριςμοί και αίτια δυςλεξίασ 

Χαρακτθριςτικά και δυςκολίεσ ατόμων με δυςλεξία 

Δυςαρικμθςία, δυςγραφία, δυςαναγνωςία και δυςορκογραφία 

Μζκοδοι και Σεχνικζσ Παιδαγωγικϊν Παρεμβάςεων 

Μακθςιακζσ δυςκολίεσ και διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ-ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
(ΔΕΠ-Τ) (Μπζντη Ελιςάβετ) (εβδ.04) 

Οριςμόσ 

Κλινικι εικόνα και διάγνωςθ 

Πικανά αίτια εμφάνιςθσ τθσ ΔΕΠ-Τ 

Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ 

Σρόποι υποςτιριξθσ παιδιϊν με ΔΕΠ-Τ ςτθν τάξθ 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ (Κωφίδου Χριςτίνα) 
(εβδ.05 και 06) 

Οριςμόσ Διάχυτων Αναπτυξιακϊν Διαταραχϊν 

Αυτιςμόσ: Αιτιολογία και χαρακτθριςτικά 

Αρχζσ εκπαίδευςθσ και Εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ ατόμων με αυτιςμό 

Προκλιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν ζνταξθ των αυτιςτικϊν παιδιϊν 

ςτο ςχολείο 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 



τάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν προσ τουσ αυτιςτικοφσ μακθτζσ 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ των εκπαιδευτικϊν προσ τουσ 

αυτιςτικοφσ μακθτζσ 

Ζρευνεσ για τισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τουσ αυτιςτικοφσ 

μακθτζσ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΟΒΑΗ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ (ΚΒ) ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΣΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ (Κωφίδου Χριςτίνα) (εβδ.07 
και 08) 

Εννοιολογία κϊφωςθσ-βαρθκοΐασ 

Πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ κωφϊν/βαρικοων ατόμων 

Εμπόδια κωφϊν/βαρικοων φοιτθτϊν ςτθ μακθςιακι τουσ πρόςβαςθ 

Δυςκολίεσ ςτθν Ανάγνωςθ και τρατθγικζσ Αναγνωςτικισ Κατανόθςθσ 

Ακαδθμαϊκι Πρόςβαςθ των κωφϊν/βαρικοων (ΚΒ) φοιτθτϊν και Παράγοντεσ 

που τθν Επθρεάηουν: Εξωτερικοί και Εςωτερικοί 

Εξωτερικοί Παράγοντεσ που Επθρεάηουν τθν Πρόςβαςθ των ΚΒ Φοιτθτϊν: Α. 

Διερμθνεία, Β. Παροχι ςθμειϊςεων, Γ. Ενιςχυτικι διδαςκαλία, Δ. τάςεισ 

διδαςκόντων και επικοινωνία μαηί τουσ, Ε. Ρόλοσ τεχνολογίασ και οπτικϊν πθγϊν 

διδαςκαλίασ 

Εςωτερικοί Παράγοντεσ που Επθρεάηουν τθν Πρόςβαςθ των ΚΒ Φοιτθτϊν: Α. 

Προςωπικοί και κοινωνικοί παράγοντεσ, Β. Κριτιρια επιλογισ ςχολισ, Γ. Ο ρόλοσ 

τθσ οικογζνειασ, Δ. χολικι προετοιμαςία/ακαδθμαϊκι ετοιμότθτα, Ε. Χρόνοσ 

διάγνωςθσ τθσ ακουςτικισ απϊλειασ 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 7: ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (Κωφίδου Χριςτίνα) (εβδ.09-10) 

Παιδιά με Προβλιματα όραςθσ - Οριςμοί 

Εκπαιδευτικόσ οριςμόσ τυφλότθτασ – μερικισ τφφλωςθσ – χετικότθτα οριςμϊν 

Κατθγορίεσ ατόμων με ςοβαρά προβλιματα όραςθσ 

Αιτίεσ τθσ τφφλωςθσ 

Χαρακτθριςτικά και δυςκολίεσ των ατόμων με αναπθρίεσ όραςθσ 

Εκπαίδευςθ ατόμων με προβλιματα όραςθσ 

Η κατανόθςθ και διαχείριςθ των καταςτροφϊν από άτομα με αναπθρία όραςθσ 

Α. Οριςμοί 

Β. Ο ρόλοσ των παιδιϊν με και χωρίσ αναπθρίεσ ςτθ διαχείριςθ των καταςτροφϊν 

Γ. Γνϊςεισ, αντιλιψεισ και ςτάςεισ παιδιϊν για τισ καταςτροφζσ 

Δ. Αντιλιψεισ και εμπειρίεσ παιδιϊν με αναπθρίεσ ςτισ καταςτροφζσ 

Ε. Παιδιά με οπτικι αναπθρία και καταςτροφζσ 

Η εκπαίδευςθ για τθ διαχείριςθ καταςτροφϊν (disaster education) 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 8: ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λιάπη Ευαγγελία) 
(εβδ.11) 

Εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ ψυχικισ υγείασ και ψυχοπακολογίασ (Οριςμοί) 

Ψυχοπακολογία του παιδιοφ και του εφιβου 

Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εμφάνιςθ ψυχικϊν διαταραχϊν 

Αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ παιδικισ θλικίασ 

Αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ εφθβικισ θλικίασ 

Ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ τθσ παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ 

υναιςκθματικζσ διαταραχζσ τθσ παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ 

Πρόλθψθ και κεραπεία 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 9: ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ 
(Λιάπη Ευαγγελία) (εβδ. 12) 

Εννοιολογικι προςζγγιςθ των Ψυχομετρικϊν εργαλείων (Οριςμόσ) 

Ιςτορικι Αναδρομι 

Είδθ ψυχομετρικϊν εργαλείων 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 



Άτυπα ψυχομετρικά εργαλεία 

Διαδικαςία και μζκοδοι αξιολόγθςθσ 

υνζντευξθ κλινικισ αξιολόγθςθσ 

Κλίμακεσ αξιολόγθςθσ ςυμπεριφοράσ  

Ερωτθματολόγια (Inventories) 

Σο Διαγνωςτικό και τατιςτικό Εγχειρίδιο (DSM) 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 10: ΝΟΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Μπζντη Ελιςάβετ) (εβδ.13) 

Οριςμόσ 

Σαξινόμθςθ 

Χαρακτθριςτικά 

Διάγνωςθ-Διαφοροδιάγνωςθ 

Πικανά αίτια εμφάνιςθσ τθσ Νοθτικισ Αναπθρίασ 

Παρζμβαςθ 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 11: ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΨΤΧΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ (Λιάπη Ευαγγελία) 
(εβδ.14) 

Εννοιολογικι προςζγγιςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν (Οριςμόσ) 

Ιςτορικι αναδρομι 

Μορφζσ διαταραχϊν  

Επιδθμιολογικά ςτοιχεία 

Αντικοινωνικζσ και παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ ςτο ςχολείο 

Ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ ςτο ςχολικό πλαίςιο: Βαςικζσ αρχζσ 

Μελζτθ κλινικϊν περιπτϊςεων 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 12: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΩΦΩΗ: ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ 
ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ (Κωφίδου Χριςτίνα) 
(εβδ.15) 

Η ζννοια τθσ διαφοροποίθςθσ 

Οριςμοί, οφζλθ, προχποκζςεισ και χαρακτθριςτικά τθσ διαφοροποιθμζνθσ 

διδαςκαλίασ 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

Η ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

Η ςυμβολι των ΣΠΕ ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 

Σομείσ παρζμβαςθσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ 

Παράδειγμα διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ: Παρουςίαςθ ικανοτιτων και 

δυςκολιϊν κωφοφ μακθτι, ειδικοί και εξατομικευμζνοι ςτόχοι, διδακτικά υλικά 

και μζςα, πορεία διδαςκαλίασ 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 13: ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ 
(Κωφίδου Χριςτίνα) (εβδ.16) 

Οριςμόσ Κακολικοφ χεδιαςμοφ και Κακολικοφ χεδιαςμοφ για τθ Μάκθςθ 

τόχοσ του Κακολικοφ χεδιαςμοφ για τθ Μάκθςθ 

Βαςικζσ αρχζσ Κακολικοφ χεδιαςμοφ για τθ Μάκθςθ 

Οφζλθ Κακολικοφ χεδιαςμοφ για τθ Μάκθςθ 

Τποςτθρικτζσ και κατακριτζσ τθσ ζνταξθσ των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

Οφζλθ Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ςε μακθτζσ με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και αναπθρία (μακθτζσ με ΔΕΠΤ, τυφλοφσ και μερικϊσ 

βλζποντεσ μακθτζσ, μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, μακθτζσ με ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά, ςε κωφοφσ/βαρικοουσ μακθτζσ, άτομα 

με αυτιςμό) 

Κατθγοριοποίθςθ χριςθσ ΣΠΕ ςε άτομα με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 



ανάγκεσ 

Ομοιότθτεσ και διαφορζσ Κακολικοφ χεδιαςμοφ για τθ Μάκθςθ τθσ 

Τποςτθρικτικισ Σεχνολογίασ 

Δυςκολίεσ και εμπόδια εφαρμογισ Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 14: ΟΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΑΤΣΟΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΗΓΟΡΙΑ 
ΣΟΤ ΕΑΤΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κωφίδου Χριςτίνα) 
(εβδ.17) 

Εμπόδια ατόμων με Αναπθρίεσ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Η Ζννοια του Αυτοπροςδιοριςμοφ και τα υςτατικά τοιχεία του 

Σα οφζλθ του αυτοπροςδιοριςμοφ για τα άτομα με αναπθρία 

Δεξιότθτεσ αυτοπροςδιοριςμοφ και ακαδθμαϊκι πορεία ατόμων με αναπθρία 

Δεξιότθτεσ αυτοπροςδιοριςμοφ και άτομα χωρίσ αναπθρία 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ δεξιότθτεσ αυτοπροςδιοριςμοφ των ατόμων με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

υνθγορία του εαυτοφ και τα ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία 

υνθγορία του εαυτοφ και άτομα με αναπθρίεσ 

Αυτοαποτελεςματικότθτα (self-efficacy) και αυτοαντίλθψθ (self-concept) 

Ερευνθτικά ςτοιχεία για το ρόλο των Δεξιοτιτων Αυτοπροςδιοριςμοφ και τθσ 

υνθγορίασ του Εαυτοφ για τα Άτομα με Αναπθρία 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 15: ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΕ ΧΟΛΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κωφίδου 
Χριςτίνα) (εβδ.18) 

Χαρακτθριςτικά και προχποκζςεισ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

Διάκριςθ όρων γονεϊκι εμπλοκι- γονεϊκι ςυμμετοχι 

Ο ρόλοσ των γονζων ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ 

Οφζλθ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

Δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ 

Θεωρθτικά μοντζλα ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

υνεργατικά μοντζλα ςυνεργαςίασ οικογζνειασ-επαγγελματιϊν 

τόχοσ ςυνεργαςίασ οικογζνειασ-επαγγελματιϊν 

Οριςμόσ και ςτόχοι ςυμβουλευτικισ 

υμβουλευτικι ςχζςθ και χαρακτθριςτικά ςυμβοφλου 

Οφζλθ ςυμβουλευτικισ γονζων 

Χαρακτθριςτικά οικογζνειασ με παιδί με αναπθρία 

τάδια γονζων παιδιϊν με αναπθρία 

Η ςχζςθ του παιδιοφ με τα άλλα αδζλφια 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 16: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (εβδ.19-20) 

α) ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ  

β) ΑΝΑΡΣΗΗ ΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία ςυναδζλφου 

ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:  

Περιεχόμενο, Δομι, Πρωτοτυπία, αφινεια. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ (Κωφίδου Χριςτίνα) 

50 ΩΡΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 500 ΩΡΕ 20 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

 

 

 

 

 



Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  

Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο: 

Η Υξηζηίλα Κσθίδνπ είλαη Φηιόινγνο, εξεπλήηξηα θαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα 

ελειίθσλ. 

Έρεη νινθιεξώζεη ζπνπδέο ζηελ Διιεληθή Φηινινγία θαη ζην Φηινζνθηθό θαη 

Παηδαγσγηθό ζην Α.Π.Θ. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Δηδηθή 

(Δληαία) Δθπαίδεπζε ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην ηεο Κύπξνπ, ζηε Γλσζηηθή θαη 

Κηλεηηθή Αλάπηπμε (Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο θαη Σκήκα Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Α.Π.Θ.) θαη ζηε πζηεκαηηθή Φηινζνθία (Α.Π.Θ.). Πιένλ είλαη Τπνςήθηα 

Γηδάθηνξαο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

Έρεη εξγαζηεί ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, ζε 

ρνιέο Γνλέσλ, Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο αιινδαπώλ, παιηλλνζηνύλησλ θαη Ρνκά, αιιά θαη ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε 

ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Α.Π.Θ., Δ.Κ.Π.Α., Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). Έρεη 

δηνξγαλώζεη πεξίπνπ 50 επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

Γλσξίδεη Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ιηαιηθά, Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα θαη ην ζύζηεκα αλάγλσζεο θαη γξαθήο 

Braille. Δίλαη θξηηήο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (π.ρ. Higher Education Research), ελώ ππήξμε κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο θξηηώλ δηαθόξσλ ζπλεδξίσλ (π.ρ. ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ). 

Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξόζβαζε θσθώλ θαη βαξήθνσλ θνηηεηώλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ην ξόιν ηεο ζπλεγνξίαο ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ηελ θαηαλόεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ από ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηώλ κε αλαπεξίεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ηνλ θαζνιηθό ζρεδηαζκό ζηε 

κάζεζε. Έρεη δεκνζηεύζεη πιήζνο άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

(christy_kof@hotmail.com) 

 

Η Μπέληε Διηζάβεη είλαη Δηδηθή Παηδαγσγόο – Νεπηαγσγόο. Έρεη νινθιεξώζεη ηηο 

ζπνπδέο ηεο ζην Παηδαγσγθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ισαλλίλσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινύζεζε ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα «Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε» ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεπθσζίαο.  

Θέινληαο λα αληαπνθξηζεί θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηδηθήο αγσγήο, απνθάζηζε λα 

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο θαη ζην Σκήκα Δξγνζεξαπείαο. πκκεηέρεη ελεξγά ζε 

επηκνξθώζεηο εηδηθήο αγσγήο θαη ζεκηλάξηα γηα λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο. Έρεη 

εηζεγήζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. 

Δξγάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα σο παξάιιειε ζηήξημε παηδηώλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

θαζώο θαη ζε ηκήκαηα έληαμεο. Παξάιιεια, έρεη ελεξγό δξάζε σο εθπαηδεύηξηα ξνκπνηηθήο. 

(elli1310@hotmail.com) 

mailto:christy_kof@hotmail.com
mailto:elli1310@hotmail.com


 

 

Η Δπαγγειία Ληάπε γελλήζεθε ζηελ Πεηξνύπνιε. Δίλαη πηπρηνύρνο Κιαζηθήο Φηινινγίαο 

θαη πηζηνπνηεκέλε Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Κιαζηθή 

Φηινινγία θαη (Master of Science) ζηηο «Γηαηαξαρέο ζηε Γξαθή, ζηελ Αλάγλσζε θαη ηα 

Μαζεκαηηθά. Αμηνιόγεζε θαη παξέκβαζε ζε ζρνιηθό πιαίζην». Έρεη παξαθνινπζήζεη 

κεηαπηπρηαθέο εμεηδηθεύζεηο ζηε πκβνπιεπηηθή & ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό (Π.Δ.Τ.Π), ζηε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ζηελ Ακεξηθάληθε Λνγνηερλία, ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ζηελ Καηάξηηζε ελώ είλαη πηζηνπνηεκέλε (EUCIP) ζην ρεδηαζκό, ζηελ Αλάπηπμε 

θαη ζηε Λεηηνπξγία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. Γλσξίδεη Ιηαιηθά (Δμεηάζηξηα πξνθνξηθώλ ζην Κξαηηθό 

Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο) θαη Αγγιηθά ελώ γηα πνιιά ζπλαπηά έηε είλαη Supervisor ζηελ εηαηξεία 

Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Peoplecert. Τπεξεηεί ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γ’ Αζήλαο. Έρεη 

εξγαζηεί ζε όιεο ηηο δνκέο ηεο Δηδηθήο θαη Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, ζε Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. Χο 

επηκνξθώηξηα ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ Έληαμε καζεηώλ 

κε αλαπεξία θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ Φηινιόγσλ «Μηα Νέα αξρή ζηα ΔΠΑ.Λ». 

Τπήξμε κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζην 12νΔθπαηδεπηηθό πλέδξην 

ηεο ΟΛΜΔ. Άξζξα ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη εηζεγήζεηο ηεο ζε πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ. Έρεη δηαθξηζεί ζε ινγνηερληθνύο δηαγσληζκνύο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία ελώ πνηήκαηα θαη 

δηεγήκαηα ηεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη δεκνζηεπηεί ζε δηάθνξεο ζπιινγέο. 

( evliapis@gmail.com ) 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Κσθίδνπ Υξηζηίλα (christy_kof@hotmail.com) 
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