
 

 
 
 
 

 
 
 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευςη: Σχεδιαςμόσ και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών & ψυχολογικών τεχνικών 

 

Οκτώβριοσ 2020 - Απρίλιοσ 2021 
 

 

Επιςτημονικόσ υπεύθυνοσ:   
Α.-Σ. Αντωνίου, Αν. Καθηγητήσ  ΠΤΔΕ –ΕΚΠΑ 

Υπεύθυνοσ ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευςη» 
 

 

Το πρώτο Πρόγραμμα Εξειδίκευςησ ςτην Ειδική Αγωγή 
ςτην Ελλάδα με μοριοδότηςη για τον ΑΣΕΠ από το 
ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και ταυτόχρονη εκπαίδευςη ςε 

εργαλεία Παρέμβαςησ και χορήγηςη Βεβαίωςησ 
Επάρκειασ για Προγράμματα ςε μαθητέσ με 

Μαθηςιακέσ Δυςκολίεσ. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

Εξ Αποςτϊςεωσ  
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευςησ  

ςτην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευςη 
(400 ωρών) 

 

 
Μοριοδότηςη:                         – 2 Μόρια ςτο ςύςτημα διοριςμών εκπαιδευτικών  
                                                                   (ΑΣΕΠ  αναπληρωτϋσ υποψόφιοι) 
                                                     – 0,5 Μόρια ςτη διαδικαςύα επιλογόσ ςτελεχών εκπαύδευςησ 
                                                     – 0,5 Μόρια ςε υποψόφιουσ Διευθυντϋσ και Υποδιευθυντϋσ 
                                                     – 10 μόρια για διοριςμούσ εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 
                                                     – Ένταξη ςτουσ επικουρικούσ πύνακεσ  



 
 
 
 

Συγκεκριμϋνα, οι φοιτητϋσ του Προγρϊμματοσ λαμβϊνουν: 
 Βεβαύωςη εξειδύκευςησ 400 ωρών ςτην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ που 

αναγνωρύζεται από το Υπουργεύο Παιδεύασ και μοριοδοτεύται ςύμφωνα 

με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 

61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχοσ 1ο 

/30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχοσ Β’ 

1088//02.04.2019 και με την προκόρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 

3ΕΑ/2019. 

 
 Βεβαύωςη Επϊρκειασ ςτο Πρόγραμμα Παρϋμβαςησ ςτην Παραγωγό 

Γραπτού Λόγου “Educational Playbox” των εκδόςεων Γρηγόρη, μετϊ 

από ειδικό εκπαύδευςη και πρακτικό δοκιμαςύα. 

 
 Το Kit box του Προγρϊμματοσ Παρϋμβαςησ από τισ εκδόςεισ Γρηγόρη. 

 
 Το εγχειρύδιο «Ειςαγωγό ςτην Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη: 

φϋρνοντασ την αλλαγό» ςε επιμϋλεια Αλϋξανδρου- Σταμϊτιου Αντωνύου 

από τισ εκδόςεισ Gutenberg. 

 

Όλεσ οι ανωτέρω παροχέσ καλύπτονται από το 
Πρόγραμμα 

 
Επιπλϋον, οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδεύονται: 

 Σε διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ, τυπικόσ και ϊτυπησ 

 Στη λόψη ιςτορικού 

 Σε εργαλεύα και ερωτηματολόγια από την Ελλϊδα και το εξωτερικό 

 Στην οργϊνωςη και λειτουργύα Διεπιςτημονικόσ Ομϊδασ 

 Στη ςυγγραφό Έκθεςησ Αξιολόγηςησ 

 Στη Συμβουλευτικό Γονϋων και ςτην επικοινωνύα των αποτελεςμϊτων 

 Στον ςχεδιαςμό Παρϋμβαςησ και ςτη Στοχοθεςύα 

 Στην εφαρμογό Δομημϋνων Προγραμμϊτων Παρϋμβαςησ (χορηγεύται 

Επϊρκεια) 



Στο πρόγραμμα παρουςιϊζονται επιλεγμϋνα video από κϊθε κατηγορύα Ειδικών 
Εκπαιδευτικών Αναγκών και ακολουθεύ video analysis από τουσ Ειςηγητϋσ (Αυτιςμόσ, 
ΔΕΠ-Υ, Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ, Νοητικό Αναπηρύα, Προβλόματα Όραςησ, Ακοόσ, 
Προβλόματα Συμπεριφορϊσ κλπ).  
Με αυτό τον τρόπο οι ςυμμετϋχοντεσ θα βλϋπουν αναλυτικϊ τα χαρακτηριςτικϊ 
ςυμπτώματα και τισ παρεμβϊςεισ ςε κϊθε κατηγορύα, όπωσ και τισ βϋλτιςτεσ 
επαγγελματικϋσ πρακτικϋσ που εφαρμόζονται ςε ςχολεύα και φορεύσ (Best Practices). Οι 
ςυμμετϋχοντεσ επύςησ λαμβϊνουν ειδικό υλικό, e-books αλλϊ και εκπαιδεύονται ςτη 
δημιουργύα Ηλεκτρονικόσ Βιβλιοθόκησ. 

Η εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη εύναι ςύγχρονη με ςυνεχό παρουςύα των ειςηγητών 
και ϊμεςη τη δυνατότητα επύλυςησ κϊθε απορύασ, κϊθε ςτιγμό. Ειςηγητϋσ του 
Προγρϊμματοσ εύναι μϋλη ΔΕΠ και διδϊςκοντεσ ελληνικών και ξϋνων πανεπιςτημύων και 
επαγγελματύεσ τησ εκπαύδευςησ και ψυχικόσ υγεύασ εγνωςμϋνησ αξύασ.  

Το Πρόγραμμα ϋχει πρακτικό προςανατολιςμό και ςτοχεύει ςτην εκπαύδευςη 
επαγγελματιών εφοδιαςμϋνων με τισ κατϊλληλεσ γνώςεισ να αναλϊβουν μαθητϋσ με 
Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ ςτον ιδιωτικό και ςτον δημόςιο τομϋα. Ενθαρρύνεται ο 
διϊλογοσ, η ενεργό ςυμμετοχό των ςυμμετεχόντων και η χρόςη πολλαπλών και 
ςύγχρονων επιςτημονικών πηγών και κυρύωσ εργαλεύων. 
 
                                                           

 

                                                                                                      

Το πρόγραμμα απευθύνεται ςε:    

 

-Αποφοίτουσ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  

(και αντίςτοιχεσ πανεπ/κέσ ςχολέσ τησ αλλοδαπήσ),  

-Εκπαιδευτέσ ΕΑΕ & ΕΕΠ 

-Αποφοίτουσ μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

  

 
 
 
 
Απαραίτητα 
προςόντα  
ςυμμετεχόντων:    
 

 Πτυχύο ΑΕΙ ό ΤΕΙ  
 Βαςικϋσ γνώςεισ χειριςμού Η/Υ  

και πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο 
 

 
 
 
 
Τρόποσ διεξαγωγήσ  
ςεμιναρίου:  

          
       Τα μαθόματα θα διεξϊγονται: 

 εξ αποςτϊςεωσ  
(μϋςω ειδικόσ διαδικτυακόσ πλατφόρμασ του ΕΚΠΑ ) 
και 
 με ϋνα Σαββατοκύριακο δια ζώςησ (προαιρετικό).  

 
 



 

 
 
Κόςτοσ Προγράμματοσ:   
Προςαρμοςμένα Δίδακτρα λόγω Πανδημίασ:     Τα δύδακτρα εύναι 650€   
                                                                                                (εφϊπαξ εξόφληςη: 600€) .                                        
Εκπτωτική πολιτική:  Για ΑμΕΑ, μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ, υπαλλόλουσ του  ΕΚΠΑ,                            
πολύτεκνουσ, ϊνεργουσ και ϊλλεσ ειδικϋσ κατηγορύεσ (π.χ. ομαδικϋσ εγγραφϋσ ϊνω των 3) 
το κόςτοσ ςυμμετοχόσ εύναι 540€. - Η καταβολή του ποςού μπορεί να γίνει ςε 4 δόςεισ. 
 
                                                
 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ONLINE ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:  
https://forms.gle/hqoYMsdaMLf4wA388 
 
Επικοινωνία:   -καθημερινϊ ςτα κινητϊ:   6981718701  &  6948255979 

                               -email: specialedu@uoa.gr/ eidiki.agogi.EKPA@gmail.com 
           

-facebook:  Group «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευςη: Εφαρμογή εκπαιδευτικών   και 
ψυχολογικών τεχνικών» 

 

Αναλυτικέσ πληροφορίεσ ςτο   http://specialedu-ekpa.com/ 
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