
Για περισσότερες πληροφορίες 
και για την υποβολή της αίτησής 
σας, μπορείτε να πλοηγηθείτε
στην ιστοσελίδα: 
http://elearn.elke.uoa.gr

Επίσης, μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με τη Γραμματεία των 
προγραμμάτων στα τηλέφωνα: 
210 36.89.354 και
210 36.89.381 ή να στείλετε 
e-mail στη διεύθυνση:
elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη 
δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό 
αντικείμενο:

«Η Ψυχοκινητική Προσέγγιση ως Εργαλείο 
Εκπαιδευτικής Παρέμβασης σε Μαθητές

με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική ανάπτυξη και βελτίωση των σπουδών 
στην ειδική αγωγή. Η επιμόρφωση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα 
μας. Οι νέες τεχνολογίες μετάδοσης πληροφοριών παρέχουν αυξημένες δυνατότητες 
για άμεση πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (Internet κτλ). Στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του, το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ 
Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών του ΤΕΦΑΑ Αθηνών οργανώνει εξ’ 
αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια, που απευθύνονται στους επαγγελματίες ειδικής 
αγωγής και στοχεύουν στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην παρέμβαση σε 
παιδιά με αναπτυξιακές και κινητικές διαταραχές.

H εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμπεριλαμβάνει την 
Ψυχοκινητική Προσέγγιση ως εργαλείο εκπαιδευτικής παρέμβασης. Αυτή η 
προσέγγιση έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία ατομικού κινητικού προφίλ του παιδιού 
και την σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας. Σκοπός της Ψυχοκινητικής 
Προσέγγισης είναι η άρτια αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και η 
ένταξή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

To εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Η Ψυχοκινητική Προσέγγιση 
ως Εργαλείο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς α/ βάθμιας και β/ βάθμιας γενικής και ειδικής 
εκπαίδευσης, ψυχολόγους, επαγγελματίες υγείας, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, 
φοιτητές, καθώς και γονείς.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η καθηγήτρια του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών  Δήμητρα Κουτσούκη, η οποία έχει την 
ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση  της ακαδημαϊκής 
διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατά την διάρκεια του 4μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική 
υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό 
προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, 
ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού 
Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ,
καθώς και απόφοιτοι Λυκείου

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2014
Έναρξη Μαθημάτων: 27/10/2014

http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=433
http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=433

