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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΥ διάρκειας ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της

σύγχρονης εκπαίδευσης

Διάρκεια ώρες

Κόστος Ευρώ

Υλοποίηση Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό Χορηγείται από το Κ Ε ΔΙ ΒΙ Μ του ΠανεπιστημίουΜακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη Χριστίνα Συριοπούλου Δελλή Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας

ΣΕΠΟΙΟΥΣΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται στην εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση γονείς

αδέρφια συγγενείς δάσκαλοι ψυχολόγοι θεραπευτές φοιτητές καθώς και στην

αξιολόγηση γιατροί ή άλλοι ειδικοί ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού

μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό

Αν και προηγούμενες γνώσεις καθώς και εμπειρία με άτομα με διαταραχή

φάσματος αυτισμού θα ήταν χρήσιμη το πρόγραμμα είναι προσιτό και εύληπτο

για άτομα που ασχολούνται που θέλουν να ασχοληθούν ή που απλώς θέλουν να

ενημερωθούν σε ανάλογα θέματα επικοινωνίας εκπαίδευσης και

κοινωνικοποίησης ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού
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Σκοπός Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων
Χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών δυσκολιών των μαθητών με διαταραχή

φάσματος αυτισμού
Παρουσίαση εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας ΘεωρητικόΜέρος
Παρουσίαση εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας ΠρακτικόΜέρος
Εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος Σχεδιασμός διδακτικών στόχων

Διδακτικές προσεγγίσεις και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας

Σχεδιασμός υλικού για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας

προ γραφής και προ ανάγνωσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες μεθόδους εναλλακτικής
επικοινωνίας και εκπαίδευσης παιδιών με διαταραχή φάσματος αυτισμού
διεθνώς
Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση σε
μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν για κοινωνικούς αλλά και για
εκπαιδευτικούς σκοπούς σε άτομα με προβλήματα ή ελλείψεις στο λόγο τη
σημασιολογική ανάπτυξη και την επικοινωνία γενικότερα
Τα οφέλη από τα προγράμματα αφορούν τόσο τα άτομα με διαταραχή φάσματος
αυτισμού ανεξαρτήτου ηλικίας στο σχολικό περιβάλλον στην οικογένεια ή
αλλού τα οποία μπορούν να διευκολυνθούν να εκφράσουν τα συναισθήματά
τους και να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους όσο και τα πρόσωπα που
βρίσκονται στο περιβάλλον τους και προσπαθούν να ικανοποιήσουν ανάγκες και
επιθυμίες τους να προάγουν τις γνωστικές κοινωνικές επικοινωνιακές τους
δεξιότητες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και την αυτόνομη διαβίωσή τους
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
Επίσης συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων προ γραφής και
προ ανάγνωσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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ΤΡΟΠΟΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε
πραγματικό χρόνο όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι
εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο Η εξ αποστάσεως διδασκαλία
θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής
πλατφόρμας
Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική
τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από
τον εκπαιδευτή Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και
θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα θα μπορούν
να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα
παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του διαφάνειες
οπτικοακουστικό υλικό κλπ
Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο
κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης ώστε σε περίπτωση που
κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο
μάθημα τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα
Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι
δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή π χ

από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς να
απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση
λογισμικού στον υπολογιστή τους
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εισηγήτρια του προγράμματος είναι μέλος του Διδακτικού και Επιστημονικού
Προσωπικού Δ Ε Π του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πολύχρονη εμπειρία αλλά
και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση

Χριστίνα Συριοπούλου Δελλή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠανεπιστημίουΜακεδονίας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις και συμπληρωματικό υλικό π χ

διαφάνειες διαλέξεων και σχετική με το αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική και

ξένη αρθρογραφία βιβλιογραφία

Οι εκπαιδευόμενοι για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλονται σε
αξιολόγηση με τη δυνατότητα είτε να δώσουν εξετάσεις στο σύνολο της ύλης του
προγράμματος εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλόγων είτε να
παραδώσουν μια βιβλιογραφική εργασία

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό
διαφορετικά λαμβάνουνΒεβαίωσηΠαρακολούθησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ


