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Εξειδίκευση



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης.
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ’ Κ.Π.Σ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1.1.4 «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»
ΜΕΤΡΟ: 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών»
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη 
Επιστημονικοί Συνεργάτες-Συντονιστές Έργου: Παναγιώτα Καραγιάννη, 

Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου
Ηλέκτρα Σπανδάγου

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 2003 – Απρίλιος 2004 



Τόπος διεξαγωγής: Τ.Ε.Α.Π.Η, ΚΕΚ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Τρόπος διεξαγωγής: Η εξειδίκευση πραγματοποιήθηκε σε ολιγομελείς ομάδες 
με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των επιμορφούμενων και του επιμορφωτή 
τόσο στο θεωρητικό όσο και στον πρακτικό τομέα.
Κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης δόθηκε έμφαση στη λειτουργία εργαστηρίων 
που συμπεριλάμβαναν εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, μελέτες περίπτωσης, 
χρήση οπτικοακουστικού και απτικοποιημένου υλικού καθώς και επιτόπιες επισκέψεις 
σε χώρους εκπαίδευσης τυφλών μαθητών. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευτικοί εξειδικεύτηκαν στη γραφή braille
καθώς και στις τεχνικές του κινητικού προσανατολισμού, τέλος στη χρήση των νέων τεχνολογιών.



Η πρώτη κατεύθυνση του έργου είναι η εξειδίκευση εκπαιδευτικών
γενικής και ειδικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (εκπαιδευτικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τις Σ.Μ.Ε.Α. και 
τα τμήματα ένταξης) 
με αντικείμενο την εκπαίδευση ατόμων 
με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Στην εξειδίκευση συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
παρακολούθησαν 100 ώρες θεωρητικού κύκλου μαθημάτων 
και συμμετείχαν σε 300 ώρες πρακτικής εξάσκησης 
(σύνολο ωρών εξειδίκευσης: 400 ώρες). 



Η θεματολογία των θεωρητικών μαθημάτων αφορά:

Την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση παιδιών 
με σοβαρά προβλήματα όρασης 

Tις ειδικές εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούν 
σε ζητήματα του αναλυτικού προγράμματος 

Tην κοινωνιολογική-παιδαγωγική-ψυχολογική 
προσέγγιση των ατόμων με προβλήματα όρασης 

Tην γλωσσολογική υπόσταση της γραφής Braille



Η πρακτική εξάσκηση στοχεύει: 

Στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μαθητές
που φέρουν σοβαρά προβλήματα όρασης

στην εκμάθηση ειδικών δεξιοτήτων απαραίτητων 
στην εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα όρασης 
(ανάγνωση και γραφή του συστήματος Braille, 
κινητικός προσανατολισμός, απτικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού)

στην εκμάθηση βασικών τεχνικών για τη διαμόρφωση 
και διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος 
ποικίλων μαθημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

εφαρμογή των ειδικών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική πράξη 



Επιμορφωτές της εξειδίκευσης: Η ομάδα των επιμορφωτών στελεχώθηκε 
από θεωρητικούς του χώρου της ειδικής αγωγής καθώς και ειδικούς σε 
πρακτικά ζητήματα από το χώρο των βλεπόντων και των τυφλών. 

Αριθμός Επιμορφωτών: 33 επιμορφωτές απασχολήθηκαν για τις ανάγκες της 
εξειδίκευσης σε σύνολο 700 ωρών εξειδίκευσης (σε ολομέλεια και μικρές ομάδες). 



EΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣEΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

Αλευριάδου Αναστασία,
Λέκτορας Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Νηπιαγωγών

Αρμάος Ρέμος 
Διδάκτωρ σε θέματα χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Ασιδέρη Δήμητρα
Διοικητική Διευθύντρια του Φάρου Τυφλών

Βασιλειάδου Μαρία
Κοινωνική Λειτουργός Ειδική σε θέματα ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Γάκη Τούλα
Κοινωνική Λειτουργός, 
Υποψ. Διδάκτωρ σε θέματα στήριξης οικογενειών με ανάπηρα παιδιά

Γραμματικός Νίκος
Σκηνοθέτης - Κινηματογράφος και Τύφλωση

Δημητρόπουλος Ανδρέας
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ευδοκάκης Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός-Μαθηματικός τυφλών μαθητών



Ζαφείρη Φρόσω
Ψυχολόγος και Μουσικοθεραπεύτρια τυφλών παιδιών

Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Τ.Ε.Α.Π.Η., 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΚαραγιάννηΠαναγιώτα 
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής σε θέματα Τύφλωσης

Κατσούλης Φίλιππος
Ειδικός Δάσκαλος και Διευθυντής του Ειδικού Σχολείου Κ.Ε.Α.Τ.

ΚουλούσηςΕυάγγελοςΔάσκαλος, 
Ομάδα εργασίας για τη συγγραφή βιβλίων για τυφλούς και μερικούς βλέποντες

Λεωντσάκου Μπέττυ 
Κοινωνιολόγος,Σύμβουλος Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
για Άτομα με Προβλήματα Όρασης

Λιοδάκης Δημήτριος 
Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής

Μαργιόλας Ηλίας
Δικηγόρος , Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών

Νεντή Αγορίτσα 
Ειδική Δασκάλα του Ειδικού Σχολείου Κ.Ε.Α.Τ.

Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, 
Υποψήφια Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής

Πανηγυράκη Μαρία
Προϊστάμενη Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Τ.



Πλαστήρα Μαρία
Εκπαιδεύτρια κινητικότητας προσανατολισμού 
και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης 

Πράνταλος Γεώργιος
Δάσκαλος - Ειδικός εργαστηρίου του Κ.Ε.Α.Τ. Για το απτικό υλικό

Προκοπίου Βιολέτα
Εκπαιδευτικός ειδικευμένη στην πρώιμη παρέμβαση

Ράπτου Αργυρώ 
Καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας,Επιστημονική Υπεύθυνη Κ.Ε.Α.Τ.

Ρούγγας Κωνσταντίνος 
Δρ. Οφθαλμίατρος 

Ρουκουτάκης Πέτρος 
Γλύπτης, Ειδικός Δάσκαλος Κ.Ε.Α.Τ στη γλυπτική και τα εικαστικά

Σπανδάγου Ηλέκτρα 
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής σε θέματα Ένταξης

Συριοπούλου Σοφία
Εκπαιδεύτρια κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης

Τριανταφύλλου Θεοδώρα
Very Special Arts Hellas - Απόδοση θεατρικών δρώμενων σε τυφλούς ακροατές

Τσαούσης Μενέλαος
Εκπαιδευτής κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης

Χαλκιά Δήμητρα
Εκπαιδευτικός, ειδική σε θέματα άρσης προκαταλήψεων και στεροτύπων 

Χαραμής Παύλος 
Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποσπασμένος στο Κέντρο Μελέτης και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε., Ειδικός σε θέματα αξιολόγησης



Χατζής Ιωάννης 
Εκπαιδευτικός, με εμπειρία στην ένταξη τυφλών παιδιών στο γενικό σχολείο

Ψαρούλη Αικατερίνη
Κοινωνική Λειτουργός, 
Ειδική σε θέματα άρσης προκαταλήψεων και στερεοτύπων 



Εκπαιδευτικό υλικό: Η εξειδίκευση αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία απαραίτητου 
εποπτικού – απτικού υλικού (δημιουργία απτικοποιημένων εικόνων σε λογοτεχνικά 
κείμενα και σε παραμύθια) και στην απόδοση εκπαιδευτικών κειμένων σε γραφή Braille
για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος της εξειδίκευσης συστάθηκαν κατάλογοι 
με εποπτικό υλικό για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, απαραίτητο εργαλείο 
για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην ενταξιακή και ειδική εκπαίδευση τυφλών μαθητών. 







Επιμόρφωση



Διάρκεια επιμόρφωσης: 30 ώρες

Αριθμός εκπαιδευτικών:  800 εκπαιδευτικοί  και τριών βαθμίδων εκπαίδευσης 
από όλη την ελληνική επικράτεια.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: Αθήνα στις 6, 7, και 8 Φεβρουαρίου 2004 στο αμφιθέατρο 
Aula της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιμορφωτές: Συμμετείχαν 26 επιφανείς επιστήμονες του Ευρωπαϊκού και Ελλαδικού χώρου.

Θεματολογία: Ο κύριος θεματικός άξονας του συνεδρίου ήταν οι σύγχρονες 
εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και προοπτικές των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Εκπαιδευτικό υλικό: Παραγωγή 4 βιβλίων, 2 εντύπων και 2 βιντεοταινιών.



Εκπαιδευτικό Υλικό

VIDEO

Αυτοσχέδια Κατασκεύη
Βιβλίων BRAILLE

Κατάλογοι Απτικοποιημένου
Υλικού



Acrobat Document



Το ακροατήριο του Συνεδρίου (800 περίπου άτομα) αποτελούνταν από:
· Εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης
· Μέλη συλλόγων αναπήρων
· Ειδικοί επιστήμονες
· Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
· Μέλη εκπαιδευτικών οργανώσεων
· Φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι





∆ημοσιοποίηση





Acrobat Document



http://keteep.ecd.uoa.gr



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η.

Καραγιάννη Παναγιώτα, δρ. Ειδικής Αγωγής,
επιστημονική συνεργάτης του Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π.

Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, υπ. διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, 
επιστημονική συνεργάτης του Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π.

Σπανδάγου Ηλέκτρα, δρ. Ειδικής Αγωγής, 
επιστημονική συνεργάτης του Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π.

Χρίστου Γεώργιος, Γεωλόγος, 
υπεύθυνος διοικητικής στήριξης

Λαμπροπούλου Κωσταντίνα, Νηπιαγωγός, 
υπεύθυνη γραμματειακής στήριξης

Τσερμίδου Λία, Νηπιαγωγός, 
υπεύθυνη γραμματειακής στήριξης

Κωλέτσης Ζήκος, Tεχνική υποστήριξη


