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Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ετήσιου Σεμιναρίου

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)»
Το ετήσιο σεμινάριο αποτελείται από τα κατωτέρω 10 σεμινάρια/θεματικές ενότητες. Κάθε
σεμινάριο/θεματική ενότητα διαρκεί 32 ώρες και πραγματοποιείται σε 2 σαββατοκύριακα.
Τις 10 θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ετήσιου σεμιναρίου
καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να τα δείτε εδώ.
Όσοι επιθυμείτε να προεγγραφείτε στο ΕΤΗΣΙΟ Κύκλο (ή σε κάποια από τα επιμέρους
σεμινάρια του ετήσιου κύκλου) μπορείτε να το κάνετε εδώ.
Τα Σεμινάρια 400 και επιπλέον ωρών στην Ειδική Αγωγή , αναγνωρίζονται από το
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Βάσει των Νόμων: Ν. 4415/2016, Τεύχος
Α΄159/06.09.2016, Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και Ν. 4473 Τεύχος 1ο
/30/5/2017,ΦΕΚ78/2017
Ειδικότερα, τα σεμινάρια Ειδικής Αγωγής μετράνε για συμπερίληψη στον επικουρικό
πίνακα: Στον Επικουρικό Πίνακα εντάσσονται οι Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην
ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας
τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. (Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών) "Δημόκριτος" είναι το
μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ).
Το κόστος του Ετήσιου Κύκλου Σεμιναρίων είναι 800€ και μπορεί να καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ
ή σε δυο (2) δόσεις των 400€ έκαστη:

1. η πρώτη (1η) δόση θα πρέπει να καταβληθεί πριν το 1ο Σεμινάριο, μέχρι τις
04/10/2017 και
2. η δεύτερη (2η) δόση πριν το 6ο σεμινάριο μέχρι τις 23/1/2018.

Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος μεμονωμένα, ένα (1) ή
περισσότερα από τα 10 Σεμινάρια. Το κόστος για το κάθε 1 από αυτά είναι 100€.
Το E.K.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” είναι το μεγαλύτερο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας
που εποπτεύεται από το ΥΠΠΕΘ. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αξιοποίησης των
τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της Ειδικής Αγωγής έχει αναπτύξει
προγράμματα και υπηρεσίες και έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων τόσο σε εθνικό
αλλά ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία 20ετία.
Την τελευταία δεκαετία διοργανώνει σύνολο σεμιναρίων και στο εξωτερικό αλλά
ιδιαίτερα στην Ελλάδα στον τομέα Τ.Π.Ε και Ειδική Αγωγή. Στο πλαίσιο της
ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων πάνω στα Θέματα της Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας ανακοινώνεται ο ετήσιος κύκλος σεμιναρίων του Net Media Lab του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 με τίτλο
«Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)»
Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που
αντιμετωπίζουν καθημερινά θέματα που αφορούν στις μαθησιακές δυσκολίες και
σε προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών καθώς και στους ειδικούς
(ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς
παιδαγωγούς κ.ά.) οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού
και του εφήβου. Επίσης, μπορεί να φανούν χρήσιμα στους φοιτητές οι οποίοι
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μελλοντικά με τα θέματα της ειδικής αγωγής και της
εκπαίδευσης καθώς και στους γονείς οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν
καλύτερα τις μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς των
παιδιών τους. Μέσω της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες πέρα από την θεωρητική
τους κατάρτιση στις επιμέρους θεματικές ενότητες τις οποίες πραγματεύονται τα
σεμινάρια, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τους προβληματισμούς
τους, να λύσουν τυχόν απορίες τους, αλλά να δώσουν και το έναυσμα για την
οργάνωση στο άμεσο μέλλον περισσότερο εξειδικευμένων σεμιναρίων.
Από την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου του Net Media Lab
Ιστότοπος: http://imm.demokritos.gr
Facebook: https://www.facebook.com/NetMediaLab.Edu.Science/
Τηλ: 210-6503230, 3124
Η πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
είναι απλή. Οι συμμετέχοντες που θα μετακινηθούν με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό μέχρι τη στάση
Νομισματοκοπείο και να κατευθυνθούν στην έξοδο προς Κονδυλάκη. Στη στάση
λεωφορείων που βρίσκεται επί της Μεσογείων δίπλα στην έξοδο του Μετρό (ρεύμα

προς Αγία Παρασκευή), μπορούν να επιβιβαστούν στο Β5 ή 407 ή 406. Στη συνέχεια
θα πρέπει να αποβιβαστούν στη στάση 4η Αγ. Παρασκευής η οποία και βρίσκεται
50m από την πύλη του Δημόκριτου. Όσοι μετακινηθούν με δικό τους όχημα
μπορούν να μπουν εδώ και να δουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορούν να
φτάσουν στο χώρο του Δημόκριτου.

