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TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ  

(ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: 

Συριοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης  

Το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο «TEACCH, PECS, MAKATON: Προγράμματα για την 
επικοινωνία και την εκπαίδευση παιδιών με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού» διάρκειας 60 ωρών, στοχεύει 
στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων για προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης παιδιών με διαταραχές στο 
φάσμα του αυτισμού. 

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στον αυτισμό και στην επικοινωνία, είναι ένα πρόγραμμα "ομπρέλα", συνδυάζει 
την διδακτική μεθοδολογία για παιδιά με αυτισμό, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την εφαρμογή 
εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας TEACH, PECS, MAKATON ανεξάρτητα αλλά και μέσω γνωστικών 
αντικειμένων (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, αυτόνομη διαβίωση κλπ). Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
καταρτίζονται σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό και εφαρμογής των TEACCH, PECS, MAKATON. 

 

2. Σε ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα 

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 αυτιστικού φάσματος μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό. 

Αν και προηγούμενες γνώσεις καθώς και εμπειρία με άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 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 αυτιστικού φάσματος. 

 

3. Σκοπός του Προγράμματος 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης 
παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος διεθνώς. 

Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση σε μεθόδους που μπορούν να 
εφαρμόσουν για κοινωνικούς αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς με άτομα με προβλήματα ή ελλείψεις στο 
λόγο και την επικοινωνία γενικότερα. 

Τα οφέλη από τα προγράμματα αφορούν τόσο τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, 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, 
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επικοινωνιακές και συναισθηματικές τους δεξιότητες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και την αυτόνομη 
διαβίωσή τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 

4. Περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων 

Το πρόγραμμα διάρκειας 60 ωρών καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1 TEACCH (θεωρητικό μέρος) 
- Βασικές αρχές του TEACCH  
- Εφαρμογή του TEACCH στην εκπαίδευση 
- TEACCH και γονείς 

2 TEACCH (πρακτικό μέρος) 
- Εφαρμογή του TEACCH στην Εκπαιδευτική πράξη 

3 PECS (θεωρητικό μέρος) 
- Σκοπός και  περιεχόμενο του PECS 

4 PECS (πρακτικό μέρος) 
- Εφαρμογή του PECS (υλικό, στάδια) 

5 MAKATON (θεωρητικό μέρος) 
- Παρουσίαση της ΜaKaTon 

6 MAKATON (πρακτικό μέρος) 
- Πρακτική προσέγγιση (το λεξιλόγιο, τα σύμβολα, η συγκρότηση ενός ατομικού προγράμματος) 

 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος προκύπτει από την αναγωγή του απαιτούμενου χρόνου για τη 
συνολική ενασχόληση του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα (πχ. παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη του 
εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα στο διαδίκτυο, αυτοαξιολόγηση, εκπόνηση εργασίας), σε ώρες δια ζώσης 
διδασκαλίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων του προγράμματος. 

 

5. Εισηγητές-Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων 

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Ακολουθεί λίστα 
με τους εισηγητές. 

 Συριοπούλου Χριστίνα, Λέκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας  

 

6. Σημειώσεις-Βιβλία 

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις, καθώς και συμπληρωματικό υλικό σχετικό με τις ανάγκες 
του προγράμματος. 

 

7. Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης - Τρόπος Διεξαγωγής προγράμματος 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί καθημερινές απογευματινές ώρες, 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 
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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. 
internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται 
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. 

 

8. Αξιολόγηση Συμμετεχόντων 

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση μέσα από την εκπόνηση 
γραπτής εργασίας. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

 

9. Κόστος Προγράμματος 

Στο κόστος του προγράμματος, που ανέρχεται στα 750 € περιλαμβάνονται οι σημειώσεις, καθώς και λοιπό 
υλικό που θα διανεμηθεί. 

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: 

Α. Μετρητά, 400 € με την εγγραφή και 1 δόση 

Β. Κατάθεση σε αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης 

Τράπεζα Πειραιώς:  5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560) 

Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
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(ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ) 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: 

Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκ. Καθηγήτρια  

 
 

1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης  

Το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τίτλο «Μουσικοπαιδαγωγικές 
προσεγγίσεις στη γενική και ειδική αγωγή» στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες μέσω της μουσικής είτε φοιτούν στη γενική εκπαίδευση είτε στην 
ειδική εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και εκπαιδευτές του προγράμματος 
είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και 
εξωτερικοί συνεργάτες με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. 

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης με βάση τις ατομικές προτιμήσεις 
και ανάγκες του καθενός εκ των συμμετεχόντων. 

 

2. Σε ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα 

Απευθύνεται σε μουσικούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών πεδίων 
που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και γενικότερα 
φορείς ειδικής αγωγής καθώς και παιδαγωγούς κάθε βαθμίδας ή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιθυμούν να 
είναι σε θέση να ικανοποιήσουν διδακτικά άτομα με ειδικές ανάγκες μέσα στις τάξεις τους. 

 

3. Σκοπός του Προγράμματος 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και αναπηρίες μέσω της μουσικής, είτε φοιτούν στη γενική εκπαίδευση είτε στην ειδική εκπαίδευση. 

 

4. Περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Κάθε 
ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα επιλέγοντας τις θεματικές ενότητες 
που τον ενδιαφέρουν. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 γενικές θεματικές και 5 ειδικές θεματικές ενότητες, 
εκτιμώμενης διάρκειας 60 ωρών η κάθε μία . 



ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

 
 
 
7  ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του κάθε ενότητας προκύπτει από την αναγωγή του απαιτούμενου χρόνου για τη 
συνολική ενασχόληση του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα (πχ. παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη του 
εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα στο διαδίκτυο, αυτοαξιολόγηση, εκπόνηση εργασίας), σε ώρες δια ζώσης 
διδασκαλίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων του προγράμματος. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1. 1 Μουσική Ανάπτυξη και Ψυχολογία (Εμβρυική, Βρεφική, Παιδική Ηλικία) 

2.  Βασικές αρχές μουσικής παιδαγωγικής με έμφαση στην πρότυπη διδακτική μεθοδολογία 
σε α) προσχολική, β) πρωτοβάθμια, γ) δευτεροβάθμια και δ) οργανική μουσική εκπαίδευση 

3.  Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή vs Μουσικοθεραπεία 

4.  Οργάνωση της διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

5. 1 Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμός 

6.  Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες  

7.  Αντίληψη, Κίνηση, Ρυθμός και Αισθητηριακή ολοκλήρωση 

8.  Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με προβλήματα ακοής 

9.  Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με οπτική αναπηρία 

 
Κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές ενότητες είναι αυτοτελής και έχει 5 μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να επιλέξουν από 1 έως και 9 θεματικές ενότητες. 

 

Όλες οι ενότητες διατίθενται σε 3 εκπαιδευτικούς κύκλους:  

Α’ κύκλος ημερομηνία έναρξης 6 Οκτωβρίου 2015 - ημερομηνία λήξης 15 Δεκεμβρίου 2015 

Β’ κύκλος ημερομηνία έναρξης 16 Δεκεμβρίου 2015 - ημερομηνία λήξης 15 Μαρτίου 2016 

Γ’ κύκλος ημερομηνία έναρξης 16 Μαρτίου 2016 - ημερομηνία λήξης 15 Ιουνίου 2016 

 

5. Εισηγητές-Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων 

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη 
θεωρητική γνώση. Ακολουθεί λίστα με τους εκπαιδευτές. 

 Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

 Λήδα Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια ,Τμ. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Ιωάννης Αγαλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας  

 Αρετή Οκαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας  

 Χριστίνα Συριοπούλου, Λέκτορας, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Άννυ Σαμψωνίδου, Εργοθεραπεύτρια 

 

6. Σημειώσεις-Βιβλία 

Το εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμο σε κάθε σπουδαστή που έχει 
εγγραφεί στη θεματική ενότητα που έχει επιλέξει και περιλαμβάνει: 

 διαφάνειες power point 

 κείμενα και σημειώσεις των διδασκόντων, 

 εκπαιδευτικά βίντεο, 

 ερευνητικές μελέτες ή μελέτες περιπτώσεων 

 σχέδια μαθήματος, 

 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, 

 οδηγίες για την εκπόνηση εργασιών, 

 Αρθρογραφία, δικτυογραφία   

 ηλεκτρονικές διαδικτυακές πηγές με σχετικό υλικό (άρθρα, στατιστικά στοιχεία, διαλέξεις, κλπ), 

 Λίστα βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

 

7. Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης - Τρόπος Διεξαγωγής προγράμματος 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

Με τον όρο ασύγχρονη τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η 
ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως 
αυτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή, με λειτουργίες τις 
οποίες θα μπορεί να διαχειριστεί κάθε χρήστης χωρίς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 
πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων. (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, 
οπτικοακουστικό υλικό, εργασίες κλπ.). 

 

Επικοινωνία με τους διδάσκοντες 

Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν με τους άλλους εγγεγραμμένους 
εκπαιδευόμενους και τους διδάσκοντες μέσω των συνεργατικών εργαλείων της πλατφόρμας που προβλέπει το 
εκπαιδευτικό λογισμικό. Τα εργαλεία αυτά είναι 

• ο χώρος ελεύθερης συζήτησης (forum),  

• ο χώρος ανάρτησης αρχείων και σημειώσεων,  
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• η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (chatting). 

 

8. Αξιολόγηση Συμμετεχόντων 

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνεται μέσα από την εκπόνηση γραπτών εργασιών. Οι συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξουν μία γραπτή εργασία ανά θεματική ενότητα (ερευνητική ή βιβλιογραφική). 
Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. 

 

Η κατάθεση και αξιολόγηση των εργασιών γίνεται σε τρεις κύκλους: 

Α’ κύκλος ημερομηνία κατάθεσης 15 Δεκεμβρίου 2015 

Β’ κύκλος ημερομηνία κατάθεσης 15 Μαρτίου 2016 

Γ’ κύκλος ημερομηνία κατάθεσης 15 Ιουνίου 2016 

 

Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 60 ωρών για κάθε θεματική ενότητα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο 
συμμετέχων. Συνεπώς, αν κάποιος ολοκληρώσει επιτυχώς 5 θεματικές ενότητες λαμβάνει Πιστοποιητικό 
Εξειδίκευσης 300 ωρών. Εάν η επιτυχής περάτωση μιας Θεματικής Ενότητας δεν πραγματοποιηθεί λόγω διακοπής 
των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται μια απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας. 

 

9. Κόστος Προγράμματος 

* ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο «4. Εκπτώσεις – Ειδικές Κατηγορίες» 
της ενότητας ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

 

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα  220 € ανά ενότητα. 

 

Εκπτώσεις  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάλογα με τον αριθμό των ενοτήτων που ολοκληρώνει κάθε συμμετέχων 
(παρακολούθηση μαθημάτων και αξιολόγηση μέσω γραπτής εργασίας) θα λαμβάνει αντίστοιχη έκπτωση. 

Η συνολική έκπτωση ανέρχεται αντίστοιχα: για πέντε ενότητες σε 50 €, για επτά ενότητες σε 70 €, για εννιά 
ενότητες σε 100 €. 

Πιο συγκεκριμένα:  

 με την εγγραφή στην πέμπτη ενότητα ο συμμετέχων καλείται να καταβάλει 170 ευρώ 

 με την εγγραφή στην έβδομη ενότητα ο συμμετέχων καλείται να καταβάλει 200 ευρώ 

 με την εγγραφή στην ένατη ενότητα ο συμμετέχων καλείται να καταβάλει 190 ευρώ 

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: 

Κατάθεση σε αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης 

Τράπεζα Πειραιώς:  5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560) 

Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

1. Πιστοποίηση της Συμμετοχής στο πρόγραμμα 

Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, το Διευθυντή Σπουδών και φέρει την σφραγίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ο καταρτιζόμενος υποβάλλεται σε αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού μία μόνο φορά. Μετά 

την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται Βεβαίωση 

Παρακολούθησης. 

 

2. Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων  

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

Α. Μετρητά 

Β. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

Τράπεζα Πειραιώς:  5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560) 

Γ.  Με πιστωτική κάρτα. Από 1-12 άτοκες δόσεις.  

 

3. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%  

* Αφορά ΜΟΝΟ εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ  

** Για τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η επιχείρηση. 

*** Αφορά μόνο προγράμματα εξειδίκευσης που υλοποιούνται με τη μέθοδο Δια Ζώσης Εκπαίδευσης. 

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, μέσω 

του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ, εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΔ. 

(πληροφορίες σχετικά με το ΛΑΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα laek.oaed.gr ) 
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4. Εκπτώσεις – Ειδικές Κατηγορίες  

Έκπτωση σε ομάδες εγγραφόμενων 

- Έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τριών (3) ατόμων. Η έκπτωση ισχύει με 
την ταυτόχρονη εγγραφή τριών ατόμων και δεν συνδυάζεται  με καμία από τις παρακάτω εκπτώσεις. * 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω έκπτωση σε ομάδες εγγραφόμενων δεν ισχύει για το πρόγραμμα “BABY ARTIST: 
Πρόγραμμα μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων”. 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (European Youth Card) ** 

- Έκπτωση 25% επί των διδάκτρων των Εξ Αποστάσεως προγραμμάτων εξειδίκευσης. 

- Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων των Δια Ζώσης προγραμμάτων εξειδίκευσης. 

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκπτωση σε κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση. 

 

Εφάπαξ καταβολή 

- Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα 
προγραμμάτων κόστους άνω των 300€, με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη 
έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις παρακάτω 
ειδικές κατηγορίες. 

 

Ειδικές Κατηγορίες 

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.  

- Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του 
Παν/μίου Μακεδονίας και έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Παν/μίου Μακεδονίας. 

- Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

- Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει άλλο 
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

- Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι δικαιούνται με την 
επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. 

- Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές άλλου Πανεπιστημίου ή 
Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος. 
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5. Ακύρωση Συμμετοχής 

Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα 

ακόλουθα: 

 μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του 

ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης), είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο 

πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία 

φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα), μειωμένο κατά 30€. 

 1 - 4 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που 

κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) 

μειωμένο κατά το 30%. 

 μετά την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής 

από τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το 

πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αντικαταστάτης χρεώνεται ως απουσίες, όλες τις εισηγήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία.) 

 

6. Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας: www.uom.gr/seminars ή 

αυτοπροσώπως στο γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης. 

Η αίτηση ολοκληρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων και την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές 

Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν 

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας  

3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία  

4. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού από παλιότερο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (εφόσον υπάρχει) 

 

http://www.uom.gr/seminars
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία των 

Προγραμμάτων Εξειδίκευσης: 

- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (ΗΘ), γραφείο 222,  2ος όροφος  

- Τηλεφωνικά στα τηλ. 2310 891-676  &  2310 891-671 καθημερινά ώρες 09:30 - 14:30.  
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ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

1. Όροι Παρακολούθησης  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Προγραμμάτων Εξειδίκευσης 

Με την υποβολή της αίτησής τους οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση συμμόρφωσης με τους 

παρακάτω όρους παρακολούθησης όπως διατυπώνονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος εξειδίκευσης είναι υποχρεωτική. 

2. Ο καταρτιζόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά. Μετά 

την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

3. Η εκτιμώμενη διάρκεια των εξ αποστάσεως προγραμμάτων (Σύγχρονη - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση) 

προκύπτει από την αναγωγή του απαιτούμενου χρόνου για τη συνολική ενασχόληση του εκπαιδευομένου στο 

πρόγραμμα (πχ. παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα στο διαδίκτυο, 

αυτοαξιολόγηση, συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης, εκπόνηση εργασίας κλπ.), σε ώρες δια ζώσης διδασκαλίας, 

σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος. 

4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου ισχύει, μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εγγραφόμενος θα 

ενημερώνεται εγκαίρως. 

5. Η ώρα της διάλεξης, όπου ισχύει, ορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.  

6. Οι ώρες των διαλέξεων, όπου ισχύουν, πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, εφόσον ο εγγραφόμενος θέλει να 

έχει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τον εισηγητή.   

7. Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα 

ακόλουθα: 

Α. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που 

κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης), είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής 

του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα 

πρόγραμμα), μειωμένο κατά 30€. 
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Β. 1-4 εργάσιμες ημέρες, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε 

μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά 

μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%. 

Γ. μετά την έναρξη του προγράμματος συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής από 

τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του. Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει 

την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού. 

8. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δεν συνεπάγεται ακύρωση. 

9. Αρμόδιο για οικονομικά θέματα είναι το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, γραφείο 222, 2ος όροφος, 

Κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310.891-676, το οποίο λειτουργεί 

καθημερινά κατά τις ώρες 9:30 – 14:30. 

10. Η εξόφληση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 

Α. Εφάπαξ καταβολή του ποσού. 

Β. Προκαταβολή με την εγγραφή και δόσεις, όπου ισχύουν, οι οποίες οφείλουν να εξοφληθούν στις 

προκαθορισμένες ημερομηνίες.  

Η μη εξόφληση των διδάκτρων αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα απόκτησης Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή 

Βεβαίωσης Παρακολούθησης. 

 

2. Όροι Παρακολούθησης  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Προγραμμάτων Εξειδίκευσης 

Με την υποβολή της αίτησής τους οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση συμμόρφωσης με τους 

παρακάτω όρους παρακολούθησης όπως διατυπώνονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του 

υλικού και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εξειδίκευσης είναι υποχρεωτική. 

2. Ο συμμετέχοντας για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά. Μετά 

την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται βεβαίωση 

παρακολούθησης. 

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εγγραφόμενος θα ενημερώνεται 

εγκαίρως. 

4. Η ώρα της διάλεξης ορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.  
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5. Οι ώρες των διαλέξεων πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια καθώς οι παρουσίες λαμβάνονται στο πρώτο τέταρτο 

της ώρας. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, ο εκπαιδευόμενος οφείλει να υπογράψει στο 

παρουσιολόγιο κατά την ώρα προσέλευσής του.  

6. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται κατά την έναρξη και τη λήξη της εισήγησης.  Αν ο εκπαιδευόμενος πρέπει 

να αποχωρήσει πριν τη λήξη της εισήγησης θα πρέπει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο την ώρα της 

αποχώρησής του. 

7. Σε περίπτωση που ο εγγραφόμενος δεν υπογράψει το παρουσιολόγιο κατά την είσοδό του στην εισήγηση, η 

υπογραφή του κατά τη λήξη της εισήγησης δεν ισχύει ως παρουσία. 

8. Οι απουσίες των καταρτιζομένων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος 

ως δικαιολογημένες προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο εντός μίας εβδομάδας από την απουσία, στην 

γραμματεία του προγράμματος και 10% χωρίς προσκόμιση εγγράφου στα πλαίσια των απουσιών που 

δικαιούται. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%) δε δίνεται το δικαίωμα στην 

εξέταση/αξιολόγηση. 

9. Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα 

ακόλουθα: 

Α. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που 

κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης), είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής 

του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα 

πρόγραμμα), μειωμένο κατά 30€. 

Β. 1-4 εργάσιμες ημέρες, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε 

μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά 

μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%. 

Γ. μετά την έναρξη του προγράμματος συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής από 

τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από 

την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά. Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης 

αναλαμβάνει την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού και χρεώνεται ως απουσίες τις ώρες διδασκαλίας που 

δεν παρακολούθησε, μέχρι αυτή την ημερομηνία). 

10. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δε συνεπάγεται ακύρωση. 

11. Αρμόδιο για οικονομικά θέματα είναι το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, γραφείο 222, 2ος όροφος, 

Κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310.891-676, το οποίο λειτουργεί 

καθημερινά κατά τις ώρες 9:30 – 14:30. 

12. Η εξόφληση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 
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Α. Με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 

- Εφάπαξ καταβολή του ποσού. 

- Προκαταβολή με την εγγραφή και δόσεις, όπου ισχύουν, οι οποίες οφείλουν να εξοφληθούν στις 

προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η μη εξόφληση των διδάκτρων αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα απόκτησης 

Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης. 

Β. Με πιστωτική κάρτα  (Προγράμματα διάρκειας άνω των 180 ωρών σε 1-12 άτοκες δόσεις, Προγράμματα 26-

180 ωρών σε 1-6 άτοκες δόσεις, Προγράμματα 5-25 ωρών αποπληρώνονται με την εγγραφή).  

Γ. Μέσω του προγράμματος 0,45% του ΟΑΕΔ. Αν ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο οφείλετε να προσκομίσετε 

επιστολή, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σας στην οποία θα αναφέρεται ότι θα 

χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για λογαριασμό σας,  2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής σας.  

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
 

 
 
 
18  ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 



 

 

 


