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Πρός

Ανατολικής Μακεδονίαςχαί Θράκης 
κ. Γεώργιον Παυλίδην ·
Elc Κομοτηνήν

Κύριε Περίφερε ιάρχα,
Ή Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου οργανώνει σε συνεργασία με τόν 

Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης καί τόν Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σάββα 
Μελίσσόπουλο και πρόκειται νά λειτουργήσει άπό τις 3 Δεκεμβρίου 2015 τό νέο 
Πρόγραμμα Έπιμορφώσεως διαρκείας τριών μηνών μέ θέμα:«ΔΙΑΧΎΤΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ».

Τό Έπιμορφωτικόν Πρόγραμμα Έπιμορφώσεως (ΗΠΕ) περιλαμβάνει τά 
κυριότερα θεωρητικά, μεθοδολογικά καί έρευνητικά ζητήματα πού θέτουν οι μελέτες 
γιά τόν αύτισμό.

Στόχος του είναι ή ύψηλοΰ επιπέδου έκπαίδευσις επιστημόνων καί μή στίς 
σπουδές καί τις μελέτες γιά τόν αύτισμό, έτσι ώστε νά μπορέσουν νά άνταποκριθοΰν 
στίς ανάγκες των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών καί νά συμβάλουν στήν 
προώθησιν της άρχής τής ίσότητος στή βάση τής έτερότητος σέ όλους τούς τομείς.

...  Πρόκειται-γιά·-&να*-έ·7Ημορφωτικό πρόγραμμα· Επιμόρφωσης,-τό όποΐο-συνθέτει-τήν- -
Ειδική Αγωγή καί Εκπαίδευση μέ τήν έρευνα καί εξετάζει μέ ολοκληρωμένο τρόπο 
όλους τούς τομείς πού άφοροΰν στήν έκπαίδευσιν παιδιών μέ αύτισμό.

'Ένα επιπλέον καινοτόμο στοιχείο τοΰ προγράμματος συνίστοΰν οι θεωρητικές 
καί μεθοδολογικές προσεγγίσεις πού συνδυάζουν τις γνώσεις σέ θέματα Ειδικής 
Αγωγής καί Εκπαίδευσης καί Ένταξης. Συνεπώς, τά στοιχεία πού συνθέτουν τή 
φυσιογνωμία τοΰ ΕΠΕ είναι ή επιστημονική προσέγγιση τήν όποΐα εφαρμόζει, ό εξ’ 
ορισμού επιστημονικός του προσανατολισμός, καθώς καί ή έμφαση στίς ποιοτικές 
κυρίως μεθόδους έρευνας καί ιδιαίτερα στήν ένταξιακή προσέγγιση

Διδάσκων τοΰ ΕΠΕ της καθ' ή μάς Ίεράς Μητροπόλεως είναι ό 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Απόστολος Καβαλιώτης, Δρ. τοΰ Τομέα Ειδικής 
Παιδαγωγικής καί Ψυχολογίας, τού ΓΤΓΔΕ τοΰ Εθνικού Καποδιστριακοΰ 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τό Πρόγραμμα εποπτεύεται άπό τήν Καθηγήτρια τοΰ ΓΤΓΔΕ τοΰ ΕΚΠΑ κυρία 
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα.
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Ειδικότερα τό ΕΠΕ σκοπεύει:
- Νά εισάγει τις/τούς έκπαιδευόμενους/ες στους κυοιότεοους σύγχρονους., 

προβληματισμούς γιά: τόν αυτισμό. — -—- -— —
' - Να συμβάλει στήν κατανόηση τοϋ χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων καί 

ιδεολογιών, διαγνωστικών κριτηρίων.
- Να παρέχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε κοινωνικά εύαίσθητους τομείς 

όπου διαμορφώνονται οΐ πολιτικές της Ισότητας καί τής ένταξης.
- Να συνδέσει τίς παρεχόμενες γνώσεις μέ τίς διεθνείς έξελίξεις στίς σχετικές 

επιστήμες, έρευνητικές κατευθύνσεις καί ειδικότητες.
Στό ΕΠΕ γίνονται δεκτοί γιά τήν απόκτηση τής Πιστοποίησης εκπαιδευτικοί 

γενικής καί ειδικής αγωγής καί εκπαίδευσης, προπτυχιακοί καί μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, γονείς παιδιών μέ αναπηρία καί μή, ειδικοί επιστήμονες καί ειδικό 
εκπαιδευτικό καί ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς καί όσοι ένδιαφέρονται γιά τό 
γεμάτο προκλήσεις τομέα τής Ειδικής Αγωγής καί Εκπαίδευσης. Ό αριθμός τών 
εισακτέων δέν θά υπερβαίνει τούς 1000.

Γιά τήν Πιστοποίηση .άπαιτεΐται ή έπιτυχής όλοκλήρωση τών ύποχρεώσεων τών 
συμμετεχόντων κατά τή διάρκεια τριών (3) μηνών. Στή λήξη τού ΕΠΕ ύποβάλλονται σέ 
γραπτή εξέταση, Γιά τήν άπόκτηση της Πιστοποίησης άπαιτεΐται ή παρακολούθηση 
όλων τών μαθημάτων, ενώ δικαιούνται οι συμμετέχοντες 9 ώρες απουσίας. ΟΙ βασικές 
μέθοδοι διδασκαλίας τοϋ ΕΠΕ είναι; α)διαλέξεις;“ εισηγήσεις κάΓ ομάδες έργασίας 
(workshops), β) προφορικές παρουσιάσεις εργασιών πού διεξάγονται κατά τή διάρκεια 
τοϋ εξαμήνου από τίς/τούς συμμετέχοντες μέ στόχο τήν άνάπτυξη της αυτενέργειας.

Οί συμμετέχοντες άξιολογοϋνται στή βάση τής προφορικής συμμετοχής σέ κάθε 
μάθημα. Ή έπιτυχής παρακολούθηση τών μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
γιά τή γραπτή πιστοποίηση στό τέλος τοϋ τριμήνου.

Βέβαιοι όντες διά τήν συνεργασίαν Υμών εις τήν προώθησή καί γνωστοποίησιν τοϋ 
Προγράμματος καί έπίκαλούμενοι πάσαν από Θεού εύλογίαν πρός συνέχισιν τής 
προσφοράς Σας έν πάσι, διατελοϋμεν'


