
2o πᾶνελληνιο συνεδριο με διεθνη συμμετοχη

φιλοσοφικη σχολη πανεπιστημιου αθηνων

Πρόγραμμα Εργασιών συνΕδριόυ

15–18 ᾶπριλίου 2010

ετᾶιρειᾶ ειδικησ πᾶιδᾶγωγικησ ελλᾶδοσ
σε συνεργασία με τον τομέα παιδαγωγικής του τμήματος φιλοσοφίας,  
παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της φιλοσοφικής σχολής του εθνικού  
και καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών

υπο την ᾶιγιδᾶ του υπουργειου πᾶιδειᾶσ, διᾶ βιου μᾶθησησ κᾶι θρησκευμᾶτων

η ειδική αγωγή  
αφετηρία εξελίξεων  
στην επιστήμη και στην πράξη
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προεδρος ςυνεδριου: 
εμμανουηλ κολιαδης, Ομότιμος καθηγητής,  εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

αθηνών

προεδρειο επιςτημονικης επιτροπης:  
εμμανουηλ κολιαδης, Ομότιμος καθηγητής,  εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

αθηνών

γιωργοσ ςπανος, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

αγγελιΚη γενα, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

επιςτημονικη ςυμβουλευτικη  επιτροπη: 
ιωαννησ αγαλιώτης, Πανεπιστήμιο μακεδονίας

σταματησ αλαχιώτης, Πανεπιστήμιο  Πατρών

Φαιη  αντώνιου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

σταματησ  αντώνιου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

αναστασια αλευριαδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής μακεδονίας

Δημητρhσ αναςταςιου, Πανεπιστήμιο Δυτικής μακεδονίας

ΦιλιΠΠοσ Βλαχος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

αναστασια Βλαχου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ευαγγελια γαλανακη, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

νιΚολαοσ γιαννιτςας, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

Δημητρησ γουδηρας, Πανεπιστήμιο  μακεδονίας

αγγελιΚη δαΒαζογλου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

λαυρεντιοσ δελλαςουδας, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

μαρια καϊλα, Πανεπιστήμιο αιγαίου

αναστασια  καλαντζη-αζιζι, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

αναργυροσ  καραπετςας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

λευΚοΘεα καρταςιδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Mιχαλησ καςςώτακης, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

αναστασιοσ κοντακος, Πανεπιστήμιο αιγαίου

λευΚη κουρεα, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ηλιασ κουρκουτας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασιλησ κουρμπετης, Παιδαγωγικό ινστιτούτο

γεωργιοσ κρουςταλλακης, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

Βενετα λαμπροπουλου, Πανεπιστήμιο  Πατρών

σταυροσ λαμπρου, Πανεπιστήμιο ιωαννίνων

ευανΘια μακρη-μποτςαρη, α.σ.Παι.τε

ανΔρεασ μακρης, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

μαρια μαλικιώςη-λοϊζου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

αιΚατερινη μαριδακη-καςςώτακη, χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ρομΠερτ μελλον, Πάντειο  Πανεπιστήμιο

EυΦροσυνη  μοττη-ςτεφανιδου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

αΔριανοσ μουταΒελης, σχολικός σύμβουλος, Δρ. ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Κωνσταντινοσ μπαςετας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ηλιασ μπεζεΒεγKης, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

Κωνσταντινοσ μυλώνας, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

γεωργιοσ νικολαου, Πανεπιστήμιο ιωαννίνων

γιωτα Ξανθακου, Πανεπιστήμιο αιγαίου

Πετροσ  ορφανος, σχολικός σύμβουλος, Δρ. ειδικής αγωγής 

σουζανα παντελιαδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ελεωνορα παπαλεοντιου, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ευστρατιοσ παπανης, Πανεπιστήμιο αιγαίου

Φωτεινη παραςκευα, Πανεπιστήμιο Πειραιά

ιωαννησ παραςκευοπουλος, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο αθηνών

γεωργιοσ παυλιδης, Πανεπιστήμιο μακεδονίας

νιΚητασ πολεμικος, Πανεπιστήμιο αιγαίου Πανεπιστήμιο αιγαίου

Φωτεινη πολυχρονη, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

σταυρουλα πολυχρονοπουλου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

ασημινα ραλλη, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

ιωαννησ ςαλΒαρασ, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

ελευΘερια ςαλμοντ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

αΘηνα ςιδερη-ζώνιου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

γιωργοσ ςιδεριδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

σΠυριΔων ςουλης, Πανεπιστήμιο ιωαννίνων

Δημητρησ  ςταςινος, Πανεπιστήμιο ιωαννίνων

λοΐζοσ ςυμεου, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

σιμωνη ςυμεώνιδου, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

σΠυριΔων τανταρος, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

ευΦημια ταφα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

μαρια τζουριαδου, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

αμαντα φιλιππατου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

σταυρουλα φιλιππου, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

γεωργιοσ φλουρης, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών

ελενη Φτιακα, Πανεπιστήμιο Κύπρου

αναστασια χατζηγιαννακου, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΚιΚα χατζηκακου, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

χρυση χατζηχρηςτου, εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών 

οργανωτικη επιτροπη:
προεδρειο: 
γιαννησ  κοςμοπουλος, Δάσκαλος  Ειδικής Αγωγής   

ζωη  κροκου, Υπ. Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

αΔριανοσ μουταΒελης, Σχολικός Σύμβουλος, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Πετροσ ορφανος, Σχολικός Σύμβουλος, Δρ Ειδικής Αγωγής 

μελη: 
ηλιασ ανδρογιαννης, Υπ. Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και ψυχολογίας

ηλιασ Βαςιλειου, Msc Ειδικής Αγωγής, φιλολόγος

αγαΠη δενδακη, Υπ. Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και ψυχολογίας

ΠηνελοΠη κονιςτη, Υπ. Δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και ψυχολογίας

αΘανασια κουρετα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

στελα μαμιδα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

γιωργοσ πανουςακης, Βιοτεχνολόγος Msc 

διοικητικο ςυμβουλιο εταιρειας ειδικης παιδαγωγικης ελλαδος 

προεδρος: 
εμμανουηλ κολιαδης Ομότιμος καθηγητής,  εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

αθηνών

αντιΠροεΔροσ: αγγελιΚη δαΒαζογλου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

γενιΚοσ γραμματεασ: γιαννησ  κοςμοπουλος, Δάσκαλος  Ειδικής Αγωγής   

ειΔιΚοσ γραμματεασ:   Βασιλησ κουρμπετης, Παιδαγωγικό ινστιτούτο 

ταμιασ: Πετροσ  ορφανος, Σχολικός Σύμβουλος, Δρ Ειδικής Αγωγής 

μελη:  σΠυριΔων ςουλης  Πανεπιστήμιο ιωαννίνων — αΔριανοσ μουταΒελης, Σχολικός 

Σύμβουλος, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής

γραμματεια: 
κουρετα αΘανασια, Εκπ/κος Π.Ε., υπεύθυνη ΜΔ Σχολών Ξενοπούλου

μελη: 

Βαγενα Δημητρα — ΒαρΒερης ασημησ— Βαςιλακη μαρΚελλα— Βιςώκαλη ιΦιγενεια— 

Βλαντη μαρια— γεραλης γιωργοσ— γεώργουλη ελενα— γεώργουςη χρυσα— γκουρου 

μαριαννα— γρηγοριου Βασιλησ— δεληγιαννη Φωτεινη— καϊδογλου νιΚη— αματηρου 

μυρσινη— καραμπαλη ΒασιλιΚη— καρινου χρυσανΘη— κατςακα ΒιΚυ— καψαλη 

αλεξανΔρα— κλαουδατου νιΚη— κουτρουφινη σοΦια— κώςτογλου μαρια— λαγου 

Δημητρα— μαλαμα Βινα— μαυριδου σοΦια— μενδρινου γιαννα— μπληζιώτη γεωργια— 

νικοπουλου Κατερινα— παλιουρη Κατερινα— παπαδημητριου Βασιλησ— παςχου 

Κατερινα— ποταμιανου  αννα— ςταςινοπουλου γιαννιτσα— τριδημα ΚαλλιοΠη— τςιαλα 

σωτηρια— φελουκα ΒασιλιΚη— 

Χ ο ρ η γ ο ι
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Πρόγραμμα Εργασιών συνΕδριόυ

 πεμπτη  15  απριλιου  2010

Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών 

(κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30)

18:45–19:00 εναρξη ςυνεδριου

 •  Προσφώνηση από τον Πρύτανη του εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών κ. δημοςθε-

νη  ν. αςημακοπουλο.

 • χαιρετισμοί από:
την υπουργό ΠαιΔειασ, Δια Βιου μαΘησησ Και Θρη σΚευ

μα των, κ.  αννα διαμαντοπουλου.

τον Πρόεδρο της εταιρειασ ειΔιΚησ ΠαιΔαγωγιΚησ ελλα

Δασ, ομότιμο καθηγητή κ. εμμανουηλ κολιαδη.

τον Διευθυντή του τομεα ΠαιΔαγωγιΚησ του τμηματοσ 

ΦιλοσοΦιασ ΠαιΔαγωγιΚησ Και Ψυχολογιασ της Φιλοσο Φι

Κησ σχολησ του Πανεπιστημίου αθηνών, κα θη γητή 
κ. γεωργιο ςπανο.

τον Πρόεδρο της ελ.Ψ.ε., καθηγητή κ. κλημη ναυριδη.

τον Πρόεδρο της ΠαιΔαγωγιΚησ εταιρειασ ελλαΔοσ, 
αναπληρωτή καθηγητή κ. κωνςταντινο μαλαφαντη

19:00–20:00 κεντρικη ομιλια

μεγάλη αίθουσα τελετών πανεπιστημίου αθηνών

προεδρευοντες: ασημακόπουλος Δ. — Κολιάδης εμμ. 
— σπανός γ.

κασσωτάκης μιχαήλ: «το πρόβλημα του επαγ γελ
μα τικού προσανατολισμού στα άτομα με ειδικές ανά
γκες στην ελλάδα»

παραςκευη  16  απριλιου  2010

Πανεπιστημιόπολη Αθηνών — Γραμματεία στη Φιλοσοφική Σχολή 

Άουλα, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5

8:30–9:30 •  εγγραφές συνέδρων

 •  Έναρξη εργασιών

9:30–10:00 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες:  Κασσωτάκης μ. — γενά α.

Scott Gill (Nottingham Trent University): 
«Inclusive Education – is it all about the economy?» 

10:00–10:30 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες: Πολυχρονοπούλου σ. — σαλβαράς γ.

γαλανάκη ευαγγελία (Πανεπιστήμιο αθηνών): 
«βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του σχο-
λικού εκφοβισμού: τι δείχνει η σύγχρονη έρευνα»

«σιωπηλά τραγούδια», οπτικομουσικό δρώμενο στη 
νοηματική γλώσσα.
ομαδα μαθητων του γυμναςιουλυκειου κωφων & 

βαρηκοων αργυρουπολης

10:00–11:30 1η παράλληλη συνεδρία

μαθηςιακες δυςκολιες

α1

προεδρευοντες: Κουρκούτας η. — ορφανός Π. 

10:00–10:15  �«οι αιτιατές αποδόσεις των εκπαιδευτικών παράγοντας 
αποτυχίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» 
ελευθεριαδου δημητρα

10:15–10:30   «στρατηγικές παρέμβασης στη δυσλεξία»
δημακοπουλου μαρια 

10:30–10:45  «αντιλήψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές των 
εκπαιδευτικών ως προς τους δυσλεξικούς μαθητές»
αθαναςακης αντωνης

10:45–11:00  «η αντιμετώπιση των δυσκολιών επίλυσης μαθημα-
τικών λεκτικών προβλημάτων μέσω της διδασκαλίας 
αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας και της οργάνω-
σης των μαθητών σε ομάδες»
δαραης κωνςταντινος 

11:00–11:15  «μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητική Προσέγγιση – 
με λέτη Περίπτωσης»
κουτρα μαρια — μπατςου αλεξανδρα

11:15–11:30 ςυζητηςη

η ειδική αγωγή  
αφετηρία εξελίξεων  
στην επιστήμη και στην πράξη

Χ ο ρ η γ ο ι
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διαχυτες αναπτυΞιακες διαταραχες–αυτιςμος

α4

προεδρευοντες: γενά α. — νικολαραΐζη μ. —  
ζυμβρακάκης ι. 

10:00–10:15�  «σχολική οργάνωση και αποτελεσματικές πρακτικές 
συνεκπαίδευσης για μαθητή με αυτισμό: Ένα παρά-
δειγμα»
μπουρας αθαναςιος — ΚουΚουβίνου Σοφία — 

πηλειδου κωνςταντινα 

10:15–10:30�  «η μιμητική ανταπόκριση ενός παιδιού με αυτισμό 
στις δομημένες δραστηριότητες ενός ενήλικα (μελέ-
τη περίπτωσης)»
Ταβουλαρη αίΚαΤερίνη — παπουδη δεςποινα

10:30–10:45�  «εφαρμογή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών για την 
ένταξη και υποστήριξη μαθητή με σύνδρομο asper ger 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μελέτη περίπτωσης)»
ΜουΣΚεφΤαρα αναΣΤαΣία — τςουμπαρη ιωαννα

10:45–11:00�  «οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σεξου-
αλικότητα των Παιδιών με Διαταραχές του αυτιστικού 
Φάσματος»
καλυβα ευφροςυνη 

11:00–11:15�  «επικοινωνία σχολείου–οικογένειας παιδιών με αυ-
τισμό» 
ΠαναγοΠουλου ευγενία — καραπιπερη παναγιωτα

11:15–11:30 ςυζητηςη

μαθητες με ιδιαιτερες ικανοτητες και  
ταλεντα 

α5

προεδρευοντες: Δαβάζογλου α. — αγγελοπούλου Δ. — 
στοφόρος ε.

10:00–10:15�  «χαρισματικοί–ταλαντούχοι μαθητές με ιδιαίτερες 
ικα νότητες σε έναν ή και περισσότερους τομείς»
μανωλακος προκοπης

10:15–10:30�  «Άτομα υψηλών ικανοτήτων μάθησης: Παιδιά «θα(ύ)
ματα … των εκπαιδευτικών πολιτικών» 
παπαδιαμαντακη παναγιωτα — ςορολιου ελενη

10:30–10:45�  «χαρισματικοί ή ευφυείς μαθητές; μελέτη περίπτω-
σης και εκπαιδευτική αξιολόγηση»
μιλεςη Χριςτινα — καμπουρμαλη ιωαννα — 

παςΧαλιωρη βαςιλικη

�  «η χρήση του παιδαγωγικού μοντέλου Reggio Emilia 
για τη διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μα-
θητών»
εμμανουηλιδου καλλιοπη — ChrIStInE h. MItChEll

11:00–11:30 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«η προσφορά της νευροψυχολογίας στην πρόγνωση, 
διάγνωση και αποκατάσταση παιδιών με ειδικές μα-
θησιακές δυσκολίες με έμφαση τη δυσλεξία»

ςυντονιςτης: Καραπέτσας ανάργυρος 

■  «νευροψυχολογική πρόγνωση και τυπολογική ταξι-
νόμηση της Δυσλεξίας: μια διαχρονική μελέτη»
καραπετςας αναργυρος 

■  «ηλεκτοφυσιολογικός εντοπισμός της δυσλεξίας: 
με λέτες περίπτωσης από το εργαστήριο στη σχολική 
τάξη»
ζυγουρης νικολαος 

■  «η μουσική ως εργαλείο αποκατάστασης παιδιών με 
δυσλεξία. μπορεί η μουσική εκπαίδευση να βοηθή-
σει τα παιδιά με δυσλεξία;» 
λαςκαρακη ειρηνηροδοπη 

νοητικη υςτερηςη

α3

προεδρευοντες: αλευριάδου α. — τρίγκα ε. —  
Κώστογλου στ. 

10:00–10:15�      «σεξουαλικότητες και αναπηρία: όψεις της σεξουαλι-
κότητας των ατόμων με νοητική υστέρηση»
δημου γ ιολαντα 

10:15–10:30�   «εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος πα
ρέμ βασης για την αντιμετώπιση δυσκολιών αμφί-
πλευρου κινητικού συντονισμού των άνω άκρων παι-
διών με νοητική καθυστέρηση»
κουτςομπινα βαςιλικη

10:30–10:45�  «Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης αμφίση-
μων πλανών και επίδοσης σε έργα της θεωρίας του 
νου σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση αγνώστου αι-
τιολογίας, σύνδρομο down και τυπική ανάπτυξη»
γΚίαουρη ΣΤεργίανη — αλευριαδου αναςταςια — 

τςακιριδου ελενη — γκιαουρης Χρηςτος

10:45–11:00�  «η ανάπτυξη βιολογικών εννοιών σχετικών με τη δια
τροφή σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη, οριακή νοημο-
σύνη και ελαφρά νοητική καθυστέρηση»
νίαΚα ευγενία — αλευριαδου αναςταςια —  

ςουλιος ιωαννης

11:00–11:15�  «Ένα πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής 
επάρ κειας σε μαθητή με μέτρια νοητική υστέρηση. 
μέτρηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.» 
αμπονητςουρα λυδια

11:15–11:30 ςυζητηςη
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11:30–12:00 Διάλειμμα

12:00–12:30 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες: σούλης σπ. — γουδήρας Δ.

αγαλιώτης ιωάννης (Πανεπιστήμιο μακεδονίας): 
«διδασκαλία εναλλακτικών αλγορίθμων σε παιδιά 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, 
με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών»

12:00–13:30 2η παράλληλη συνεδρία

«αρχές, σκοποί, νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγω
γής στην ελλάδα και στον διεθνή χώρο»

προεδρευοντες: Καρτασίδου λ. — μανωλάκος Π. — 
Παλιάς η.

α1

12:00–12:15�  «Διερευνώντας την έννοια και τις αρχές της αειφορι-
κής διεύθυνσης/ηγεσίας μέσα από τις απόψεις διευ-
θυντών σχολικών μονάδων α/θμιας ειδικής και γενι-
κής εκπαίδευσης»
ςταυροπουλος β. — μπαγινετας K. 

12:15–12:30�  «η ρόζα ιμβριώτη στο Πρότυπο ειδικό σχολείο αθη-
νών και το καθεστώς μεταξά»
αναςταςιου δημητριος — ηλιαδουταΧου ςοφια — 

Χαριςη αντωνια 

12:30–12:45�  «Παρουσίαση υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανά-
γκες στην Κύπρο»
γιωργος ηλια  — δεςπω ςοφοκλεους —  

πιςτουλλα κωνςταντινου — Χατζηνικολαου αντρη 

12:45–13:00�  «μαθησιακές δυσκολίες – ο ρόλος του κοινωνικού 
λειτουργού στην πρόληψη και αντιμετώπιση»
αρίΣΤείΔου ίωαννα — γεωργιου γιωργος —  

νικολαου Χριςτινα — παπαλαμπριανου ροδουλα — 

Χατζηςπυρου κωνςταντινος

13:00–13:15�  «αντιλήψεις–στάσεις–Προκαταλήψεις της Κυπριακής 
Κοινωνίας προς τα Άτομα με ειδικές ανάγκες. ο δρόμος 
προς τα εμπρός»
ξενοφωντος ελενα

13:15–13:30 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«η ςυμβολή της Ψυχολογίας στην ειδική αγωγή»

προεδρος: γενά αγγελική 

■  «οι ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών με ανα
πηρία (Φμεα)»
αναςταςια καλαντζηαζιζι

■  «η συμβολή της Κοινωνικής Ψυχολογίας στην ειδική 
αγωγή»
ναυριδης κλημης 

■  «η συμβολή της εξελικτικής Ψυχολογίας στην ειδική 
αγωγή»
μπεζεβεγκης ηλιας 

αιςθητηριακες διαταραχες — κώφώςη

α3

προεδρευοντες: τζίμας γ. — μπλιζιώτης Κ. —  
Κοσμόπουλος γ.

12:00–12:15�  «ο ρόλος των γνωστικών χαρτών στην αναγνωστική 
κατανόηση των κωφών μαθητών»
νικολαραΐζη μαγδα — ΘεοφανουΣ Μαρία

12:15–12:30�  «Δείξε μου ένα ποίημα: η προσέγγιση της ποίησης 
στη νοηματική γλώσσα»
βαςιλειου ηλιας

12:30–12:45�  «Δεξιότητες γραφής και κωφό παιδί»
ςαμαρα παναγιωτα 

12:45–13:00  «από τον γλωσσικό σχεδιασμό στην γλωσσική Πολιτι-
κή της Πράξης. μια ξεχωριστή αναλυτική ματιά στην 
ελληνική νοηματική γλώσσα»
ηργης αργυρης — ΜαΚρη ολγα

13:00–13:15�  «η συνεκπαίδευση εφήβων κωφών/βαρήκοων σε 
γενικά σχολεία της Κύπρου: Δίνοντας δικαίωμα φω-
νής στα παιδιά»
ΧαΤζηΚαΚου ΚίΚα — αριςτειδου μελινα —  

καςαπη ιςαβελλα — κυπριανουγεωργιου μιΧαελλα —  

μιΧαηλ πετρουλα — παπαδημητριου αντρη — 

προκοπιου μαριλενα — τζουντ αλκηςτη

13:15–13:30 ςυζητηςη

καινοτομες δραςεις

α4

προεδρευοντες: οκαλίδου α. — Καμπούμαρλη ι. —  
Πασχαλιώρη Β.

12:00–12:15�  «η διαθεματική προσέγγιση της Θεατρικής αγωγής ως 
υποστηρικτική δράση στη συνεκπαίδευση των παι  διών 
με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. από τη Δραματο-
ποίηση στη Θεατρική Παράσταση» 
ΔίαΜανΤοΠουλου Μαρία — αναγνωςτου ςοφια —  

αναγνωςτου αναςταςια
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Matthias Gruenke (Πανεπιστήμιο Κολωνίας): 
«What works in teaching students with learning 
disabilities»

15:30–17:00 3η παράλληλη συνεδρία

αιςθητηριακες διαταραχες – προΒληματα 
οραςης

α1

προεδρευοντες: ορφανός Π. — ανδρόγιαννης η. —  
Παπαναστασίου γ.

15:30–15:45�  «ανάγνωση και τυφλότητα. η ταχύτητα ανάγνωσης με 
την απτική μέθοδο Braille και την ακουστική Super
nova»
παπαδημητριου βαςιλειος 

15:45–16:00�  «Calculating the Trapeze’s Trajectory: Observations 
on the balance between order and spontaneity in the 
wayfaring experiences of visually impaired people.»
FEEnEy DavID — KoutsoKlenis AthAnAsios 

16:00–16:15�  «η ένταξη των τυφλών στην πρωτοβάθμια, δευτερο-
βάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση από την θεωρία 
στην πρακτική» 
μαρκοςταμος παναγιωτης

16:15–16:30�  «η ανταπόκριση του ειδικού κοινού στο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα για Άτομα με Προβλήματα Όρασης της 
έκθεσης “η ΠροΚολομΒιανη τεχνη στο μουσειο μΠε-

ναΚη”. μια αξιολόγηση της ζήτησης και της προσφο-
ράς στα πολιτισμικά αγαθά»
εΜΜανουηλ Μαρίνα — αυγουλας βαγγελης 

16:30–16:45�  «μια Καινοτόμος Δράση σχετικά με την Πρόσβαση 
ατόμων με σοβαρά Προβλήματα Όρασης σε μουσεια
κά εκθέματα»
αργυροπουλος βαςιλης — γεραΣίΜου ΣΤελλα

16:45–17:00  ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«κοινωνικές δεξιότητες και νοητική καθυστέρηση»

ςυντονιςτης: Καρτασίδου λευκοθέα 
προεδρος: σούλης σπύρος 
ςυζητητες: αγαλιώτης ιωάννης — σταυρούση Παναγιώτα 

■  «αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων από άτο-
μα με νοητική καθυστέρηση–μια πιλοτική έρευνα»
αυγερίνου ΔεΣΠοίνα — καρταςιδου λευκοθεα — 

πλατςιδου μαρια

12:15–12:30�  «η ανιχνευτική Δοκιμασία μαθηματικής επίδοσης 
(αΔμε) για μαθητές του Δημοτικού»
ΠαΠαϊωαννου Σ. — μουζακη α. — ςιδεριδης γ. —  

ςιμος π. 

12:30–12:45�  «λειτουργία δυο σχολείων στο ηνωμένο Βασίλειο  
α) WEST BROOKE SChOOL B) SUMMERhILL OF A. NEIL. 
οι εντυπώσεις μου από την επίσκεψή μου.»
μαργαριτης βαςιλειος 

12:45–13:00�  «σχολείο SUMMERhILL. η πρώτη δημοκρατία παι-
διών στον σύγχρονο δυτικό κόσμο»
Χατζη ςουλτανα 

13:00–13:15�  «η διαμόρφωση απόψεων, γνώσεων και πρακτικών 
απόφοιτων μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
στην ειδική αγωγή: η επιρροή του τρόπου προσέγγι-
σης του γνωστικού αντικειμένου της ειδικής αγωγής 
και της Ένταξης»
μαυρης ςτυλιανος

13:15–13:30   ςυζητηςη

ειδικες μαθηςιακες δυςκολιες

α5

προεδρευοντες: Παντελιάδου σ. — μαγκλής Π. —  
ανδρόγιαννης η. 

12:00–12:15�  «μαθητές του γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές δυ-
σκολίες στα μαθηματικά και τμήματα ένταξης»
αργυρηΣ ΔηΜηΤρηΣ — πολυΧρονοπουλου ςταυρουλα 

12:15–12:30�  «στρατηγικές μάθησης και μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες»
αντωνατου Χρυςουλα

12:30–12:45�  «μαθησιακές Δυσκολίες και μαθηματικά: Κατανόη-
ση Κλασμάτων»
γεωργαλα γεωργία — ζεγλη ελενη —  

παντελιαδου ςουζανα

12:45–13:00�  «η σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου σε φτω-
χούς και κανονικούς αναγνώστες»
ΜορφίΔη ελενη — μαμαλη ειρηνη 

13:00–13:15� �«Προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις κατ’ οίκον ερ-
γασίες μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες»

 ΔαρβουΔηΣ αΘαναΣίοΣ — παντελιαδου ςουζανα

13:15–13:30 ςυζητηςη

13:30–15:00 γεύμα

15:00–15:30 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες: Κολιάδης εμμ. — αντωνίου Φ.
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15:30–15:45�  «Πρόταση παιδαγωγικής παρέμβασης για τη βελτίωση 
του λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας στην περιοχή 
της αφήγησης. Eφαρμογή εμπειρικών ευρημάτων από 
το ερευνητικό πεδίο της γνωστικής Ψυχολογίας.»
Χατζηγεωργιαδου ςοφια

15:45–16:00�  «Διερεύνηση στρατηγικών στη γραπτή έκφραση δί-
γλωσσων μαθητών με δυσκολίες στο γραπτό λόγο»
αλευρίαΔου αναΣΤαΣία — ελενη γριβα —  

ξανθιδου πηνελοπη

16:00–16:15�  «αναθεωρώντας τον Παιδαγωγικό σχεδιασμό εξ’ αφορ
μής των μαθησιακών δυσκολιών»
αςτερη θεοδωραντορεττα

16:15–16:30�  «οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και οι στάσεις των νηπια-
γωγών για τα προβλήματα λόγου και ομιλίας των παι-
διών προσχολικής ηλικίας: μια συγκριτική μελέτη»
ΚαφεΤζη-ΣερίωΤη ΠαναγίωΤα — βλαςςοπουλου μαρια

16:30–17:00  ςυζητηςη

ςαΒΒατο  17  απριλιου  2010

Πανεπιστημιόπολη Αθηνών — Γραμματεία στη Φιλοσοφική Σχολή 

Άουλα, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, A6

9:30–10:00 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες: Κουρκούτας η. — αγαλιώτης ι.

roberta Caldin (Πανεπιστήμιο μπολόνιας): 
«Inclusive education and the italian experience. 
Comparative analysis» 

10:00–10:30 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες: γουδήρας Δ. — Καρτασίδου λ.

κουρκούτας hλίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «ο ρόλος 
του Ψυχολόγου στο πλαίσιο της ενταξιακής φιλοσο-
φίας και εκπαίδευσης: προτάσεις για ένα νέο «παρά-
δειγμα» στο χώρο της ςχολικής Ψυχολογίας»

10:00–11:30 1η παράλληλη συνεδρία

μαθηςιακες δυςκολιες

α1

προεδρευοντες: αγαλιώτης γ. — Δενδάκη α. —  
Βασιλείου η.

10:00–10:15�  «ανίχνευση επιτελικών λειτουργιών αναφορικά με 
την παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού λόγου 
σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες»
γκιαουρη ςτεργιανη — αλευριαδου αναςταςια

■   «σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος Θετικής 
στήριξης συμπεριφοράς–μια μελέτη περίπτωσης 
μαθητή με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα 
συμπεριφοράς»
γΚλαβίνη αΠοΣΤολία — καρταςιδου λευκοθεα — 

πλατςιδου μαρια

■  «Δεξιότητες αυτόνομης Διαβίωσης ατόμων με νοητι-
κή Καθυστέρηση»
ΔηΜηΤρίαΔου ίωαννα — καρταςιδου λευκοθεα

■  «μοντέλο Διδασκαλίας αυτοπροσδιοριζόμενης μά-
θησης για Άτομα με νοητική Καθυστέρηση»
ΚαρΤαΣίΔου λευΚοΘεα — αγαλιωτης ιωαννης — 

δημητριαδου ιωαν να — φετςη ολγα

χρηςη νεών τεχνολογιών ςτην ειδικη αγώγη

α3

προεδρευοντες: Παρασκευά Φ. — σαλτερής ν. —  
μπουσδούνης γ.

15:30–15:45�  «συνθετική ομιλία σαν βοήθημα για μαθητές με δυ-
σλεξία–μαθησιακές δυσκολίες–Προβλήματα λόγου 
και η παιδαγωγική του διάσταση» 
Χουλιαρος δημητρης 

15:45–16:00�  «Ψηφιακά Παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης για Παι-
διά με αυτισμό»
Χαΐδη ειρηνη — παπανικολαου βαςιλης — κιργινας 

ςωτηρης — γκουςκος δημητρης — μεΐμαρης μιΧαλης

16:00–16:15�  «η συμβολή του τεχνολογικού παραδείγματος της 
υποστηριζόμενης από υπολογιστή συνεργατικής μά-
θησης στη συνεργασία και μάθηση των εκπαιδευτι-
κών ειδικής και γενικής αγωγής»
Σοφία ευφραίΜίΔου — Χαραλαμπος καραγιαννιδης — 

αδαμαντιος κουμπης

16:15–16:30�  «νέες τεχνολογίες, νέες δυνατότητες, Καλύτερα απο
τελέσματα – η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμι-
κού Έτσι γράφω και διαβάζω»
ραντος ηλιας

16:30–16:45�  «ανάπτυξη Δεξιοτήτων γραπτού λόγου με το λογισμι-
κό «ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με μαθησιακές Δυ
σκολίες»
ΞανΘη ΣΤυλίανη — βοςνιαδου ςτελλα

16:45–17:00 ςυζητηςη

προΒληματα λογου & μαθηςιακες δυςκολιες

α4

προεδρευοντες: μουταβελής α. — μάμιδα στ. —  
Καραθανάση ζ.
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η ειδικη αγώγη ςτη δευτεροΒαθμια  
εκπαιδευςη

α3

προεδρευοντες: Καρβούνης μ. — Κουρέτα ν. —  
Θώδης γ.

10:00–10:15�  «Διαγνωστική αξιολόγηση και οργάνωση της διδακτι-
κής παρέμβασης για την παραγωγή γραπτού λόγου 
με χρήση της στρατηγικής διδασκαλίας της συγγρα-
φικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση»
βαγενα δημητρα

10:15–10:30�  «Βελτιστοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες στην διδακτική πράξη της 
Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης»
ΤΣίρίΚοΣ ίωαννηΣ — Πονηρου ΠαραΣΚευη 

10:30–10:45� �«συνΔεση γενιΚησ Και ειΔιΚησ αγωγησ: υΠοστηριΚτιΚοι 

Θεσμοι. μελέτη περίπτωσης: πρόγραμμα αγωγής 
υγείας σε γενικό λύκειο»
μπιλανακη ελευθερια

10:45–11:00� �«η σχολική ζωή των εφήβων με σύνδρομο Asperger 
στη γενική εκπαίδευση: Δυσκολίες και τρόποι αποτε-
λεσματικής παρέμβασης»
ΜεΔίΤΣΚοΣ ανΔρεαΣ — αςκητοπουλου βαςω

11:00–11:15 ςυζητηςη

διαχυτες αναπτυΞιακες διαταραχες – αυτιςμος

α4

προεδρευοντες: Καραμπατζάκη ζ. — Φελούκα Β. —  
Κονιστή Π. 

10:00–10:15�  «επίδραση της αυτοκαταγραφής στη συχνότητα της 
Διασπαστικής συμπεριφοράς ενός Παιδιού με αυτισμό 
ενταγμένου σε ειδικό σχολείο»
γαλανης πετρος

10:15–10:30�  «Παράγοντες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα 
των προγραμμάτων για παιδιά με διαταραχές στο φά-
σμα του αυτισμού στην ελλάδα»
ΜαΚρυγίαννη Μαρία — rEED PhIl 

10:30–10:45�  «Πιλοτική διερεύνηση της συσχέτισης δεξιοτήτων Θεω-
ρίας του νου και παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό»
ΤΣίρεΜΠολου ε. — γενα αγγ.

10:45–11:00�  «αυτοεκτίμηση και υψηλής λειτουργικότητας αυτι-
σμός/σύνδρομο ASPERGER»  
πανταζοπουλου μαρα — λιαςκος κωςτας —  

φυτρος κωςτας

10:15–10:30�  «εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές με δυ-
σκολίες μάθησης»  
ζαΧαροπουλου μαρια — ιωαννιδη βαςιλικη 

10:30–10:45�  «αυτοεκτίμηση και Φυσική Κατάσταση Παιδιών τυπικού 
Πληθυσμού και Παιδιών με μαθησιακές Δυσκολίες»
βογιατζογλου μεροπη 

10:45–11:00�  «μπορώ να Πραγματοποιήσω Έρευνα στις μαθησια-
κές Δυσκολίες με 20 συμμετέχοντες ενώ χρειάζομαι 
200; Προσομοίωση Πληθυσμιακών Παραμέτρων με 
τη μέθοδο Bootstrap»
ςιδεριδης γεωργιος 

11:00–11:15�  «ρυθμός και αίσθηση του χρόνου μέσα από την μου-
σική για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες»
αναςταςια κατςουγκρη

11:15–11:30 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«εγκέφαλος ανάγνωση & δυσλεξία» 

ςυντονιςτης και ςυζητητης: Φίλιππος Βλάχος 
προεδρος: Πέτρος ορφανός 

■   «η συμβολή των νευροεπιστημών στη διερεύνηση 
της ανάγνωσης και της δυσλεξίας»
φίλίΠΠοΣ βλαΧοΣ 

■   «η συνεισφορά της λειτουργικής νευροαπεικόνισης 
στην κατανόηση του μηχανισμού της ανάγνωσης»
Κεφαλληνου ανΘουλα — ΜΠουΜη ΜαρΤίνα — φιλιππος 

βλαΧος

■   «η συνεισφορά των νευροαπεικονιστικών τεχνικών 
στην κατανόηση των αιτιών της δυσλεξίας»
ελενη βαλίαΚου — μαρια γαλανοπουλου — φιλιππος 

βλαΧος

■   «h συμβολή της fMRI στη διερεύνηση του ελλείμμα-
τος στη φωνολογική επεξεργασία σε παιδιά με δυ-
σκολίες στην ανάγνω ση»
γεωργουλακου ιωαννα — ςοφιαδη aςημινα — βλαΧος 

φιλιππος 

■   «νευροαπεικονιστική αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
παρέμβασεων σε παιδιά με δυσλεξία»
γεροΔηΜου ελενη — μαλτεζακη ελευθερια — φιλιππος 

βλαΧος

■   «νευροεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ανίχνευ-
ση της αναπτυξιακής δυσλεξίας»
ευγενια αντωνιου — βαΣίλίΚη Χαλαζα — φιλιππος 

βλαΧος
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12:00–12:15�  «επίδραση προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής 
στις γραφοκινητικές δεξιότητες μαθητών 7–9 ετών, 
με χαμηλή κινητική απόδοση»  
ΣΠαναΚη είρηνη — ςκορδιλης εμμανουηλ

12:15–12:30�  «επαγγελματική εξουθένωση και Ποιότητα ζωής ερ-
γαζομένων σε Φορείς ειδικής αγωγής»
ΤζίαΜαλη β. — καρκαλετςη φ. — ζαρωτης ι. — 

ςκορδιλης ε. — ευαγγελινου Χ.

12:30–12:45�  «Προφορική γλωσσική αξιολόγηση Δίγλωσσων και 
μονόγλωσσων νηπίων» 
γιαννελη παναγιωτα — ςταυρου πηλιος

12:45–13:00�  «τα τμήματα ένταξης στις τάξεις των νηπιαγωγείων» 
μπαςαγιαννη ελευθερια

13:00–13:15�  «Διαχείριση κρίσης–αντιμετώπιση πένθους στο σχο-
λικό περιβάλλον»
κολιοπανου αλεξανδρα — ΣυφαΚη Μαρία

13:15–13:30 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«ερευνητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες»

προεδρειο: Δημήτρης γουδήρας — αρετή οκαλίδου — 
ιωάννης αγα λιώτης 

■   «Διαχείριση από τους εκπαιδευτικούς των αποκλι-
νουσών συμπεριφορών και κρίσεων συμπεριφοράς 
στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ελ-
λάδας» 
δημητρης γουδηρας — ςταυρουλα πολυΧρονοπουλου

■    «επιδόσεις μαθητών με κοχλιακό εμφύτευμα στη Βαθ-
μίδα ακουστικής Ένταξης (Meaningful Auditory 
Integration Scale)»
αρετη οκαλιδου — μ. κιτςωνα

■    «Eρμηνεία της γλώσσας του σώματος από παιδιά με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης: επιπτώσεις στην οργάνωση προγραμμά-
των ενίσχυσης των διαπροσωπικών σχέσεων»
ολγα ζαντηρη — ιωαννης αγαλιωτης —  

δημητριος γουδηρας

■    «Κατανόηση του συναισθήματος σε παιδιά με αυτι-
σμό υψηλής λειτουργικότητας: σύγκλιση ή απόκλιση 
των απόψεων γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με 
την ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων των 
παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας»
ιωαννα τςιγγανου — δημητρης γουδηρας —  

αρετη οκαλιδου

11:00–11:15�  «μελέτη Περίπτωσης (case study): εφαρμογή εξα-
τομικευμένων Προγράμματος Δραστηριοτήτων Φυσι-
κής αγωγής σε Έφηβο αυτιστικού Φάσματος χαμηλής 
λειτουργικότητας»
ΤεΧλίΚίΔου ελενη — ορφανιδου νικολετα —  

Χρηςτιδου φωτεινη — αλευρα ολγα — κροκου ζωη

11:15–11:30 ςυζητηςη

προΒληματα ςυμπεριφορας

α5

προεδρευοντες: Παπαχρήστος Κ. — σίδερης Δ. —  
Κοσμόπουλο γ.

10:00–10:15�  «η ζωή στη σχολική τάξη των παιδιών με προβλήμα-
τα συμπεριφοράς» 
βογίαΤζογλου ΠαναγίωΤα — γαλανακη ευαγγελια

10:15–10:30�  «εκφοβισμός και θυματοποίηση στο γυμνάσιο: ο ρό-
λος της σχολικής κοινότητας»
ΚαΠαρη ΚωνΣΤανΤίνα — ςταυρου πηλιος 

10:30–10:45�  «αΠειΘαρχοι μαΘητεσ στο σχολειο – η Διαχείριση των 
Προβλημάτων συμπεριφοράς των Παιδιών στο σχολι-
κό Περιβάλλον»
ςακελλαροπουλου ευδοξια

10:45–11:00�  «Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση 
Παιδαγωγών Προσχολικής εκπαίδευσης σε Θέματα 
τροποποίησης Προβληματικής συμπεριφοράς των 
μαθητών  προβλήματα συμπεριφοράς»
ματςοπουλος αναςταςιος 

11:00–11:15�  «επιθετική συμπεριφορά και εκφοβισμός στο σχολείο: 
τρεις μελέτες περίπτωσης»
αναςταςιου δημητριος — ΜαυροΠαλίαΣ Τρυφων

11:15–11:30 ςυζητηςη

11:30–12:00 Διάλειμμα

12:00–12:30 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες: σούλης σ. — γαλανάκη ε. 

αλαχιώτης ςταμάτης (Πανεπιστήμιο Πατρών): 
«η συμβολή της νέας «βιοπαιδαγωγικής θεωρίας 
μάθησης» στην ειδική αγωγή»

12:00–13:30 2η παράλληλη συνεδρία

εγκαιρη διαγνώςη και πρώιμη παρεμΒαςη

α1

προεδρευοντες: Παπούδη Δ. — Κουτή μ. — Κώστογλου μ.
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12:15–12:30�  «συνεκπαίδευση ατόμων με Ήπια νοητική Καθυστέ-
ρηση στο γενικό σχολείο»
αγγελοπουλος νικος

12:30–12:45�   «εκπαίδευση, υποστήριξη και προοπτική μετάβασης 
στην ενήλικη ζωή: μια προκαταρκτική μελέτη των από-
ψεων μητέρων παιδιών με νοητική καθυστέρηση»
ςταυρουςη παναγιωτα — οίΚονοΜου ελενη

12:45–13:00�  «Παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των γονέ-
ων για τη μελλοντική Διαμονή των παιδιών τους με 
νοητική Καθυστέρηση»
αρωνη-ΚαΠεΤανίου ΔεΣΠοίνα — φιλαληθης αναςταςιος 

13:00–13:30 ςυζητηςη

ςυμΒουλευτικη

α5

προεδρευοντες: χαρούπιας α. — Κρόκου ζ. — μάμιδα στ.

12:00–12:15�  «Διαεπιστημονικό μοντέλο σύνδεσης ‘συμβουλευτι-
κής’ και ‘αγωγής’ με σημείο συναρμογής τη διαχείριση 
συναισθηματικών δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο»
δαντη αθηνα 

12:15–12:30�  «η συμβουλευτική στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγω-
γής (με Βάση τη γνωσιάκη αναλυτική Ψυχοθεραπεία)» 
καρακωςτα Χριςτινα

12:30–12:45�  «η συμβουλευτική Πρακτική και η Θεωρία της γνω-
στικής–συμπεριφορικής Προσέγγισης στην αντιμετώ-
πιση των Φοβιών. μια μελέτη Περίπτωσης» 
ΜαΚρη ολγα — ηργης αργυρης

12:45–13:00� �«οι ανάγκες των γονιών παιδιών με αυτισμό όπως αυ-
τές προκύπτουν μέσα από συμβουλευτική ομάδα»
κοςμοπουλος γιαννης

13:00–13:15�  «συμβουλευτική και ειδική αγωγή. η εκπαίδευση εκ
παιδευτικών ειδικής αγωγής. Παρατηρήσεις και ση-
μειώματα από ταχύρρυθμο επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
Διαχείρισης Προβλημάτων σχολικής τάξης.» 
ΜαΚρη ολγα — ηργης αργυρης

13:15–13:30 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α6

«εκπαιδευτική έρευνα και ειδική αγωγή»

προεδρος: Παπάνης ευστράτιος — γιαβρίμης Παναγιώ-
της — Βίκη αγνή

■    «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ειδική αγωγή.»
τςακαλος μιΧαλης — παπανης ευςτρατιος — παπανη 

ειρηνημυρ ςινη 

■    «συγκριτική μελέτη των στόχων επίτευξης σε μαθητές 
με Δια ταραχή ελλειμματικής Προσοχής και υπερκι-
νητικότητας (ADhD), και σε μαθητές χωρίς Διαταραχή 
ελλειμματικής Προσοχής και υπερκινητικότητας.»
Χριςτινα τραγουδα — δημητρης γουδηρας —  

ιωαννης αγαλιωτης  

■    «Δυσλεξία – μία σοβαρή μορφή των ειδικών μαθη
σιακών Δυσκολιών. εντοπισμός, Παρέμβαση–αντι
μετώπιση στο γενικό ελληνικό σχολείο από τους 
εκ παιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».
μαρια κοντογιαννη — δ. γουδηρας — ι. αγαλιωτης.

■    «αντιλήψεις των ειδικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης για τη μετάβαση των ατόμων με νο-
ητική καθυστέρηση από το σχολείο στην εργασία» 
φωτεινηΧριςτινα γεωργιοπουλου —  

δημητρης β. γουδηρας — λευκοθεα καρταςιδου

νεες τεχνολογιες ςτην ειδικη αγώγη

α3

προεδρευοντες: Βλαχάδη μ. — Κρόκου ζ. —  
Δασκαλοπούλου γ.

12:00–12:15�  «γράφω απλά – Διαβάζω εύκολα εργαλείο γλωσσι-
κής ανάπτυξης» 
ΚαραβελαΚη Μαρία — παπαργυρη αναςταςια 

12:15–12:30�  «χρήση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην κατάρτιση ατό-
μων με νοητική Καθυστέριση: μια περίπτωση αύξη-
σης κινήτρων»
ΣαρίΔαΚη Μαρία — μουρλας κωνςταντινος

12:30–12:45�  «εκπαιδευτικό λογισμικό για τη συναισθηματική ανά-
πτυξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού»
ΧαϊΔη είρηνη — παπουδη δεςποινα

12:45–13:00�  «η χρήση βιοανάδρασης στην διαμόρφωση των εξα-
τομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθη-
τών με αυτισμό.»
τςιοπελα δημητρα — ατςογλου κανελλα

13:00–13:15�  «η αντιμετώπιση μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη Δι-
δασκαλία της γεωγραφίας με τη χρήση των τΠε»
ζουγανελη αννα 

13:15–13:30 ςυζητηςη

νοητικη υςτερηςη

α4

προεδρευοντες: ορφανός Π. — Πατσάλης χ. — Κοντιζά ε.

12:00–12:15�  «Προσδοκίες γονέων παιδιών με νοητική υστέρηση»
βίΣωΚαλη ίφίγενεία — κουμπιας εμμ.
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Άουλα

προεδρευοντες: νικολαραΐζη μ. — αναστασίου Δ.

βλάχος φίλιππος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): 
«δυσλεξία: μια συνθετική προσέγγιση αιτιολογικών 
θεωριών»

15:30 – 17:00 3η παράλληλη συνεδρία

πολλαπλες αναπηριες και ςυνδρομα

α1

προεδρευοντες: σούλης σ. — μουταβελής α. —  
Κοσμόπουλος γ.

15:30–15:45�  «η αυτοεκτίμηση Παιδιών και εφήβων με Προβλήμα-
τα Όρασης»
ςουλης ςπυριδωνγεωργιος — ΧρίΣΤοΔουλου Πηνείω

15:45–16:00�  «η επίδραση της αναπτυξιακής Θεραπευτικής ιππα-
σίας στην αποκατάσταση παιδιών με σύνδρομο “cri du 
chat”. μελέτη περίπτωσης.»
ΣΤεργίου αλεΞανΔρα — ςουλης ςπυριδωνγεωργιος — 

βαρβαρουςης δημητριος

16:00–16:15�  «η Ποιότητα ζωής στους ανθρώπους με νοητική κα-
θυστέρηση – αρχές, μέτρηση, εφαρμογές»
ςουλης ςπυριδωνγεωργιος — ΠεΤροΠουλου ολγα

16:15–16:30�  «ζώντας με ένα παιδί που παρουσιάζει Διαταραχές 
του αυτιστικού Φάσματος – εμπειρίες γονέων»
ςπυριδωνγεωργιος ςουλης — Κορίννα ΜΠαρλου

16:30–16:45 �  «σύνδρομο Kabuki: περιγραφή και παρουσίαση περί-
πτωσης μαθητή σε ελληνικό νηπιαγωγείο»
καραθαναςη ζαΧαρενια

16:45–17:00 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των λο
γισμικών του π.ι. για την ειδική αγωγή» 

ςυντονιςτης και προεδρος: Βασίλης Κουρμπέτης 

■    «λογισμικά τύφλωσης» 
πετρος ορφανος — ηλιας ανδρογιαννης 

■    «λογισμικά Κινητικών αναπηριών»
ζωη κροκου

■    «λογισμικά Κώφωσης»
κατερινα αραμπατζη — μαριαννα Χατζοπουλου

■    «τεχνικές Προδιαγραφές Προσβάσιμων λογισμικών»
κωςτας γκυρτης

■     «αναπαραστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: η περίπτωση των ατό-
μων με νοητική αναπηρία (να).»
μαλαμιτςη ιωαννα — γιαβριμης παναγιωτης —  

βικη αγνη 

■     «οι νοηματοδοτήσεις των εκπαιδευτικών της Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευση σε σχέση με τα άτομα με νοη-
τική αναπηρία (να)»
γιαβριμης παναγιωτης — παπανης αλεξανδρος

■      «εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα με δυσκολίες 
όρασης στο μουσείο φυσικής ιστορίας του απολιθω-
μένου δάσους λέσβου: Ο ήρωας παππούς Προδεί-
νους» 
μαντζουκα δημητρα — μαντζουκα αντωνια 

■    «η δυναμική της επικοινωνίας ανάμεσα στις ιατρο-
παιδαγωγικές  υπηρεσίες και  το σχολείο.»
τζενακη μαρια — ανδριωτη αθηνα —  

παναγιωτακης αλεξανδρος

■    «Δυνατότητες και προοπτικές εκπαίδευσης  στο γενι-
κό σχολείο μαθητών/τριών στο φάσμα του αυτισμού. 
μελέτη περίπτωσης.»
τζενακη μαρια — παναγιωτακης αλεξανδρος

■    «εφαρμογή  προγραμμάτων παρέμβασης για τη βελ-
τίωση των  λειτουργιών της  βραχύχρονης μνήμης: οι 
περιπτώσεις δύο μαθητών με διαταραχές στη μάθηση 
των μαθηματικών»  
περικλειδακης γιωργος — βαςιλακη ελενη — 

Χαροπουλου γεωργια

■    «οι στάσεις των εκπαιδευτικών της λέσβου για τα άτο-
μα με αναπηρία»
ταμταμη παναγιωτα — μητρελλου ςωτηρια

■     «Δραστηριότητες παιχνιδιού για άτομα με αναπηρίες»
αντενα αθηνα ελενη — μπαλαςα αικατερινη

■    «εκπαιδευτική αξιολόγηση και αναπηρία» 
φραγκουλης ιωςηφ 

«υποστηρικτικές υπηρεσίες για φοιτητές με 
αναπηρία στο συμβουλευτικό σταθμό του 
Πανεπιστημίου αιγαίου»
φρερης γεωργιος — ςπυρου ςτελλα — ευςτρατιος 

παπανης — γιαβριμης παναγιωτης — αγνη βικη — 

παραςκευοπουλος δημητριος — κικη μιΧαηλιδου 

«The  demography of disability in Greece»  
vaSIlIS S. GavalaS, PanaGIotIS StrataKIS 

13:30–15:30 γεύμα

13:30–15:30  ποςτερ

15:30–16:00 κεντρικη ομιλια
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16:45–17:00 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α5

«δυσλεξία–μαθησιακές δυσκολίες–ελαφρά νοητική 
υστέρηση–διάσπαση προ σοχής – αίτια–πρόγνωση–
διάγνωση–αντιμετώπιση»

ςυντονιςτης: γεώργιος Παυλίδης
προεδρος: γεώργιος Παυλίδης 

■     «Πρόγνωση, Διάγνωση της Δυσλεξίας και της Διάσπα
σης Προσοχής με την οφθαλμοκίνηση (τεστ Παυλίδη)» 
παυλιδης γεωργιος  

■    «μέθοδος αντιμετώπισης πολυμέσων Παυλίδη: Βελ-
τιώνει σημαντικά την ορθογραφία των Δυσλεξικών»
κατανα β. — παυλιδης γ. 

■    «Ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές στην ορθογραφία 
μεταξύ παιδιών με ελαφρά νοητική υστέρηση και παι-
διών με κανονική ευφυΐα»
γιαννουλη β. — παυλιδης γ. 

■    «τα ορθογραφικά λάθη με ακρίβεια ξεχωρίζουν τους 
Έλληνες από τους αγγλόφωνους δυσλεξικούς»
γιαννουλη β. — παυλιδης γ. 

■    «Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές στην αναγνωστι-
κή ικανότητα μαθητών με ελαφρά νοητική υστέρηση 
και κανονικών μαθητών»
μπακιρτζης κ. — παυλιδης γ. 

18 απριλιου 2010

Πανεπιστημιόπολη Αθηνών — Γραμματεία στη Φιλοσοφική Σχολή 

Άουλα, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5

9:30–10:00 κεντρικη ομιλια

Άουλα

προεδρευοντες:  σαλβαράς γ. — σταύρου λ.

παυλίδης γεώργιος (Πανεπιστήμιο μακεδονίας): 
«προγνωςη–διαγνωςη  δυςλεξιας  &  διαςπαςη  

προςοΧης:  από την  αντιφατική  υποκειμενικότητα  
στη  βιολογική  αντικειμενικότητα» 

10:00–11:30 1η παράλληλη συνεδρία

 εκπαιδευτικη – κοινώνικη ενταΞη και  
υποςτηρικτικοι θεςμοι

α1

προεδρευοντες: μουταβελής α. — Βασιλείου η. —  
ξηντάρας Δ.

 ειδικες μαθηςιακες δυςκολιες και  
μαθηςιακες δυςκολιες ςτα μαθηματικα

α3

προεδρευοντες: Παπάνης σ. — Βίκη α. — Βασιλείου η.

15:30–15:45�  «εφαρμογή λεξιλογικών Δραστηριοτήτων με σκοπό 
την εκμάθηση των μερών του λόγου σε παιδιά με μα-
θησιακές δυσκολίες και επέκτασή της στην βελτίωση 
της ορθογραφίας. μελέτη περίπτωσης»
ΜΠληζίωΤηΣ ΚωνΣΤανΤίνοΣ — παπαναςταςιου γιωργος

15:45–16:00�  «Δυσλεξία, Θεωρητική κι εννοιολογική Προσέγγι-
ση–μελέτη Περίπτωσης»
ΜελίΣΣουργοΣ νίΚολαοΣ — τςαρουΧη μαρια 

16:00–16:15�  «μείωση του άγχους σε παιδί με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες με την ανάπτυξη της θετικής σκέψης»
ζαΧαρογεωργα τιμοκλεια 

16:15–16:30�  «μαθησιακές Δυσκολίες και μαθηματικά»
ςτατερας Χρηςτος — δενδακη αγαπη — κονιςτη 

πηνελοπη

16:30–16:45�  «μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά–Δυσαριθ
μη  σία Διαγνωστικές προσεγγίσεις, πρακτικές ασκή-
σεις διδακτικών παρεμβάσεων»
ΜΠαρΜΠαγίαννη ευγενία — κεραμαρης κωνςταντινος

16:45–17:00 ςυζητηςη

 διαφοροποιημενη διδαςκαλια και  
εναλλακτικοι τροποι διδαςκαλιας

α4

προεδρευοντες: γιαβρίμης Π. — Κυριάκη ρ. —  
Παπαγιάννη αικ.

15:30–15:45�  «Πανελλήνιο ερευνητικό Πρόγραμμα Διαφοροποιη-
μένης Διδασκαλίας. οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες που φοιτούν στην κοινή τάξη» 
μουταβελης αδριανος

15:45–16:00� �«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με τη χρήση υποστηρικτι-
κών τεχνολογιών σε μαθητές με εγκεφαλική Παράλυση»
μουταβελης αδριανος — ΜΠουρΧαΣ γίωργοΣ 

16:00–16:15  «η αξιοποίηση της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
ως μέσο για την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτι-
κών στη διαδικασία Ένταξης των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο»
φίλίΠΠαΚη αΜαλία — καλαΐτζιδακη μαριαννα

16:15–16:30�  «το μέλλον βρίσκεται στη διαφορετικότητα.»
αννα γαλανου

16:30–16:45�  «το ζήτημα της «ένταξης» μέσα από την εφαρμογή 
της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής θεωρίας στην ελ-
λάδα του 21ου αιώνα»
βλαΧαδη μαρια
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9:30–9:45�  «στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης γύρω από το συστηματικό δικτυακό εκ-
φοβισμό (Cyberbullying)»
μαλαμα βαςιλικη 

9:45–10:00�  «Προβλήματα συμπεριφοράς και αυτοαντίληψης σε 
μαθητές δημοτικού σχολείου»
πατςαλης Χ. — ΠαΠουΤΣαΚη Κ. — τριβελα μ. 

10:00–10:15�  «εκφοβισμός/Θυματοποίηση μεταξύ μαθητών: εντοπι-
σμός & αντιμετώπιση (εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις)»
φελουκα βαςιλικη

10:15–10:30  «εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος συναισθη-
ματικής και κοινωνικής αγωγής στο σχολείο»
βαρακλιωτου ολγα — ΔαΣΚαλαΚη ευΘαλία — 

κατςιγιαννη καλλιοπη — λαΤΣη Μαρία-ΧρίΣΤίνα — 

παυλογιαννοπουλου ςπυριδουλα — τζιωτη αφροδιτη

10:30–10:45�  «εργαλεία για την ανίχνευση Διαταραχών της Προσο-
χής/συγκέντρωσης και των επιτελικών λειτουργιών 
σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου: Έλεγχος συγ-
χρονικής εγκυρότητας»
α. μουζακη — π. γ. ςιμος & γ. δ. ςιδεριδης

10:45–11:00 ςυζητηςη

μαθηςιακες δυςκολιες

α4

προεδρευοντες: αντωνίου Φ. — στοφόρος ε. —  
Κατσούγκρη α.

9:30–9:45�  «τα λάθη στην αφαίρεση κατά την εκτέλεση της πρά-
ξης της διαίρεσης από μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες στα μαθηματικά»
ΣΤαΜαΤαΚηΣ ΘοΔωρηΣ — γενα αγγελικη 

9:45–10:00�  «από τη λέξη… στην πρόταση… στο κείμενο. ανάπτυ-
ξη ενός εργαλείου ανίχνευσης των αναγνωστικών 
δυσκολιών
ζωη ΚροΚου — εμμ. κολιαδης

10:00–10:15�  «Aντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευ τε
ροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μαθησιακές δυσκο λίες»
ΠολυΧρονη φωΤείνη —  

αντωνιου αλεξανδροςςταματιος 

10:15–10:30�  «η σημασία του Προσανατολισμού στο στόχο για την 
αλλαγή στην επίδοση και το ενδιαφέρον: μια εμπει-
ρική μελέτη για τη γραπτή Έκφραση των μαθητών με 
μαθησιακές Δυσκολίες»
ΠαΠαΚωνΣΤανΤίνου ΚαΤερίνα — αντωνιου φαιη — 

Καραγίαννη ανΔρίανα

10:30–10:45�  «μαθησιακές Δυσκολίες και εκπαιδευτικοί: εμπειρί-
ες γονέων»
παντελιαδου ςουζανα — ΧίΔερίΔου-ΜανΔαρη αναΣΤαΣία

10:45–11:00� ςυζητηςη 

9:30–9:45�  «απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών με Κώφωση 
για την ενταξίακη εκπαίδευση»
καλογριδη βαλια

9:45–10:00�  «Φοίτηση παιδιών με σύνδρομo ντάουν στο γενικό 
σχολείο: οι απόψεις και θέσεις των δασκάλων τους»
τρυφων μαυροπαλιας

10:00–10:15�  «ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση»
κωςτας Χρηςτακης

10:15–10:30�  «στοχευμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότη-
τας σε παιδιά με νοητική στέρηση. η αξιοποίηση τους 
από τη ψυχολόγο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής ένταξης σε σμεαε.» 
πηνελοπη Χρυςοςπαθη — Μαρία Χ. ΔροΣίνου 

10:30–10:45�  «η συμβολή των ΚΔαυ και των ΚεΔΔυ στην Ένταξη των 
ατό μων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»
ευςταθιου μηνας 

10:45–11:00 ςυζητηςη

διαχυτες αναπτυΞιακες διαταραχες – αυτιςμος

α2

προεδρευοντες:  αναστασίου Δ. — Κρόκου ζ. —  
Κοσμόπουλος γ.  

9:30–9:45�  «η εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών υψηλής λει
τουργικότητας στην 28η Περιφέρεια σχολικού συμ
βούλου Δημοτικής εκπαίδευσης νομαρχίας αθηνών»
γουΠοΣ ΘεοΔωροΣ — βρυωνης κωνςταντινος 

9:45–10:00�  «ο ρόλος της οικογένειας σε παιδιά προσχολικής ηλι κίας 
με ΔαΔ: η κατ’ οίκον παρέμβαση για την εκπαίδευση των 
γονέων και την αξιολόγηση της πορείας του παιδιού» 
ΜΠαραΚου ΧρυΣανΘη — τριανταφυλλιδου ευα — 

μουςτακιδου μαρια

10:00–10:15�  «οι γονείς και τα αδέλφια των ατόμων με αυτισμό – 

Διάχυτες αναπτυξιακές Διαταραχές.»
λαγου δημητρα

10:15–10:30�   «ASPERGER. το συνΔρομο του “μιΚρου σοΦου”. Προτά-
σεις, στρατηγικές και τεχνικές Διδασκαλίας για την 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων» 
ρουςςος γεραςιμος 

10:30–11:00 ςυζητηςη

προΒληματα ςυμπεριφορας

α3

προεδρευοντες: μανωλάκος Π. — Κώστογλου στ. —  
Παλιάς η.
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12:30–12:45�  «η Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μαθητές με μα-
θησιακές Δυσκολίες» 
καλαμαρτζης ιακωβος — καλαμαρτζη κατερινα 

12:45–13:00 ςυζητηςη

ςυμποςιο

α2

«η διαφοροποιημένη διδασκαλία αφετηρία για ένα 
σύγχρονο σχολείο» 

προεδρος: Κολιάδης εμμανουήλ 

■    «η χαρισματικότητα ως πεδίο εκπαιδευτικής πρόκλη-
σης. η πρόταση της Διαφοροποιημένη Διδασκαλίας» 
μουταβελης αδριανος 

■    «εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης και βελτίω-
σης της αναγνωστικής κατανόησης» 
κροκου ζωη 

■    «η ευελιξία ως βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής 
πράξης στη εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδα-
σκαλίας»
ορφανος πετρος 

■    «ο συνεργατικός ρόλος των γονιών σχετικά με την 
υποστήριξη της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο 
σύγχρονο σχολείο» 
κοςμοπουλος γιαννης

■    «η νέα τάση στην εκπαίδευση: Καθολικός σχεδια-
σμός»
δενδακη αγαπη

■    «ο ρόλος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο νέο 
σχολείο» 
κονιςτη ποπη

■    «Πολλαπλό Βιβλίο και τ.Π.ε. στα πλαίσια της Διαφο-
ροποιημένης Διδασκαλίας»
βαςιλειου ηλιας 

■    «Δουλεύοντας στο τμήμα Ένταξης με Διαφοροποιη-
μένη Διδασκαλία»
μαμιδα ςτελα

διαγνώςη–αΞιολογηςη

α3

προεδρευοντες:  γούπος Θ. — Βριώνης Κ. —  
Κοσμόπουλος γ. 

11:30–11:45�  «υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ένα ψυχομετρικό εργαλείο για τους  ειδικούς  της ψυ-
χικής υγείας. Πρώτη έκδοση.»  
αμπονητςουρα λυδια

πολυαναπηριες και καινοτομες δραςεις

α5

προεδρευοντες: Κουμπιάς μ. — Θώδης γ. —  
Ποταμιάνου α.

9:30–9:45  «εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμ-
βασης»
νταλλη πολυξενη

9:45–10:00  «Προπαιδεία για τις αισθητηριακές πολυαναπηρίες. 
Πρότυπες επικοινωνιακές παρεμβάσεις.» 
ορφανος πετρος

10:00–10:15�  «αντίληψη και κατανόηση του σχηματικού λόγου από 
παιδιά προσχολικής ηλικίας»
καΨαλη αλεξανδρα

10:15–10:30�  «O γονεϊκός δεσμός των εκπαιδευτικών και των επαγ-
γελματιών υγείας στα ειδικά σχολεία και στα κέντρα 
αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ανάγκες»
ματινα γαΐτανα — αβαγιανου πηνελοπηαλεξια

10:30–10:45 �  «εκπαιδευτικό πλαίσιο σε παιδιά με πολλαπλές ανα-
πηρίες. η ειδική αγωγή και οι ειδικές ανάγκες»
ςτεργιος ςιουτης

10:45–11:00 ςυζητηςη

11:00 - 11:30 Διάλειμμα

11:30–13:00 2η παράλληλη συνεδρία

μαθηςιακες δυςκολιες

α1

προεδρευοντες: χρηστάκης Κ. — Δελλατόλα μ. —  
τομαράς ν.

11:30–11:45�  «η ξένη γλώσσα και η διαχείριση της από φοιτητές με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία): Διαχρονι-
κή μελέτη στο γεωπονικό Πανεπιστήμιο αθηνών»
δροςινου μαρια 

11:45–12:00�  «συνεργασία γενικής ειδικής αγωγής σε μαθητές με νο-
ητική υστέρηση και συναισθηματικές δυσκολίες. εφαρ-
μογές δραστηριοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας» 
ΜερΤζανη Μαρία — μπατςου αλεξανδρα —  

ναου Χριςτοδουλη — κατςουρακη λια —  

δροςινου μαρια 

12:00–12:15�  «αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά με μαθησιακές δυ-
σκολίες»
ραΠΤη βαΣίλίΚη — πετρακης ςταθης

12:15–12:30�   «η εκδήλωση της μοναξιάς στο σχολείο σε μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες. 
καρβελη ειρηνη — ΚολΤΣίΔαΣ ΠαναγίωΤηΣ — 

δεληγιαννης νικολαος 
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ποςτερ 
«εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 
του χαρισματικού μαθητή»
θεοδωριδου ςοφια

«χαρακτηριστικά μάθησης του χαρισματικού μαθητή: εκτιμήσεις 
εκπαιδευτικών α/βάθμιας εκπαίδευσης»
θεοδωριδου ςοφια

«Κώδικας Braille»
ορφανος πετρος  

«η επίδραση της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης στην ανάπτυξη 
της αναγνωστικής ευχέρειας, ακρίβειας και Κατανόησης σε Παιδιά 
Δημοτικού σχολείου με μαθησιακές Δυσκολίες ή σε Κίνδυνο 
ανάπτυξης μαθησιακών Δυσκολιών»
παπανικολαου ιουλια, κουρεα λευκη 

«τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνίας και μαθητές με 
ειδικές ανάγκες»
πατςη Χαρικλεια, αντωνιου παναγιωτης, λυμνιουδης αντωνιος, 
υφαντιδου γεωργια, λιουςα αποςτολινα

«η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με ελαφριά και μέτρια 
νοητική καθυστέρηση».
ςαββιδου ευη 

«η διαταραχή της γραπτής έκφρασης – δυσγραφία»
κοκκινου παναγιωτα

«η  εξέλιξη του εκπαιδευτικού Παιχνιδιού»
γιαγκινας βαςιλειος

«αυτισμός και αναγνωστικές δεξιότητες»
ευγενικου ελενη

«γυμναστική και παιδί με νοητική υστέρηση.»
πραβητα Χριςτινα κωνςταντινου παυλος

«αξιοπιστία και εγκυρότητατης Κλίμακας Έννοιας του εαυτού για 
Παιδιά τεννεσσί (TSCS:2)  σε ένα ελληνικό δείγμα»
φουντουλακη ε.

«Θεατρικό παιχνίδι και μαθηματικά.»
καλαμαρα ευτυΧια

«εγκεφαλική παράλυση»
μπαΧου γεωργια

«Πρόσφατα ερευνητικά Δεδομένα αναφορικά με το σύνδρομο του 
αυτισμού»   
πομποδακη αλεξανδρα

«Ψηφιακά παιχνίδια και ειδική αγωγή»    
μανωλη βαΐα  Χαΐδη ειρηνη 

«Διαταραχές λόγου και ομιλίας σε παιδιά με εγκεφαλική 
παράλυση»    
βοριςη γεωργια 

«μέθοδοι βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες στο μάθημα της χημείας» 
καραγιαννοπουλος πετρος

υπευθυνος  προγραμματος  
γιάννης κοσμόπουλος 
Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, Γενικός Γραμματέας ΕΕΠΕ

11:45–12:00� �«η διάγνωση δυσκολιών μάθησης στα τυφλά παιδιά. 
(προσαρμογή του αθηνάτεστ στο σύστημα Braille)»
τριγκα ελενη  

12:00–12:15 ��«αξιολόγηση παιδιών με αυτισμό από γονείς και εκ-
παιδευτικούς: ομοιότητες και διαφορές» 
μαυροπουλου ςοφια — μαγκλαρα αγγελικη

12:15–12:30� �«Προσαρμογή του Πατεμ ι στην ελληνική νοηματική 
γλώσσα»
γαλανης νικολαος — ςκαφιδα φωτεινη  

12:30–12:45 ��«τεστ πρώιμης ανίχνευσης της Διαταραχής ελλειμ-
ματικής Προσοχής–υπερκινητικότητας  παιδιών 46 
ετών (TεΠυ 46)»
μαλαμω δημητριου — λαμπρος ςταυρου

12:45–13:00� ςυζητηςη 

καινοτομες δραςεις

α4

προεδρευοντες: ευσταθίου μ. — Πανταζοπούλου μ. — 
μπουσδούνης γ. �  

11:30–11:45  «μουσεία και Άτομα με οπτικές αναπηρίες: μια ιδιό-
τυπη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού»
αργυροπουλος βαςιλης — καναρη Χαρικλεια

11:45–12:00�  «η εξέλιξη ενός μαθητή με νοητική καθυστέρηση 
στα πλαίσια του προγράμματος «ομάδα συνύπαρ-
ξης» του 4ου Δημοτικού σχολείου ειδικής αγωγής 
Θεσσαλονίκης» 
κουπιδου ςοφια 

12:00–12:15�  «Διδασκαλία μουσικής σε παιδιά με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες–ομαδικές δραστηριότητες. μελέτη 
περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο RETT και παιδιού 
με εγκεφαλική παράλυση»
παπαΐωαννου αναςταςια 

12:15–12:30�  «εικαστική θεραπεία και παιδιά με ειδικές ανάγκες»
παρτςαλακη παολα 

12:30–13:00� ςυζητηςη 

Άουλα

«σιωπηλά τραγούδια», οπτικομουσικό δρώμενο στη 
νοηματική γλώσσα.
ομαδα μαθητων του γυμναςιουλυκειου κωφων & 

βαρηκοων αργυρουπολης

13:00-13:30� ςυμπεραςματα ληξη ςυνεδριου

Κολιάδης εμμανουήλ
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Ποιοι είμαστε
Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο κέ-
ντρο σπουδών, προσανατολισμένο στη Δια βίου Εκπαί-
δευση και στην Επιμόρφωση Ενηλίκων. Αποστολή του 
είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε ενή-
λικες που στοχεύουν να ξεχωρίσουν επαγγελματικά και 
προσωπικά. Το ΑΙΕ μετά από 7 χρόνια συνεχούς ενασχό-
λησης με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει την 

τεχνογνωσία, την υποδομή και την εμπειρία να προσφέρει 
εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώ-
ντας το σύνολο των σύγχρονων τρόπων εκπαίδευσης: 
distance learning, e-learning, βιωματικά εργαστήρια 
και ομάδες εργασίας. Παρακολουθήστε ένα πρόγραμμα 
στο ΑΙΕ και βιώστε μια νέα εμπειρία εκπαίδευσης και αυ-
τοβελτίωσης.

Ειδική Αγωγή
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Έννοιες Ειδικής 
Αγωγής, Νομοθετικό πλαίσιο, Ψυχική 
Υγεία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Παιδικό 
Ιχνογράφημα, Χαρισματικά Παιδιά, 
Λογοθεραπεία, ΔΕΠ-Υ, Συμβουλευτική 
Γονέων, Σύνδρομα, Αυτισμός, Νοητική 
Υστέρηση, Κινητικές Αναπηρίες, Τύφλωση-
Κώφωση, Επαγγελματική Αποκατάσταση 
ΑμΕΑ.

Μαθησιακές Δυσκολίες
Ενδεικτικά περιεχόμενα:  Έννοιες Ειδικής 
Αγωγής, Νομοθετικό Πλαίσιο, Ψυχική 
Υγεία, Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, 
Παιδικό Ιχνογράφημα, Χαρισματικά Παιδιά, 
Λογοθεραπεία, ΔΕΠ-Υ, Συμβουλευτική 
Γονέων.

Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό 
περιβάλλον: Προβλήματα 
συμπεριφοράς, ιδιαιτερότητες 
μαθητών και θέματα συνεργασίας
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μαθησιακές 
Δυσκολίες, Επιθετικότητα, Άγχος, Βία, 
Διαδίκτυο, Τοξικοεξαρτήσεις, Εθισμός, 
Κακοποίηση, Προβλήματα στην Οικογένεια, 
Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας, 
Συνεργασία των Εκπαιδευτικών,  
Επικοινωνία με την Οικογένεια.

Συμβουλευτική Ψυχολογία
Ενδεικτικά περιεχόμενα:  Ψυχική Υγεία, 
Ο ρόλος του Συμβούλου, Συμβουλευτική 
Ενηλίκων και Παιδιών, Κατάθλιψη, Άγχος, 
Αυτοεκτίμηση, Φοβίες, Οικογενειακά 
Προβλήματα, Ζητήματα Προσαρμογής στο 
Εργασιακό Περιβάλλον, Διαχείριση Κρίσεων. 

Σχολική Ψυχολογία
Ενδεικτικά περιεχόμενα:  Ψυχολογικά 
και Κοινωνικά Προβλήματα Παιδιών και 
Εφήβων στο Σχολικό Περιβάλλον, Ο Ρόλος 
του Σχολικού Ψυχολόγου, Ο Ειδικός στο 
Σχολείο, Μαθησιακά Προβλήματα, ΔΕΠ-Υ, 
Συμβουλευτική Γονέων, Διαχείριση Κρίσεων 
στο Σχολείο.

Προσχολική Αγωγή: Σχεδιασμός  
και υλοποίηση Διαθεματικών  
δραστηριοτήτων στα πλαίσια  
των νέων προγραμμάτων
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Διαθεματικότητα και 
Προσχολική Εκπαίδευση, Καινοτόμες Δράσεις, 
Ολοήμερο Σχολείο, Μετάβαση, Αξιολόγηση, 
Φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων, 
Θεματικές Προσεγγίσεις και Σχέδια Εργασίας, 
Ο Χώρος, Το Παιχνίδι, Το Παιδαγωγικό Υλικό, 
Διοργάνωση Γιορτών και Εκδηλώσεων, 
Βιωματικά Εργαστήρια Σχεδιασμού και 
Υλοποίησης Δραστηριοτήτων (γλώσσα, 
μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κουκλοθέατρο, 
μουσική, νέες τεχνολογίες).

Γλώσσα και μαθηματικά  
στο Δημοτικό σχολείο
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Στρατηγικές 
Διδασκαλίας της Γλώσσας και των 
Μαθηματικών ανά Τάξη, Διαθεματικότητα, 
Μετάβαση, Αξιολόγηση, Φιλοσοφία των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων, Θεματικές 
Προσεγγίσεις και Σχέδια Εργασίας.

Μουσειακή Αγωγή
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Στόχοι και Φύση 
της Μάθησης στο Μουσείο, Σχεδιασμός 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Η Θεματική 
Προσέγγιση, Ο Χώρος, Το Κοινό των 
Μουσείων, Ο Κόσμος των Μουσειακών 
Αντικειμένων, Δημιουργικές Δραστηριότητες 
στο Μουσείο: Αφήγηση, Εικαστικά, Μουσική, 
Αξιολόγηση.

Πολιτισμός και Εκπαίδευση
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μεθοδολογία 
Σχεδιασμού και Υλοποίησης ενός 
Πολιτιστικού Προγράμματος, Λογοτεχνία, 
Μουσειακή Αγωγή, Εικαστικά, 
Πολυπολιτισμικότητα, Γιορτές και 
Εκδηλώσεις, Μουσική, Θεατρικό Παιχνίδι, 
Φωτογραφία – Κινηματογράφος, Αφήγηση.

Θεατρικό παιχνίδι
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Ο Ρόλος του 
Θεατρικού Παιχνιδιού στο Σύγχρονο Σχολείο, 
Η Εμψύχωση της Ομάδας, Υλικοτεχνικά Μέσα, 
Τεχνικές Ανάπτυξης Θεατρικού Παιχνιδιού.

Μουσικοκινητική Αγωγή
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Τα Εργαλεία του 
Μουσικοπαιδαγωγού, Κατασκευές Μουσικών 
Οργάνων, Διαθεματικές Δραστηριότητες με 
Άξονα τη Μουσική: Μουσική και Μυθολογία, 
Μουσική και Λαογραφία κ.ά.

Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων
Ενδεικτικά περιεχόμενα: Εισαγωγή 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση 
Ομάδας, Ηγεσία, Επικοινωνία, Πωλήσεις 
και Μarketing, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 
Μονάδων, Πρόσληψη και Αξιολόγηση 
Προσωπικού. 

Δια βίου Εκπαίδευση–Επιμόρφωση Ενηλίκων
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