
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ &
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
(ADOS, ADI-R) & ΠΡΩΙΜΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΚΡΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ "ΠΑΙΣ"

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Συριοπούλου - Δελλή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ADOS, ADI-R) & ΠΡΩΙΜΗ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ

ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΣ», διάρκειας 21 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη

μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης 

Διάρκεια:            21 ώρες

Κόστος:               430 Ευρώ

Υλοποίηση:      Σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Συριοπούλου - Δελλή, Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, ψυχολόγους, σε ειδικούς
παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και σε
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.



Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να

καταρτιστούν σε εργαλεία αξιολόγησης για διαταραχές φάσματος αυτισμού

και να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή τους.
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Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερωθούν και να
εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες σε διαγνωστικά εργαλεία αυτισμού.
Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων των ατόμων με διαταραχή φάσματος
αυτισμού είναι εξατομικευμένη διαδικασία. Ο καθορισμός διδακτικών στόχων
βασίζεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των δυσκολιών καθενός ατόμου.
Τα εργαλεία που θα συζητηθούν παρέχουν δυνατότητα ενδελεχούς αξιολόγησης
των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ



Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες
Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
1.Αξιολόγηση ατόμων με αυτισμό (DSM-5)

2. Συστηματική παρατήρηση ατόμων με αυτισμό
3. Σχεδιασμός ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης
4. Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με αυτισμό (Θεωρητικό μέρος)

5.Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με αυτισμό (Πρακτικό μέρος)

6. Εισαγωγή στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
7. Βασικές αρχές διάγνωσης Διαταραχών Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος στα
παιδιά.
8. Ανίχνευση Διαταραχών Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος με τη Δοκιμασία
«παĩς».

9. Αναλυτική Παρουσίαση των Τμημάτων της Δοκιμασίας «παĩς» και διαδικασία
βαθμολόγησής της.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Αναλυτική παρουσίαση του σταθμισμένου υλικού της Δοκιμασίας «παĩς».

2. Υποδειγματική χορήγηση της δοκιμασίας «παĩς» σε παιδιά.
3. Επίδειξη εκπαιδευτικών Video. Συζήτηση.
4. Βιωματική Εξάσκηση σε επιλεγμένα περιστατικά και εξάσκηση σε ειδικά “Video-

Quiz”. Συζήτηση.
5. Βαθμολόγηση της Δοκιμασίας μέσω ειδικών βίντεο από κάθε επιμορφούμενο
ξεχωριστά.
6. Πρακτική εξάσκηση στη βαθμολόγηση της δοκιμασίας «παĩς» ατομικά μέσω ειδικής
εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
7. Αξιολόγηση της δοκιμασίας «παĩς». Συζήτηση.
8. Παραλαβή Βεβαίωσης Επάρκειας στη χορήγηση της δοκιμασίας «παĩς».
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται , 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 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.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική
γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι εισηγήτριες του προγράμματος είναι:
· Χ. Συριοπούλου - Δελλή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
. Λ. Ηλιοδρομίτη - Θωμαΐδου,  Καθηγήτρια Αναπτυξιακής
Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις και συμπληρωματικό υλικό (π.χ.

διαφάνειες διαλέξεων και σχετική με το αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική και ξένη

αρθρογραφία / βιβλιογραφία).
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