Πρόγραμμα Eξ’ Aποστάσεως
Eκπαίδευσης (E learning)

Αναπτυξιακές
ΔιαταραχέςΑυτισμόςΑsperger:
Ανίχνευση,
Υποστήριξη,
Παρέμβαση.
Οδηγός Σπουδών

Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου
Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα
«Αναπτυξιακές Διαταραχές-Αυτισμός-Asperger:Ανίχνευση, Υποστήριξη,
Παρέμβαση » προσφέροντας σας μια νέα ευκαιρία εκπαίδευσης.
Οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς μας οδήγησαν στη δημιουργία του
προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανανεώνοντάς το διαρκώς με τα
νέα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των
αλλαγών αυτών.
Το έμπειρο προσωπικό μας και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σας υπόσχεται την ομαλή διεκπεραίωση της
συνεργασία μας.

Επιλέγω e-learning διότι προσφέρει:
 Σύντομη διάρκεια σπουδών
 Εκπαίδευση από οπουδήποτε – οποτεδήποτε
 Μοριοδοτούμενα Μαθήματα-Πιστοποιημένα με ISO


Χαμηλό Κόστος εκπαίδευσης

 Πλούσιο διαδραστικό υλικό
 Καταξιωμένη Ομάδα διδασκόντων με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας.

Ποιοι συνεργάζονται μαζί μας
 Interamerican
 Data Communication
 Specisoft
 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
 Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 Οικονομικό Επιμελητήριο
 Δήμοι
 Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
 Employ

Πρόσβαση στο e-learning
H συμμετοχή στο e-learning είναι εύκολη και δε προϋποθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις τόσο στο τομέα των Οικονομικών όσο και στη χρήση των υπολογιστών.
Απαραίτητη είναι η χρήση λογαριασμού email για να μπορεί ο σπουδαστής να
έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΙSO-Πιστοποιήσεις
Ο Ν.3839/2010 αναγνωρίζει
την πιστοποιημένη
επιμόρφωση και
το Προεδρικό Διάταγμα 152/240 – ΦΕΚ 5/11/2013-4107 ορίζει ότι
αναγνωρίζονται μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο
δημόσιο φορέα. Το πρόγραμμα μας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008
καθώς και το ΙQNet το οποίο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής
πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης από τον φορέα DQS HELLAS από τον
Οκτώβριο του 2012.

Περιεχόμενα
μαθήματος «Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός Asperger : Ανίχνευση, Υποστήριξη, Παρέμβαση »

Σχετικά: Η ανάγκη για συνεχιζόμενη κατάρτιση όχι μόνο των επαγγελματιών
του πεδίου της ειδικής αγωγής αλλά και όλων των παραγόντων που
εμπλέκονται στην ποιότητα ζωής του προσώπου με αυτιστικές συμπεριφορές
(γονείς, συγγενείς) στα θέματα παρέμβασης στις αυτιστικές συμπεριφορές,
ανάπτυξης ικανοτήτων ανεξάρτητης καθημερινής διαβίωσης και εκπόνησης
προσωποκεντρικού σχεδιασμού.
Στόχος
Στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τις
ιδιαιτερότητες των αναπτυξιακών διαταραχών, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν
προγράμματα εκπαίδευσης που θα αναπτύσσουν τις ικανότητες ανεξάρτητης
καθημερινής διαβίωσης με κύριο άξονα την τεχνολογία της εφαρμοσμένης
ανάλυσης συμπεριφοράς. Αναλυτικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι
ακόλουθοι:
Να εφαρμόζουν εργαλεία διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών
Να προσδιορίζουν τη λειτουργία των προβλημάτων συμπεριφοράς και να
την συνδυάζουν με εμφανή παρέμβαση που θα αλλάζει τη μορφή της
συμπεριφοράς διατηρώντας την πολύτιμη λειτουργία της για το
πρόσωπο.
Να προλαμβάνουν την εκδήλωση της συμπεριφοράς μέσω του ελέγχου
των πρότερων γεγονότων και την προώθηση αλλαγών στο σύστημα
Να διαχειρίζονται τις κρίσεις συμπεριφοράς χωρίς τιμωρία
Να οργανώνουν δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης του προσώπου με
προβλήματα συμπεριφοράς και των συναδέλφων τους σε υψηλό κίνδυνο
επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω των προβλημάτων συμπεριφοράς.
Να προωθούν τη συνεργατικότητα όλων όσων εμπλέκονται στην ποιότητα
ζωής του προσώπου ώστε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων να
εφαρμόζονται σε όλα τα περιβάλλοντα δράσης του προσώπου
Να εφαρμόζουν τον προσωποκεντρικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Να υποστηρίζουν και να εκπαιδεύουν τους γονείς
Να αναπτύσσουν δεξιότητες καθημερινής ανεξάρτητης διαβίωσης

Να διακρίνουν τις διάφορες ψευδοεπιστημονικές παρεμβάσεις που
έχουν κατακλύσει τον χώρο των αναπτυξιακών διαταραχών ώστε να
προστατεύουν τους γονείς.

Ύλη Μαθήματος «Αναπτυξιακές Διαταραχές-ΑυτισμόςAsperger:Ανίχνευση, Υποστήριξη, Παρέμβαση »

1. Εισαγωγή
2. Περιγραφή οικονομετρικών μοντέλων
3. Εκτιμήσεις Ζήτησης Προϊόντων και Υπηρεσιών Ι
4. Εκτιμήσεις Ζήτησης Προϊόντων και Υπηρεσιών ΙΙ
5. Οικονομετρία και Χρηματαγορές
6. Παράγωγα και εκτιμήσεις Ι
7. Παράγωγα και εκτιμήσεις ΙΙ
8. Τραπεζική και Ανάλυση
9. Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδύσεων Ι
10. Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδύσεων ΙΙ
11. Ανταγωνισμός και ανάλυση επιτοκίων

Τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος.
Το μάθημα «Αναπτυξιακές Διαταραχές-Αυτισμός-Asperger:Ανίχνευση,
Υποστήριξη, Παρέμβαση » πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή,
δεν απαιτείται φυσική παρουσία του σπουδαστή στο χώρο του Πανεπιστημίου.
Ωστόσο, ο εκάστοτε σπουδαστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με
το διδάσκοντα μέσω email.
Κάθε εβδομάδα αναρτάται το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και
οπτικοακουστική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, στο οποίο και έχει
πρόσβαση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια εκπαιδευτικά βοηθήματα όπως:
 Εκπαιδευτικά video
 Άρθρα

 Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Εκπαιδευτικά sites
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να υποβάλλει
μια εργασία και να την αποστείλει στο διδάσκοντα. Η επιτυχής έκβαση της
εργασίας οδηγεί στην απόκτηση του :
« Πιστοποιητικού Παρακολούθησης»
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής αποφασίσει να παρακολουθήσει
και να ολοκληρώσει Δέκα μαθήματα από μια θεματική ενότητα, οδηγείται στην
απόκτηση :
« Πιστοποιητικού Eξειδικευμένης Παρακολούθησης»

