
 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ E-LEARNING 

 

Κυκλοφοριακή αγωγή για άτομα με ΔΑΦ 

Εκπαιδευτική πλατφόρμα tetedu.gr 

2 βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις / 1 δοκιμασία αξιολόγησης 

 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Φούντας, 

 Γυμναστής Προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής 

   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οργάνωση:  

Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης  

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου  

 

 

 



 

 

Εισαγωγή:  

Τα άτομα με ΔΑΦ αποτελούν  μια πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας και η 

οποιαδήποτε εκπαίδευση τους στους τομείς της Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελεί 

ένα σημαντικό εφόδιο τόσο για τα ίδια όσο και για τις οικογένειές . 

Το πρόγραμμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι εξίσου σημαντικό και θα πρέπει να 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολύπλευρης εκπαίδευσης και μετέπειτα 

εξέλιξη των ατόμων με ΔΑΦ.  

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων , ώστε 

τα άτομα με ΔΑΦ να μετακινούνται ημι – αυτόνομα ( με την συνοδεία γονέων ή 

θεραπευτών ) ή σε συνθήκες πλήρως αυτονομίας.  

Η κυκλοφοριακή αγωγή περιλαμβάνει την ασφαλή μετάβαση στον δρόμο ,την 

βελτίωση του ρυθμού βαδίσματος , της κατ΄ ευκαιρίαν  δυνατότητα επικοινωνίας 

ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του ατόμου .  

Επιπλέον ,εξίσου σημαντικό είναι η εξοικείωση και η  λειτουργική χρήση των Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς  όπως είναι η αναμονή , η ανοχή στον θόρυβο , ο συνωστισμός 

και η εναλλαγή σε ήχους και εικόνες . 

Στόχος του Σεμιναρίου είναι : 

Να αναδείξει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΑΦ σε βασικές 

δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής . 

Ώστε οι εκπαιδευόμενοι να:   

Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντιληφθούν την αξία και την σημασία της 

κυκλοφοριακής αγωγής .Την διαδικασία αξιολόγησης αλλά και τρόπους διαχείρισης 

διαφόρων καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες . Επιπλέον την λειτουργική 

χρήση της τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων με ΔΑΦ. 

Περιεχόμενο  

1. Στόχος και σκοπός της κυκλοφοριακής αγωγής  

2. Διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης 

3. Πρακτικές συμβουλές για διάφορες καταστάσεις  

4. Χρήση της τεχνολογίας στην κυκλοφοριακή αγωγή 

 



 

 

Εκπαιδευτικά μέσα: 
• Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint 
• Δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής 

 
Εκπαιδευτικό Υλικό:   
Τα αρχεία ppt και η βιβλιογραφία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr 
 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε: 

● Νέους επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας 

(κοινωνικούς λειτουργούς), εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπείας, 

λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολογούς 

● Φοιτητές ή τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών. 

 

 Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και 

ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης. 

 Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr. Διαθέσιμο από 31/10/2022 

 Διάρκεια:  1 ώρα 

Κόστος: 40,00.   Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 3 ημερών από την 

εγγραφή,  είτε μέσω πιστωτικής κάρτας με την εγγραφή στην πλατφόρμα 
 

Εγγραφές για την λήψη του σεμιναρίου από 31/10/2022 στην πλατφόρμα tetedu.gr 

Για την λήψη του εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της 

πληρωμής. 

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, 

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00 

                                                          E-mail: tete@kpechios.org 

 

 

http://www.tetedu.gr/
mailto:tete@kpechios.org

