
 

 

 

 

Σκοποί του ΣΑΤΕΑ 

Η συνεχής ενημέρωση των μελών του 

ΣΑΤΕΑ για επιστημονικά θέματα Ειδικής 

Αγωγής & Εκπαίδευσης π.χ. επιμορφώσεις, 

προώθηση κοινωνικής & σχολικής ένταξης 

  Η ενημέρωση των μελών του ΣΑΤΕΑ για 

εργασιακά θέματα (νομοθεσία,  

δικαιώματα αναπληρωτών) και η  

διεξαγωγή δράσεων και κινητοποιήσεων  

     για την υπεράσπισή τους 

   τους 

Η κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων 

  προτάσεων και η συνεργασία με φορείς  

  (σύλλογοι επιστημονικοί, συνδικαλιστικοί,  

  γονέων & κηδεμόνων) για την ποιοτική  

αναβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης 

Η ανάδειξη των προβλημάτων της  

Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης π.χ.  

παρατυπίες διαδικασιών, υποστελέχωση  

σχολικών μονάδων κ.ά. 

 

. 

To Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Το ΠΤΕΑ έχει ως αποστολή την κατάρτιση 

ειδικών παιδαγωγών (δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 & 

νηπιαγωγών ΕΑΕ ΠΕ61) για την εκπαίδευση 

μαθητών με προβλήματα ακοής, 

προβλήματα όρασης, νοητική καθυστέρηση, 

αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες. 

 Έχει 1.246 αποφοίτους, δασκάλους & 

νηπιαγωγούς 

 866 φοιτητές, 695 προπτυχιακοί, 127 

μεταπτυχιακοί & 44 υποψήφιοι 

διδάκτορες 

 121 προπτυχιακά & μεταπτυχιακά 

μαθήματα στην ειδική αγωγή 

 7 ερευνητικά εργαστήρια  

Το 80% των φοιτητών της σχολής επιλέγουν 

το ΠΤΕΑ ως 1η επιλογή. 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

με Κατεύθυνση: Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες  

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων 

εκπαιδευτών (δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71) για τα άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. 

Οι φοιτητές:  

 εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την 

διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, εκπαίδευση και 

θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.  

 διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις 

κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρίες 

Διαθέτει 4  προγράμματα  μεταπτυχιακών σπουδών 

σχετικών με  την ειδική αγωγή και  εκπαίδευση. 

 

 



 

 

 

 

Μάθετε τα νέα του συλλόγου: 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

 Ο σύλλογος μας διεξάγει επιμορφωτικές 

ημερίδες και σεμινάρια για την Ειδική Αγωγή & 

Εκπαίδευση.  

 Έχει πραγματοποιήσει δράσεις (βλ. «Απρίλης 

της Ειδικής Αγωγής») και πλήθος 

κινητοποιήσεων σε συνεργασία με άλλους 

φορείς του χώρου. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


