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1. ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ 

Τα σχολεία μας υποδέχονται ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς μαθητών από άλλες χώρες, 

οι οποίοι καλούνται να ζήσουν στο κυπριακό περιβάλλον. Η εκπαίδευση αποτελεί βασική 

προϋπόθεση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ένταξη των αλλόγλωσσων 

μαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις κοινωνίες μας.  

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26 Νοεμβρίου 2009 καλούν τα κράτη 

μέλη να εξασφαλίσουν ότι, σε όλα τα παιδιά προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και παρέχεται 

υποστήριξη για να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Στη χώρα μας έχουν δικαίωμα στη 

μόρφωση όλα τα παιδιά που κατοικούν στο νησί μας. Οι αλλόγλωσσοι μαθητές που 

διαμένουν στη χώρα μας έχουν το δικαίωμα εγγραφής και δωρεάν εκπαίδευσης στα δημόσια 

σχολεία της, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν κάνει καμιά 

διάκριση αναφορικά με τη φυλή, την κοινότητα, τη γλώσσα, το χρώμα, τη θρησκεία, τις 

πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, ή την εθνική καταγωγή των μαθητών. 

Η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα όπως, πώς μπορεί να είναι αποτελεσματικό όταν τα 

περισσότερα παιδιά στην τάξη είναι αλλόγλωσσα ή πώς μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα 

στις απαιτήσεις του εξεταστικοκεντρικού συστήματος, στο περιεχόμενο των αναλυτικών 

προγραμμάτων και στις ανάγκες των ίδιων των παιδιών δεν είναι εύκολη ή μονοσήμαντη, 

αφού κάθε σχολική τάξη διαμορφώνεται από διαφορετικά παιδιά και εκπαιδευτικούς. Το 

γίγνεσθαι της σχολικής τάξης είναι συνεχώς υπό διαπραγμάτευση και υπό διαμόρφωση με 

βάση τη δράση όλων των εμπλεκόμενων… 

Σκοπός του Προγράμματος   

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων 

και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, 

λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την 

ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού. 

Ειδικότερα, η προσέγγιση  σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου 

διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές 

ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, 

συνήθειες, αξίες κλπ.), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και προσδοκίες. 
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Στόχοι προγράμματος (αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι ικανοί 

να:  

• γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

•αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη η οποία 

απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης  

• αντιλαμβάνονται τις πιθανές «επιπτώσεις» του ανήκειν σε μειονότητες (εθνικές, θρησκευτικές, 

πολιτισμικές, κοινωνικές). 

•σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους 

τους μαθητές διαφορετικών καταβολών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

•προσεγγίζουν μεθοδολογικά σωστά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  

•διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια διαπολιτισμική τάξη 

•να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο, δεδομένα και ιδέες 

•γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για μετανάστες και πρόσφυγες 

•προωθούν την ενσυναίσθηση απέναντι σε άλλους που είναι διαφορετικοί 

•παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των 

προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους  

•εξελιχθούν επιστημονικά και να αποκτήσουν ισχυρό εργαλείο στο βιογραφικό και το 

επιστημονικό τους οπλοστάσιο 

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως, σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό (ΕΕΠ), καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ 

Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής), Σχολικούς Συμβούλους, 

αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και 

Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, νηπιοβρεφοκόμους, 

ψυχολόγους, Δικηγόρους,  Διερμηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε 

Προσφυγικές Δομές των Δήμων, «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο», σε Κέντρα 



4 

 

Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και «Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Πολιτών Τρίτων 

Χωρών (Π.Τ.Χ.)». 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες. 

1.Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  

Στην ενότητα αυτή, μελετώνται βασικές αρχές που διέπουν τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 

όπως: Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, η 

ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, η 

εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη ζωή και ο υπό 

πολιτισμικές συνθήκες αναπτυσσόμενος άνθρωπος ως αφετηρία και στόχος της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης. 

2. Ανθρώπινα Δικαιώματα-Διαπολιτισμική επικοινωνία-Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

Οι πρόσφυγες/μετανάστες, προερχόμενοι από ποικίλες εμπόλεμες χώρες, με σκληρά βιώματα, 

δεν αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα: ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές 

εθνικότητες, με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικό 

οικονομικό και μορφωτικό κεφάλαιο. Οι συνθήκες ζωής των προσφύγων εμφανίζουν κι  αυτές 

μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το Κέντρο Φιλοξενίας και την περιφέρεια που 

βρίσκονται. Επιπλέον, μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο με τις διαρκείς μετακινήσεις από τόπο 

σε τόπο και από τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ) σε άλλους χώρους διαμονής  

(διαμερίσματα, ξενοδοχεία κ.λπ). 

Πώς είναι δυνατή λοιπόν η αποτελεσματική σχολική ενσωμάτωσή τους; 

3. Χαρακτηριστικά προσφύγων/μεταναστών-ασυνόδευτοι ανήλικοι και Εκπαίδευση 

Η πολιτιστική ιδιαιτερότητα μεταναστών και προσφύγων μαθητών βρίσκεται όχι μόνο στην 

πολιτισμική και άλλου είδους καταγωγή, αλλά και στο ακραίο βίωμα να έχει έρθει κανείς 

αντιμέτωπος με τον θάνατο και στην πρόσκαιρη ή μόνιμη απώλεια των πατρίδων τους. Ένα 

στοιχείο χαρακτηριστικό για τους πρόσφυγες μαθητές που δεν θα επιστρέψουν στην πατρίδα 

τους, είναι η αναγκαιότητα  να επιτύχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που θα 

εγκατασταθούν προσωρινά ή οριστικά. Ενώ, για εκείνους τους μαθητές προσφυγικής 

καταγωγής  που θα επαναπροωθηθούν ή θα επαναπατριστούν, προβάλλει επιτακτικά η 

ανάγκη για επιτυχή επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας καταγωγής τους.  
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Πώς λοιπόν εξασφαλίζεται η ικανή και αναγκαία συνθήκη της ομαλής πορείας  των 

προσφύγων μαθητών στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες;  

4. Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες προσφύγων/μεταναστών 

Στην ενότητα αυτή διερευνώνται τα κυριότερα προβλήματα των προσφύγων/μεταναστών και 

κυρίως διατυπώνονται δυνητικές λύσεις, αντλώντας από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Επιπλέον, αποτυπώνονται οι βασικές ανάγκες τους ξεκινώντας από τις στοιχειώδεις (στέγαση, 

τροφή, ασφάλεια), έως τις βασικές πνευματικές τους ανάγκες (φοίτηση), με τις αντίστοιχες 

προτάσεις κάλυψής τους (μερικώς έστω). Επίσης, οι προσδοκίες τους από τις νέες χώρες 

διαμονής τους.   

 5.Αποτελεσματικές Πρακτικές Υποδοχής, εκπαίδευσης και ένταξης προσφύγων/μεταναστών 

και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων         

Πλήθος δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με το αντίστοιχο επιστημολογικό τους πλαίσιο. 

6.  Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

Μελέτη της φιλοσοφίας και μεθοδολογίας του διαπολιτισμικού Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών: στοχεύει στην αντικατάσταση της κυρίαρχης κουλτούρας για το «διαφορετικό» με 

μια πολλαπλότητα απόψεων που αντανακλούν το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών;  

Είναι τα μαθήματα αποκομμένα από το ιδεολογικό μίσος της ιστορίας των λαών ακόμη και 

όταν οι λαοί αυτοί είναι γείτονες; 

Διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση όλων των μαθητών (προφανώς και των 

προσφύγων/μεταναστών); 

7. Διδακτικές στρατηγικές  και μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας. 

Παρουσιάζονται ο τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία καθώς και η 

διδακτική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που οδηγεί στην καταγραφή των 

ιδιαίτερων μαθησιακών χαρακτηριστικών των μικρών μαθητών και στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η διδακτική μέθοδος που είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί με βάση τον τρόπο που 

μαθαίνουν οι μικροί μαθητές. 
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Ακολούθως, δημιουργείται το απαραίτητο διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο για τη διδασκαλία 

σε μικρούς μαθητές, ώστε η διδακτική προσέγγιση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των προσφύγων/μεταναστών μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην 

υιοθέτηση βιωματικών πρακτικών όπως είναι τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα παιχνίδια, και τα 

θεατρικά παιχνίδια. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού εγχειριδίου που υιοθετείται στη 

διδακτική πρακτική γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην τάξη που αποτελείται από μικρές 

ηλικίες. Αναπτύσσονται συγκεκριμένα κριτήρια που είναι συνδεμένα με τον τρόπο που 

μαθαίνουν οι πρόσφυγες/μετανάστες μαθητές και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν 

γίνεται η επιλογή ενός συγκεκριμένου εγχειριδίου και έχουν σχέση με τον ίδιο τον μαθητή, το 

δάσκαλο, τη μεθοδολογική προσέγγιση και με το ίδιο το υλικό. 

8. Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Γνωριμία με τα κυριότερα εγκεκριμένα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα και αναλυτικά 

τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησής τους. 

9. Διαχείριση πολυπολιτισμικής τάξης 

Η διδασκαλία και η μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο είναι αναγκαίο να βασίζονται σε ένα 

εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι απαλλαγμένο από τον εθνοκεντρισμό και τις αρνητικές εικόνες 

του «άλλου», του «διαφορετικού» και θα αξιοποιεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των παιδιών από 

άλλες χώρες προς όφελος και των ίδιων (με στόχο τη μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια, 

την ομαλότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την καλύτερη σχολική τους επίδοση), αλλά και 

των γηγενών μαθητών. 

Η εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας, οι ατομικές, συνεργατικές και ομοδοκεντρικές 

μέθοδοι, τα σχέδια εργασίας, τα παιχνίδια, καθώς και τα μοντέλα συνδιδασκαλίας 

εκπαιδευτικών, που έχουν στόχο να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες μιας τάξης 

μικτής ως προς το σχολικό πληθυσμό αλλά και ως προς τις σχολικές επιδόσεις, συνιστούν το 

βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας ενότητας.. 

10. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική 

Ο «διαπολιτισμικός» σύμβουλος οφείλει να διακατέχεται από τη διαπολιτισμική ικανότητα, 

σύμφωνα με την οποία θα αλληλεπιδρά δημιουργικά με ανθρώπους διαφορετικού 

πολιτισμικού υπόβαθρου, στη βάση μιας αντίληψης διαφορών και ομοιοτήτων σε αξίες και 

στάσεις, με αποτέλεσμα την αντικειμενική και ορθή καθοδήγηση και αξιολόγησή του.  Στην 

ενότητα αυτή μελετώνται αυτά τα χαρακτηριστικά του συμβούλου: α) η συνειδητοποίηση των 
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δικών του πολιτισμικών αξιών και προκαταλήψεων, β) η κατανόηση των αντιλήψεων που 

έχουν οι πολιτισμικά διαφορετικοί συμβουλευόμενοι  γ) η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών 

παρέμβασης. 

11. Προφίλ «διαπολιτισμικού» εκπαιδευτικού 

«Καλός εκπαιδευτικός» δεν είναι μόνο όποιος κατέχει επαρκώς το αντικείμενο και τις μεθόδους - 

τεχνικές της διδασκαλίας του, αλλά και εκείνος που έχει συνείδηση της κοινωνικής 

πραγματικότητας που τον περιβάλλει, αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις κοινωνικές αλλαγές και 

κατανοεί τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης που σχετίζονται με την κοινωνική τάξη, την 

πολιτισμική καταγωγή, το φύλο, τον διεθνισμό, κτλ. Εάν ο στόχος, λοιπόν, είναι οι μαθητές με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες να μην αποτελούν τους αυριανούς κοινωνικά 

περιθωριοποιημένους ενήλικες, τότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν το υπόβαθρό τους ως σημαντικό και επίσης να κατανοούν και να εκτιμούν 

εναλλακτικές μορφές γνώσης, γλώσσας και πολιτισμού. Πέρα από αυτό, είναι βασική και η 

ανάπτυξη της ικανότητας οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναγνωρίζουν, πέρα από τη δική 

τους προσωπική συμβολή στην αναπαραγωγή των σχολικών και κοινωνικών ανισοτήτων, και 

τους υπόλοιπους μηχανισμούς παραγωγής διακρίσεων μέσα στο σχολείο.  

Πώς λοιπόν εντοπίζουν τον θεσμικό ρατσισμό; Είναι, κατά συνέπεια, σημαντική η καλλιέργεια 

στους εκπαιδευτικούς της ετοιμότητας για αναστοχασμό των έως σήμερα αυτονόητων για 

αυτούς «κανονικοτήτων» και για αλλαγή προοπτικής . 

12. Καλές Πρακτικές  

Πλειάδα δραστηριοτήτων (από το σχεδιασμό έως την αξιολόγησή τους), κατάλληλες για την 

αποτελεσματική ένταξη των αλλοεθνών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. 

4. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Οι διδάσκοντες προκύπτουν κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων 

και κανονισμών που θέτει το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μεταξύ 

των διδασκόντων είναι: Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων και επαγγελματίες με πλούσια εμπειρία 

Περιεχόμενα προγράμματος 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
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Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 520 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 

θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες. Το συνολικό 

κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 700€.   

*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε 

εξετάζεται ανάλογο αίτημα 

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για την 1η Ιουλίου 2018 και η λήξη τους στις 30 

Μαϊου 2019. 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Εξ αποστάσεως 

Η εκπαίδευση του προγράμματος ακολουθεί τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων:  

Συμμετοχική, προσωποκεντρική, συνεργατική και βιωματική. Αντλεί από τις εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων και εντάσσει τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις. Συνδυάζει θεωρητικό και 

πρακτικό μέρος. 

Χρησιμοποιείται συνδυασμός συμμετοχικών τεχνικών διερεύνησης, επίδειξης και εφαρμογής, 

όπως ομάδες εργασίας, μελέτες περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, παιχνίδι ρόλων, 

συζήτηση, προσομοίωση, πρακτική άσκηση, brainstorming, snowballing κ.ά. 

Τα μαθήματα υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google 

Classroom. Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία θα γίνεται με προσωπική μελέτη του υλικού και δύο 

δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις/μήνα με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά υλικό για 

μελέτη, κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης. (google 

classroom με Κείμενα, Παρουσιάσεις, Σχόλια και Γραπτό λόγο. Δεν χρησιμοποιούμε βίντεο ή 

εικόνες για εντυπωσιασμό). 

Ουσιαστικά πρόκειται για ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το δικό σας ρυθμό μάθησης και 

προσπέλασης των διδακτικών ενοτήτων. 

Δε χρησιμοποιούμε βίντεο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στην πλατφόρμα εκπαίδευσης. 

Εφόσον οι συνδέσεις των επιμορφουμένων το επιτρέπουν, και εαν κριθεί αναγκαίο 

μεθοδολογικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα streaming 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ 

Α1. ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ 
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Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Για τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 700 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως 

εξής: 

 

1η δόση εγγραφής: 100 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Ιουνίου 2018 

2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου2018 

3η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2018 

4η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 30 Μαρτίου 2018 

Έκπτωσης 50%  δικαιούνται όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα Προγράμματα 

Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δίδακτρα 

*Όσοι δικαιούνται έκπτωσης 50% καταβάλλουν στη αρχή του προγράμματος εφάπαξ τη δόση 

των 350 ευρώ 

Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας. 

Α2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να: 

•παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα 

•πραγματοποιήσει τα τεστ αξιολόγησης της ύλης που έχει διδαχθεί ανά δίμηνο 

•εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των 

διδασκόντων καθηγητών (6000 λέξεων).  

Ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση της κάθε διδακτικής ενότητας είναι υποχρεωμένος να 

περάσει ένα τεστ που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού 

λάθους ή ανοικτές ερωτήσεις. Η βαθμολογία του τεστ ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. 

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη 

δυνατότητα επανεξέτασης μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

προγράμματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιτρέπει την επιστροφή διδάκτρων 

ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου, ακυρωθεί το σεμινάριο. 
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Μετά την είσοδο σας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων 

δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται 

 Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

διδασκόντων και των αιθουσών.  

 Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε οποιοδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης, 

ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα διοικητικά ζητήματα που ανακύπτουν 

 Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά 

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της 

προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα 

προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα προγράμματα του 

Πανεπιστημίου 

Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Η διδασκαλία γίνεται: 

Με αυτόνομη προσωπική, ασύγχρονη μελέτη της ψηφιακής βιβλιοθήκης και παρακολούθηση 

της μηνιαίας ανατροφοδότησης και σχολιασμού από τους διδάσκοντες στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης Google classroom (δίωρη διαδικτυακή συνάντηση) (google classroom με 

Κείμενα, Παρουσιάσεις, Σχόλια και Γραπτό λόγο. Δεν χρησιμοποιούμε βίντεο ή εικόνες για 

εντυπωσιασμό). Οι συναντήσεις στα αποκλειστικά διαδικτυακά μαθήματα ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το δικό σας ρυθμό μάθησης και 

προσπέλασης των διδακτικών ενοτήτων. 

Στο τέλος κάθε μηνιαίας ενότητας ο υποψήφιος υποχρεωτικά συμμετέχει σε τεστ 

αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από την άνεση του υπολογιστή. Το τεστ 

πρέπει να γίνει σε προκαθορισμένη επταήμερη περίοδο. 

Οι επιμορφούμενοι κατά τις τελευταίες διδακτικές ενότητες πρέπει να συγγράψουν 

επιστημονική  εργασία ΕΩΣ 6000 λέξεων 

Η επιμόρφωση συμπληρώνεται με συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, που διοργανώνεται 

στα πλαίσια του προγράμματος ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και δράσεις. 

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Ελεύθερη πρόσβαση σε μεγάλη διαδικτυακή βιβλιοθήκη με πλήρη βιβλία και επιστημονικά 

άρθρα 
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• 50% έκπτωση εφόρου σε όλα τα επόμενα προγράμματα που θα προκηρύσσονται από τα 

Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής 

Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορείτε να 

λαμβάνετε από τους φορείς στους οποίους κάνετε αιτήσεις. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν 

ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό καθεστώς 

 

 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Α) Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Για πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=99 

 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία 

Στην επιλογή συμμετοχή ως επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε 

Προσοχή: Η πρώτη δόση είναι 100 ευρώ και αφορά τη γενική συμμετοχή. Όσοι δικαιούνται έκπτωσης 50% καταβάλλουν στη αρχή 

του προγράμματος εφάπαξ τη δόση των 350 ευρώ 

Βήμα 2ο 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=99
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- Στο πρώτο πεδίο επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε  (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

- Στο πεδίο  τρόπος πληρωμής επιλέγετε κατάθεση σε ελληνική τράπεζα/web banking/phone banking   

-Το πεδίο Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου το αφήνετε κενό 

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να πατήσετε Εγγραφή 

Η Καρτέλα που θα σας εμφανιστεί είναι η παρακάτω 
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Στα στοιχεία συναλλαγής στο  πεδίο Τραπεζικός Λογαριασμός αναγράφεται ο λογαριασμός που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την 

κατάθεση. 

Προσοχή: 

-Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάθεση του ακριβούς ποσού της δόσης που επιλέξατε. 

-Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση της κατάθεσής σας με την εγγραφή , είναι να αναγράφεται υποχρεωτικά κατά την 

κατάθεση,στο πεδίο 'Πληροφορίες προς τον δικαιούχο' το ίδιο ακριβώς ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του συμμετέχοντα με αυτό που 

συμπληρώθηκε στην εγγραφή. 

- Στο πεδίο Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου  μπορείτε να ανεβάσετε το αποδεικτικό κατάθεσης πατώντας Επιλογή 

αρχείου 

Για να ανεβάσετε το αποδεικτικό από τον υπολογιστή σας θα πρέπει να το σκανάρετε ή να το φωτογραφήσετε και να το 

αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας (π.χ επιφάνεια εργασίας) είτε σε μορφή pdf είτε σε μορφή φωτογραφίας (jpg). Εάν δυσκολεύεστε 

στην επισύναψη του αρχείου μπορείτε το αποδεικτικό να το αποστείλετε  στο ppy@aegean.gr αναγράφοντας τα στοιχεία σας και ποιο 

πρόγραμμα αφορά. 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανατρέξετε στο σχετικό έντυπο με τις πληροφορίες πληρωμής στο επιβεβαιωτικό email που σας 

έχει έρθει. 

Για πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας: 

Βήμα 1ο 

Συμπληρώστε  την παρακάτω αίτηση: 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=99

 

Οδηγίες: 

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία 

Στην επιλογή «συμμετοχή ως» επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε  

Στο πεδίο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα αναγράψτε το ΑΦΜ σας 

Βήμα 3ο 

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=99
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=99
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- Στο πεδίο  1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε  (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) 

- Το πεδίο 2 Τρόπος πληρωμής επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα  

-Το πεδίο Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου το αφήνετε κενό 

Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή 

Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή 
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*Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 30 Ιουνίου 2018 να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση 

και το αποδεικτικό κατάθεσης. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων: 

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Διοικητική Υποστήριξη: 

Πακλατζόγλου Σοφία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πρασσά Ελένη, eprassa@aegean.gr   

Μπαλάσα Κατερίνα, balasa@acadimia.com 

  

Τεχνική Υποστήριξη: 

Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης, kwnstantakopoulos@acadimia.com 

Πρασσά Τερέζα, teriprassa@outlook.com 

  

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:balasakaterina88@gmail.com
mailto:kwnstantakopoulos@acadimia.com
mailto:teriprassa@outlook.com
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Γραμματειακή Υποστήριξη 

Σταυρούλα Βεγιάζη, Πηνελόπη Αλιάγα, Ελισάβετ Γκινάλα, Χρύσα Ταπίνη, Μαρία 

Αναγνωστοπούλου, Τερέζα Ζωγοπούλου, Μαρίζα Παπαϊωάννου 

22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρες 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr   

mailto:ppy@aegean.gr

