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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Πξφθεηηαη γηα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, ζέηεη σο ζθνπφ ηε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή εμεηδίθεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

(πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), θνηηεηψλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

πκβνπιεπηηθήο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κε 

αμηνπηζηία θαη ζεσξεηηθή επάξθεηα κηα ζρνιηθή ηάμε.  

1Β. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. ε θαηάξηηζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα επξχ θάζκα ζεσξεηηθψλ  αξρψλ, πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζην ζχγρξνλν  ειιεληθφ ζρνιείν 

2. ε εμεηδίθεπζε ζε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά κνληέια δηαρείξηζεο ζρνιηθήο ηάμεο 

3. ε κεηαιακπάδεπζε ησλ αξρψλ ηεο πκβνπιεπηηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

4. ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ςεθηαθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

2. Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνχκελνπο, πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απηφλνκα θαη 

εληαηηθά, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζχγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ πεξηερφκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξχ θνηλφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο, απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, εξγαδφκελνπο ζηελ 

πγεία θαη ζηελ πξφλνηα, εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξψπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ 

ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ 

παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη γεληθφηεξα ηνλ εθνδηαζκφ κε ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Γιδακηική Δνόηηηα  1 

Σίηλορ πκβνπιεπηηθή γηα εθπαηδεπηηθνχο: ην κάζεκα σο δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

Πεπιγπαθή Ζ Γηδαζθαιία θαη ε Αγσγή απνηεινχλ ηηο δχν πιεπξέο ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο.   Ο ζηφρνο 

είλαη ε ςπρνζσκαηηθή θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη πξφνδνο ηνπ καζεηή. Ο 

εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζε κηα ζηελή θαη βαζηά ζρέζε ςπρηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ζε ζεκείν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ λα 

εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Σα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δηδάζθεη, λα παηδαγσγεί θαη λα αμηνινγεί.  Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζαλ ζχκβνιν εμνπζίαο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην καζεηή ηηο αληηδξάζεηο 
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απέλαληη ζηε γνλετθή θηγνχξα, φπσο θαη νη ζπκκαζεηέο κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζνπλ 

αληηδξάζεηο αλάινγα κε ηα βηψκαηα πνπ έρεη ην θάζε παηδί. Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί 

θαζεκεξηλά γίλνληαη απνδέθηεο ηζρπξψλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ν ζπκφο ησλ καζεηψλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, επεηδή ζπρλά ηνπο πξνθαιεί δπζθνξία θαη ζπλεπψο αηζζήκαηα 

επηζεηηθφηεηαο πξνο απηφλ ή ην ζχζηεκα πνπ ηελ εθπξνζσπεί. 

Όηαλ ζηε ζρνιηθή ηάμε επηθξαηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ ή θζφλνπ ή θαη ηα δχν, ηφηε 

εκπνδίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Απελαληίαο, ν ζαπκαζκφο, ε αγάπε θαη ε επγλσκνζχλε 

ελζαξξχλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ην καζεηή λα κάζεη. Καηά ζπλέπεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

αξρηθά λα πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη ηε βάζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επέλδπζεο ηνπ καζεηή, 

ψζηε αθνινχζσο λα είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη κηα πην αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή αιιά θαη γηα ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. 

Γιδακηική Δνόηηηα  2 

Σίηλορ Κιίκα ζρνιηθήο ηάμεο - Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Πεπιγπαθή Με ηνλ φξν θιίκα ή παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, λνείηαηε αηκφζθαηξα ε νπνία δεκηνπξγείηαη 

κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ). Γίλεηαη αλαθνξά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο βηψλνπλ θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο ςπρνθνηλσληνινγηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη επνκέλσο αθνξά 

ηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε κηα ηάμε. 

Σν θιίκα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο βαζίδεηαη ζην πψο ληψζνπλ θαη βηψλνπλ νη καζεηέο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα, ηφζν κε ην θπζηθφ φζν θαη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη δηαθνζκείηαη ν 

ρψξνο, ψζηε λα είλαη επράξηζηνο θαη ειθπζηηθφο γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη παξακνλή ησλ 

καζεηψλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη γηα ηελ ελεξγφηεξε  ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εκθάληζε 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο,  φπσο είλαη ην κέγεζνο θαη ηα ρξψκαηά ηεο, ε επίπισζε,  ν 

θσηηζκφο, ε ζέξκαλζε, ν θιηκαηηζκφο, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θιπ. 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο  

ελδηαθέξνληνο, αζθάιεηαο, αγάπεο,  εκπηζηνζχλεο  πνπ επηθξαηνχλ. Καζνξίδεηαη απφ ην 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ  ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη κπνξεί λα είλαη 

αληαγσληζηηθφ ή ζπλεξγαηηθφ, θηιηθφ θιπ.  

Σν παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο δελ είλαη πάληα ζηαζεξφ. Δπεξεάδεηαη  απφ  
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δηάθνξνπο  παξάγνληεο  νη νπνίνη  κπνξεί  λα  ζπλππάξρνπλ, λα κεηαβάιινληαη, λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, απφ ηελ  αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  3 

Σίηλορ Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ. Ο δάζθαινο σο εγέηεο 

Πεπιγπαθή 

 

Ο δάζθαινο είλαη απηφο πνπ δηαπιάζεη κε ην ξφιν ηνπ ζπλεηδήζεηο θαη πξνζσπηθφηεηεο, ελψ 

παξάιιεια ζπκβνπιεχεη, θαηεπζχλεη θαη αλνίγεη δξφκνπο ζηε κάζεζε. Ο ξφινο ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αθνχ πξηλ απφ ηε κεηάδνζε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαπαηδαγσγεί ζε έλα αλζξσπηζηηθφ ζχζηεκα αμηψλ: 

αιιειεγγχεο, ζεβαζκνχ, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο θαη απεπζχλεηαη 

ζην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο (λφεζε, θαληαζία, ζπλαίζζεκα, λεπξηθφ ζχζηεκα). 

Οπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε έρεη ην λφεκα ηεο θαζνδήγεζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο κέζα 

απφ ηε δξάζε ηνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά εγέηε. Ο φξνο «εγέηεο» δελ έρεη λα θάλεη 

κε ζέζε ή ηίηιν, αιιά κε ηνλ ηξφπν ελέξγεηαο. Ο δάζθαινο-εγέηεο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ 

πξάμεψλ ηνπ, παίξλεη απνθάζεηο, αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο,  δηαζέηεη 

απηνπεπνίζεζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο νπνίνπο θαζνδεγεί, βνεζάεη θαη σζεί λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα επηηχρνπλ ςεινχο ζηφρνπο.  

Ο δάζθαινο-εγέηεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο νθείιεη λα δεκηνπξγεί ηέηνην πεξηβάιινλ, 

ψζηε νη καζεηέο λα  ελεξγνπνηνχλ ηνλ θαιχηεξν  εαπηφ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ 

ζέηνπλ. Παξάιιεια εκπλέεη αίζζεκα εκπηζηνζχλεο, είλαη ζπλεπήο, αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο, έρεη ζαθείο θαη μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνπο καζεηέο ηνπ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  4 

Σίηλορ Γλσζηαθφ κνληέιν γηα αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

Πεπιγπαθή 

 

Σν γλσζηαθφ κνληέιν είλαη κηα ςπρνινγηθή κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη απφηε Γλσζηαθή – 

πκπεξηθνξηζηηθή Φπρνζεξαπεία, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα 

εμαιεηθζνχλ απνθιίζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο (ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα). Σφζν ε εξκελεία ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο φζν θαη νη κέζνδνη 

παξέκβαζεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ Φπρνινγία ηεο Μάζεζεο θαη ηελ Γλσζηηθή Φπρνινγία. 

Αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη ζην γλσζηαθφ κνληέιν  ε βαζηθή 

δηαθνξά είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαηαπφ ηνλ ζεξαπεπηή ζην ζεξαπεπφκελνε 
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βειηίσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ θαηά ηε ζεξαπεία. ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή θαηεχζπλζε ε 

ζεξαπεπηηθή βειηίσζε εξκελεχεηαη κέζσ ησλ λφκσλ ηεο κάζεζεο, ελψ ζην γλσζηαθφ κνληέιν 

εξκελεχεηαη σο απνηέιεζκα αιιαγήο ησλ αληηιήςεσλ,ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο ηνπ αηφκνπ.  

Απφ ην γλσζηαθφ κνληέιν δηαζαθελίδνληαηνη ζπλαηζζεκαηηθέο, θπζηνινγηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη 

απφ ηνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνλ θφζκν, θαζψο θαη απφ ηηο ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οη 

αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ είλαη ζπρλά παξάινγεο θαη δπζιεηηνπξγηθέο φηαλ βξίζθνληαη θάησ απφ 

πίεζε, έληαζε, άγρνο ή ζηξεο. Μπνξνχλ φκσο λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ 

ηηο "απηφκαηεο ζθέςεηο" ηνπο  θαη λα ηηο δηνξζψλνπλ, ψζηε λα κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Όηαλ ην θάλνπλ, αηζζάλνληαη ζπλήζσο θαιχηεξα, είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκπεξηθέξνληαη πην ιεηηνπξγηθά θαη (εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο άγρνπο) ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε κεηψλεηαη.  

Σν γλσζηαθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζηεκαηηθή ακθηζβήηεζε δηεξγαζηαθψλ ιαζψλ ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ πάζρνληα, γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα αμηνινγήζεη ηηο απηφκαηεο ζθέςεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ κε απνηέιεζκα έλα λέν ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  5 

Σίηλορ Κίλεηξα καζεηψλ. Πψο λα εκπλεχζεηε ζέιεζε γηα δεκηνπξγηθφηεηα 

Πεπιγπαθή 

 

Σα θίλεηξα είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο κάζεζεο. Απελαληίαο, ην βαζηθφηεξν 

εκπφδην γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ είλαη ζπλήζσο, ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ 

γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, επεηδή νη καζεηέο δελ δείρλνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη θαλέλα 

θίλεηξν γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα.  

Οη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα, 

ζπρλά νδεγνχληαη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο, εμαλαγθάδνληαο ηα παηδηά λα κειεηήζνπλ 

θάπνηεο θνξέο κε ηελ πεηζψ θαη άιινηε κε ηελ απεηιή ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ή ηεο ηηκσξίαο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη νξηζκέλνη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ εληειψο επηθαλεηαθά, άιινη λα 

παξακείλνπλ απαζείο θαη θάπνηνη λα δεκηνπξγνχλ αλαζηάησζε ζηελ ηάμε.  

Κάζε παηδί εκθαλίδεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο θαη ελδηαθέξνληα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα επηδείμεη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα θάζε καζεηή θαη λα θξνληίζεη γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο αιιεινζεβαζκνχ, εθηίκεζεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ επθαηξίεο γηα επγελή 

άκηιια, ζπλεξγαζία, ζπλαγσληζκφ αθφκε θαη αληαγσληζκφ. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα  κάζεζε εληζρχεηαη φηαλ ην κάζεκα είλαη επράξηζην θαη νη καζεηέο 

θαηαλννχλ θαιχηεξα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ θαηάθηεζε, ην ρεηξηζκφ 

θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Όηαλ ην παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί κηα 
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πιεξνθνξία κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, λα ηελ εξκελεχζεη θαη λα ηελ παξνπζηάζεη φπσο λνκίδεη, 

εληζρχεηαη ε απηελέξγεηά ηνπ, κέζα ζε έλα επέιηθην αιιά νξηνζεηεκέλν πεξηβάιινλ, κε ηελ 

επίβιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα κελ μεθεχγνπλ νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ απφ ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηε ζηνρνζεζία. 

Γιδακηική Δνόηηηα  6 

Σίηλορ Καηλνηφκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

Πεπιγπαθή 

 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη ε επηινγή ηεο πνξείαο ηελ νπνία αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ν θχθινο πνπ ζα δηαγξάςεη γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. 

Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ απνκάθξπλζε απφ ην κνληέιν δηδαζθαιίαο 

φπνπ επίθεληξν ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο.  

Αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ή φρη ησλ καζεηψλ νη κέζνδνη ή ηερληθέο δηδαζθαιίαο δηαθξίλνληαη 

ζε (α) Δλεξγεηηθέο – ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, φπνπ αλαπηχζζεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ηθαλφηεηα, λα επεμεξγάδνληαη ιχζεηο θαη λα 

καζαίλνπλ πξάηηνληαο. (β) Με ελεξγεηηθέο ηερληθέο,  φπσο ε ζπδήηεζε, ε εηζήγεζε νη 

εξσηαπνθξίζεηο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηθαλνπνηεί ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ, ηνπο νπνίνπο 

εμαζθεί κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη αλάινγα κε ηε δηδαθηέα χιε, 

επηιέγεηαη θαη ε κέζνδνο πνπ ζεσξείηαη φηη επηθέξεη ηα βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη 

θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Καηά ηε δηδαζθαιία έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζεη κία ή ζπλδπαζκφ 

πεξηζζφηεξσλ ηερληθψλ ψζηε ην θνκκάηη ηεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη λα κπνξεί λα γίλεη πην 

εχθνια θαηαλνεηφ θαη αθνκνηψζηκν απφ ηνπο καζεηέο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  7 

Σίηλορ Αληηκεησπίδνληαο καζεηέο κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο- ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

θαη αλνηρηφ ζρνιείν 

Πεπιγπαθή 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ ηα παηδηά απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο γηα κία ζεηξά 

ζθαπαλέσλ ησλ επηζηεκψλ απηψλ απφ ηνλ Κνκέλην θαη ηνλ Ρνπζψ, ηνλ Πεζηαιφηζη θαη ηνλ 
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Νηηνχη θ.ά., κέρξη θαη ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηα δεηήκαηα θχινπ θαη εζηθήο αλάπηπμεο. 

Οη βαζηθέο αξρέο ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε 

έδσζαλ πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί εθάξκνζαλ θαη εθαξκφδνπλ. 

Χζηφζν απνηειεί γεληθή παξαδνρή φηη πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο απνκαθξχλνληαη απφ επίζεκεο παηδαγσγηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη νδεγνχληαη κέζα απφ πξνζσπηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηελ απνθξπζηάιισζε θαη δεκηνπξγία ηειηθά κηαο έκκεζεο, ιαλζάλνπζαο θαη 

ππνθεηκεληθήο θαηά ηα άιια πξνζέγγηζεο, πιελ φκσο δψζαο θαη πνιππνίθηιεο ζεσξίαο θαη 

πξάμεο.  

Σα πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θπξίαξρσλ ζεζκψλ 

(πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θ.ά.) επηηείλνπλ θαη επηβάιινπλ 

θπξίαξρα πνιιέο θνξέο ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ θνηλσλία, ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, 

ηε δεκηνπξγία  ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ ζηξαηεγηθψλ  θαη κεζφδσλ κέζα ζε έλα αλνηρηφ, θαηλνηφκν θαη 

δεκνθξαηηθφ νηθνζχζηεκα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Απφ 

απηφ ην ζρνιείν πξέπεη λα αμηνπνηείηαηε θαηλνηνκία, ηα εξγαιεία ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, 

ε ηερλνινγία θαη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ, αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα ηε 

κειέηε θαη αλάδεημε ηνπηθψλ δεηεκάησλ. Σν ζρνιείν έηζη βξίζθεηαη ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πνξεχεηαη σο ηζφηηκνο εηαίξνο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  8 

Σίηλορ Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζχγθξνπζε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

Πεπιγπαθή 

 

Αλ ζεσξεζεί φηη ε θξίζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ νξίδεηαη σο αλαζηάησζε θαη 

απνδηνξγάλσζε ηνπ αηφκνπ πνπ ην θάλεη λα αηζζάλεηαη εμάληιεζε, αλεκπνξηά, αλεπάξθεηα, 

ζχγρπζε, άγρνο θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηειηθά αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηνπ γεγνλφηνο 

εμαηηίαο ηεο απξφζκελεο θαη θαηαηγηζηηθήο εκθάληζεο ηνπ, ψζηε νη γλσζηνί κέρξη ηφηε αιιά θαη 

νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο λα κελαξθνχλ γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα θαη φηη ν 

ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ σο θνηλφηεηα νθείιεη λα είλαη πάληα «πγηήο» θαη ζε «ηζνξξνπία», γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη νη φπνηεο παξεκβάζεηο  δηαρείξηζεο θξίζεσο εληφο ηνπ ζρνιείνπ νθείινπλ λα 

εζηηάδνπλ πξψηα ζηελ πξφιεςε γηα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ έλα 

επξχηεξν πιέγκα δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

θάζε μαθληθνχ θαη αλαπάληερνπ γεγνλφηνο.  

Αλ ε ζχγθξνπζε δε-σο έλα ζχλζεην θαηλφκελν- παξνπζηάδεηαη σο δηαπξνζσπηθή ή/θαη 
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επηθεληξσκέλε ζην έξγν, θαηαζηξνθηθή ή/θαη παξαγσγηθή ψζηε θάπνηνο λα κπνξεί λα ηελ 

δηαρεηξηζηεί, λα ηελ αγλνήζεη ή απιψο λα ηελ αλερζεί θαηαλ ιεθζεί ππφςε φηη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα νη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο παξεπηδεκνχλ κε εθδήισζε επεηζνδίσλ θαη θξνπζκάησλ 

βίαο θαη ζηελ Διιάδα, γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε δηαδηθαζίεο, θαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε ζηφρν ηειηθά ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνλ έιεγρν ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πξννδεπηηθά ηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ζε κηα δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο, αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη απνδνρήο ησλ δηαθνξψλ, πνπ δελ θνβίδνπλ, δελ 

δαηκνλνπνηνχλ αιιά δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο, εμειίζζνπλ θαη κεηακνξθψλνπλ.  

Γιδακηική Δνόηηηα  9 

Σίηλορ Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη είδε ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζηα 

ζρνιεία- ηχπνη απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο - αίηηα θαη ηαμηλφκεζε 

Πεπιγπαθή 

 

Ζ έλλνηα ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο (νξηζκφο: είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ δηαθέξεη απφ 

ην θνηλσληθά απνδεθηφ, δηαθνξνπνηείηαη δειαδή απφ ηελ θνηλσληθή αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα 

ηνλ εθάζηνηε θάζε θνξά ξφιν) ζην ζρνιείν αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε κε πξνζαξκνγή, ζηελ 

αδπλακία έληαμεο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φπνπ σο ηέηνην ζπγθξνηείηαη απφ έλα 

πιέγκα θαλνληζκψλ, νξίσλ, ιεηηνπξγηψλ, πιαηζίσλ πνπ νξίδεηαη απφ λφκνπο θαη εγθπθιίνπο 

αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρψξν θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πνπ εγγξάθνπλ ην ζρνιείν θαη σο 

πνιηηηζκηθφ ρψξν. 

Σαπηφρξνλα, βέβαηα εκθαλίδνληαη θαη ηα αιιειεπηδξψληα ππνθείκελα ζε έλα ηέηνην ρψξν (ηα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο) κε ηηο θπξίαξρεο εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο 

(θαζεγεηέο-καζεηέο / δηεχζπλζε-ζχιινγνο δηδαζθφλησλ-πξνεδξεία ζπιιφγσλ καζεηψλ θιπ) 

φπνπ ε θάζε κνξθή ιφγνπ θαη δξάζεο απνξξέεη απφ δηακνξθσκέλεο ή δηακνξθνχκελεο 

αληηιήςεηο θαη ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά δελ ζπκβαδίδεη  θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη νχηε κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ξφινπ/ζεζκνχ/πξνζψπνπ νχηε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Σα αίηηα ηεο παξαβαηηθφηεηαο ηαμηλνκνχληαη θπξίσο ζε δχν θαηεγνξίεο ηα ελδνγελή θαη ηα 

εμσγελή θαη κειεηψληαη κέζα απφ ηηο ζεσξίεο γηα ηελ επηζεηηθφηεηα ή θαη ηελ εγθιεκαηνινγία 

πνπ παξέρεη ην δηθφ ηεο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

Όζνλ αθνξά ηηο κνξθέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απηέο θσδηθνπνηνχληαη 

θπξίσο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: καζεηήο θαη/ή θαη ελαληίνλ καζεηή, καζεηήο θαη ηδηνθηεζία (θάςηκν 

βηβιίσλ, βαλδαιηζκνί θ.ά.) θαη καζεηήο θαη θνηλσλία (θαηαζηξνθέο θξαηηθήο πεξηνπζίαο). 
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Γιδακηική Δνόηηηα  10 

Σίηλορ Γηαπνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη εθπαίδεπζε 

Πεπιγπαθή 

 

ηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ηίζεηαη έλα αξθεηά πεξίπινθν δήηεκα ζπλχπαξμεο, 

πνπ πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε αληαπφθξηζεο ζε ζέκαηα ηαπηφηεηαο, δηαηεξψληαο σζηφζν ηνπο 

θαλφλεο ηεο θηιειεχζεξεο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν ζε κία δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζεζκνχ ηθαλνχ λα εγγπεζεί κεγαιχηεξε 

πνιιαπιφηεηα κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ εκπινπηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλάληεζε 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην βαζηθφ ξφιν θαηέρνπλ ν δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία, ε αληαιιαγή θαη ε 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο πιεηνλφηεηαο ψζηε ην ζρνιείν πέξα 

απφ ην λα βνεζά φινπο θαη φιεο λα ζπλππάξρνπλ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ apriori επηθξαηνχλ 

δηαθνξεηηθέο αμίεο έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο/ηηο πξνεηνηκάζεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα 

θνηλσλία, ε νπνία απφ ηε κία είλαη ηζηνξηθά δεδνκέλε θαη απφ ηελ άιιε βξίζθεηαη ππφ ζπλερή 

εμέιημε.  

Απέλαληη ή καδί κε κία ηέηνηα ηάμε ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεί σο αδηάζεηζηεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπιινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, «νη δείλα έηζη, νη ηάδε 

αιιηψο» θιπ. Οκαδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αζθαιψο θαη ππάξρνπλ αιιά νη αηνκηθέο δηαθνξέο 

εληφο θάζε κίαο νκάδαο είλαη ηειηθά ηφζν ζεκαληηθέο, ψζηε νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ λα 

ράλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα πξνζδηνξίδνληαη σο αηνκηθφηεηεο θαη 

σο ηέηνηεο λα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη φρη σο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή αλήθνληεο/νπζεο ζε 

νκάδεο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  11 

Σίηλορ Αλαπηχζζνληαο ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ 

Πεπιγπαθή 

 

Αλ γίλεη απνδεθηφο σο νξηζκφο γηα ηελ απηνεθηίκεζε, ε εθηίκεζε πνπ θάλεη ην άηνκν γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηελ νπνία δηαηεξεί, άξα ε απηνεθηίκεζε είλαη κηα πξνζσπηθή θξίζε γηα ηελ 

αηνκηθή αμία θαη απνηειεί έλα γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη φρη γηα θάπνηα 

ζηηγκηαία εηδηθή ζηάζε απέλαληη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο απηή ε 

ππνθεηκεληθή εθηίκεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο, δηαθνξεηηθά πξφζσπα 

θαη πεξηβάιινληα. 

Αξρηθά, ε επηξξνή  ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηάζεσλ θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

παηδηψλ ή ησλ ζπλζεθψλ αλαηξνθήο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηθφλα πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πξνηνχ αθφκα έξζνπλ ζην ζρνιείν ή θαη θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνίηεζεο.  

Πέξα απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαηξνθήο ζηελ εηθφλα ηνπ 

παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ έξεπλεο απνδεηθλχεηαη φηη νη δάζθαινη δηαδξακαηίδνπλ θαη 

απηνί ζεκαληηθφηαην  ξφιν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ καζεηή. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ θαη απηή ηελ πιεπξά ηνπ ξφινπ ηνπο, έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο έλα πιήζνο ζηξαηεγηθψλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα  ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηξφπν 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  12 

Σίηλορ Δλδπλάκσζε δεμηνηήησλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή εξγαζία θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 

Πεπιγπαθή 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο ελδπλάκσζεο 

δεμηνηήησλ, 100 σξψλ ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ είηε 

λα εθπνλήζνπλ επηζηεκνληθή εξγαζία  

 

4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη απφ ην Κέληξν δηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηφπηλ απζηεξήο επηινγήο 

κέζσ ησλ αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη ζέζεη.  

Πεπιεσόμενα ππογπάμμαηορ 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη εηήζην θαη πηζηψλεη 600 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 800€.   

Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2019  

6.  ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σα πξνγξάκκαηα, πνπ επηιέμαηε, έρνπλ έληνλα αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη δνκεκέλα κε θξηηήξηα θαη 

απαηηήζεηο, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε κεηαπηπρηαθή θαηάξηηζε, ελψ έρνπλ αλάινγεο πξνυπνζέζεηο θαη θφξην εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, είλαη δηθηπσκέλα κε έλα πιήζνο εμσηεξηθψλ θνξέσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

πξναηξεηηθέο πεξαηηέξσ επθαηξίεο πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ζπνπδψλ κε ηα πην νηθνλνκηθά δίδαθηξα. 

ECVET θαη Μνξηνδνηήζεηο  
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Όια καο ηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET. Δλδεηθηηθά, 

έλα πξφγξακκα 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 

Σα πεξηζζφηεξα κνξηνδνηνχληαη σο ζεκηλάξηα, πνπ νξγαλψζεθαλ απφ δεκφζην Παλεπηζηήκην, αιιά ην πιενλέθηεκα απηφ 

 Δμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

 Γελ αθνξά ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην ζεκηλάξην ΜΟΝΟ γηα ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
ελδπλάκσζεο  

 Σν Παλεπηζηήκην ζηέθεηαη αξσγφο ζε θάζε ζαο πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο  

Α. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

          Γφκεζε ΜΖΝΗΑΗΑ γλσζηηθήο ελφηεηαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο κειέηεο  

 Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ (ππνρξεσηηθφ) 

 Πεξαηηέξσ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ή παξνπζίαζε βίληεν απφ επίζεκεο πεγέο πρ tedx Vimeo θιπ (ππνρξεσηηθφ)  

 Δξσηήζεηο θαηαλφεζεο, κε γξαπηή απάληεζε απφ φιν ην πιηθφ (ππνρξεσηηθφ) 

 Δξσηήζεηο θξηηηθήο αλάιπζεο κε γξαπηή απάληεζε (ππνρξεσηηθφ) 

 πγγξαθή αλαιπηηθήο πεξίιεςεο 500-1000 ιέμεσλ ειιεληθνχ ή αγγιηθνχ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ζπγγξαθήο πεξίιεςεο (ππνρξεσηηθφ) 

 Γπν δίσξεο χγρξνλεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο (ππνρξεσηηθφ) 

Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξην ή ζεξηλφ ζρνιείν, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα κε παξνπζίαζε ή απιή 
αθξφαζε (πξναηξεηηθφ) 

 Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή 

 πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο θαη δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

Δπηπιένλ πγθξηηηθά Πιενλεθηήκαηα 

 Πινχζηα Φεθηαθή Βηβιηνζήθε 

 50% έθπησζε ζε έλα απφ ηα επφκελα εηήζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά 
Πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζεο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΔΩΝ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη νηθνλνκηθήο θχζεσο εθθξεκφηεηεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 800 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1η δόζη εγγπαθήρ: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η ππώηη δόζη καηοσςπώνει και ηην εγγπαθή ζαρ) 
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-2η δόζη: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

-3η δόζη: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Ηνπιίνπ 2019 

-4η δόζη: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2019 

Έθπησζε 50%  δηθαηνχληαη φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε δίδαθηξα (*Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζε 50% θαηαβάιινπλ ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ 

ην πνζφ ησλ 400 επξψ) 

*Μεηά ηην καηάθεζη ηος ποζού δε γίνεηαι δεκηή καμία αίηηζη επιζηποθήρ σπημάηων ούηε εξεηάζεηαι ανάλογο 

αίηημα 

 

7. Ακαδημαϊκή Γεονηολογία  

Ζ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ζπκπεξηθνξά δηέπεη φια ηα ζηάδηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη άπαζεο ηηο δηαδξάζεηο θαη 

επηθνηλσλίεο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηελ θνζκηφηεηα νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, 

δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ. 

Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο. 

8. Ππάζινο Πανεπιζηήμιο  

Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο κέζα ζε 3 

έσο 5 κήλεο απφ ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ. Πηζηνπνηεηηθφ νινθιήξσζεο παξέρεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

επηκνξθνχκελνπ 

ΠΡΟΟΥΗ:  

•Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε, πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθπξσζεί ην ζεκηλάξην. Μεηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, θακία αίηεζε 

επηζηξνθήο δηδάθηξσλ δελ εμεηάδεηαη νχηε αμηνινγείηαη 

•Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ησλ 

αηζνπζψλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

•Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πλήζσο 

απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο πηζησηηθέο κνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ.  

Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά κπνξεί λα εθδνζεί βεβαίσζε πεξάησζεο πνπ έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ηζρχ. 

• Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν δεζκεπηηθή γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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•Ζ εγγξαθή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

• Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ελδερνκέλσο λα κνξηνδνηνχληαη, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηα δηνξγαλψλεη γηα ηε 

γλψζε θαη φρη γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κνξηνδνηήζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο ησλ πξνγξακκάησλ 

•Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο. 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ 

επηκνξθνχκελν απφ ηα πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο 

•Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή βεβαίσζεο. 

•Τπεχζπλε γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε λνκηθή ζχκβνπινο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 

Για πληπωμή μέζω ηπαπεζικήρ καηάθεζηρ: 

Γηα πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=223 
Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή ζπκκεηνρή σο επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

Πξνζνρή: Ζ πξψηε δφζε είλαη 200 επξψ θαη αθνξά ηε γεληθή ζπκκεηνρή. Όζνη δηθαηνχληαη έθπησζεο 50% θαηαβάιινπλ 
ζηε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθάπαμ ηε δφζε ησλ 400 επξψ 

 
Βήμα 2ο 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=223
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 ην πξψην πεδίν επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 ην πεδίν ηξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε θαηάζεζε ζε ειιεληθή ηξάπεδα/web banking/phonebanking 

-Σν πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ Γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη 
λα παηήζεηε Δγγπαθή 

Ζ Καξηέια πνπ ζα ζαο εκθαληζηεί είλαη ε παξαθάησ 

 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 

 

Πξνζνρή: 



15 

 

-Ζ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο δφζεο πνπ επηιέμαηε. 

-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο κε ηελ εγγξαθή, είλαη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
θαηά ηελ θαηάζεζε, ζην πεδίν 'Πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν' ην ίδην αθξηβψο νλνκαηεπψλπκν θαη ΑΦΜ ηνπ 
ζπκκεηέρνληα κε απηφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ εγγξαθή. 

 ην πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο 

παηψληαο Δπιλογή απσείος 

Γηα λα αλεβάζεηε ην απνδεηθηηθφ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην ζθαλάξεηε ή λα ην θσηνγξαθήζεηε θαη λα ην 

απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (π.ρ επηθάλεηα εξγαζίαο) είηε ζε κνξθή pdf είηε ζε κνξθή θσηνγξαθίαο (jpg). Δάλ 
δπζθνιεχεζηε ζηελ επηζχλαςε ηνπ αξρείνπ κπνξείηε ην απνδεηθηηθφ λα ην απνζηείιεηε ζην ppy@aegean.gr αλαγξάθνληαο 
ηα ζηνηρεία ζαο θαη πνην πξφγξακκα αθνξά. 

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αλαηξέμεηε ζην ζρεηηθφ έληππν κε ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκήο ζην επηβεβαησηηθφ email 
πνπ ζαο έρεη έξζεη. 

Για πληπωμή μέζω πιζηωηικήρ- σπεωζηικήρ κάπηαρ: 

Βήμα 1ο 

πκπιεξψζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=223 
 

 

Οδεγίεο: 

Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ πεδία 

ηελ επηινγή «ζπκκεηνρή σο» επηιέγεηε ην πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεηε 

ην πεδίν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ πκκεηέρνληα αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο 

 
Βήμα 3ο 

 

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=223
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 ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηχπν παξαζηαηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε (Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

ηηκνιφγην) 

 Σν πεδίν 2 Σξφπνο πιεξσκήο επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα 

 To πεδίν Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκφο Καηαζεηεξίνπ ην αθήλεηε θελφ. Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή ζα 

πξέπεη λα παηήζεηε εγγξαθή. 

ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην e-commerce ηεο Alpha Bank 

 

πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 
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Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

Δπζηξάηηνο Παπάλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: 

Παθιαηδφγινπ νθία, paklatzoglou.sofia@gmail.com 

Πξαζζά Διέλε, eprassa@aegean.gr   

Μπαιάζα Καηεξίλα, ppy@aegean.gr 
 

Σερληθή Τπνζηήξημε: 

Πξαζζά Σεξέδα, teriprassa@outlook.com 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

ηαπξνχια Βεγηάδε, Πελειφπε Αιηάγα, Διηζάβεη Γθηλάια, Υξχζα Σαπίλε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ, Σεξέδα 

Εσγνπνχινπ, Πελειφπε Πνπιεξνχ 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 
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