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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν πξφγξακκα απνηειεη ́ κηαεηζαγσγήζηνληνκέαηεοΠαηδνςπρνινγίαο, κεέκθαζεηελΈξεπλα, 

ζηερνιηθήΦπρνινγίαθαηηηοαλαπηπμηαθέοδηαηαξαρέο θαη απνθιίζεηο. 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη κε ηξφπν αλαιπηηθφ θαη εκπεξηζηαησκέλν φια  ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ απφ ηελ εκβξπηθή κέρξη ηε κεηεθεβηθή ειηθία. Έκθαζε δίλεηαη ζην γλσζηηθφ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα, ζηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο, ηεο γιψζζαο, ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε ζρνιηθή δσή, ζην ξφιν ηνπ παηρληδηνχ, ζηηο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εζηθφηεηαο θαη ηνπ ιφγνπ. 

Οη επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο  πεξηιακβάλνπλ: 

o Δμειηθηηθή Φπρνινγία- Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ εκβξπτθή, βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία 

o Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία θαη Φπρηαηξηθή γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο 

o Φπρνκεηξηθά ηεζη, παηδηθφ ηρλνγξάθεκα, παηγληνζεξαπεία, δξακαηνζεξαπεία 

o Ζ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Δπαγγεικαηηθή  απφθαζε θαη απηνεθηίκεζε (ζηελ 

ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη κειέηεο γηα ηελ απηνεθηίκεζε πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ θαη παηδηψλ πνπ πελζνχλ) 

o Ννεκνζχλε, πνιιαπιή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε- Σεζη αμηνιφγεζεο 

o Δλδννηθνγελεηαθή επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Γηαδχγην θαη παηδί 

o Αληηθνηλσληθέο, δηαηαξαθηηθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Δπηκέιεηα αλειίθσλ. 

Ζ ςπρνπαηδαγσγηθή ηεο θξίζεο θαη ηεο θηψρεηαο 

o Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αμηνιφγεζε θαη παξέκβαζε. Παηδηά κε Αλαπεξίεο θαη Δηδηθή Αγσγή 

o Θεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ παηδηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε-Μεηαηξαπκαηηθφ άγρνο. Παηδηθή 

κεηαλάζηεπζε θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

o Παηδί θαη Γηαδίθηπν: Θεξαπεία ηεο εμάξηεζεο θαη δφκεζε ηεο ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο, εθθνβηζκφο θαη ειεθηξνληθφο 

εθθνβηζκφο 

o Κιηληθή ςπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ, παηδηθφο απηηζκφο, ζρηδνθξέλεηα. Αλάιπζε Πεξηζηαηηθψλ  

1Β. ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι επιμορφοφμενοι/εσ κα είναι ςε κζςθ να: 

1.  Γνωρίηουν τισ νεότερεσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ παιδοψυχολογίασ και τθσ παιδοψυχιατρικισ, κακϊσ και τισ 

καινοτόμεσ παρεμβάςεισ, όςον αφορά τθν ψυχικι υγεία των μακθτϊν τουσ. 

2.  Αναπτφξουν βαςικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων μεκόδων διδαςκαλίασ και  χριςθ κατάλλθλων 

μεκόδων αξιολόγθςθσ με τθν κατανόθςθ και εφαρμογι ςχετικϊν ψυχολογικϊν κεωρικϊν και κεωριϊν μάκθςθσ.  
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3. Κατανοιςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ  θ ανάπτυξθ του ατόμου και οι ατομικζσ διαφορζσ επθρεάηουν τθ 

μάκθςθ κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ που δφναται να ζχουν αυτζσ οι παράμετροι ςτθ διδαςκαλία. 

4. Κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ  αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν και εφιβων,  τισ βαςικότερεσ  

ςυναιςκθματικζσ, ςυμπεριφορικζσ και μακθςιακζσ τουσ δυςκολίεσ, κακϊσ και να ενθμερωκοφν για τισ διάφορεσ 

κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

5. Αναπτφξουν τθν κριτικι τθν ςκζψθ ςτθν αξιολόγθςθ των διαφόρων μεκόδων διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ τθσ 

μάκθςθσ. 

6. Διακρίνουν τα μεκοδολογικά χαρακτθριςτικά, τουσ ςκοποφσ, τα είδθ και τθ χρθςιμότθτα τθσ ζρευνασ. 

 

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ είναι: 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

• Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ  

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

• Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

• Κριτικι ανάλυςθ 

• Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

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 Δμειηθηηθή Φπρνινγία- Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ εκβξπτθή, βξεθηθή, 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

Πεπιγπαθή ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

είδνο ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηηο δνκέο, ιεηηνπξγίεο θαη κνξθέο-ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ θαηά ηα είθνζη πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ η ηο 
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πξνθαινχλ.  

Ζ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο πεξηφδνπο. Ο ζπλήζεο ρσξηζκφο είλαη ζε 

πέληε πεξηφδνπο: α) πξνγελλεηηθή ή ελδνκεηξηθή πεξίνδνο – Δκβξπτθή ειηθία (απφ ηε ζχιιεςε 

σο ηε γέλλεζε), β) βξεθηθή ειηθία (απφ ηε γέλλεζε σο ην 2ν έηνο), γ)πξνζρνιηθή ή πξψηε 

παηδηθή ή λεπηαθή ειηθία (απφ ην 3ν σο ην 6ν έηνο),  δ) ζρνιηθή ή δεχηεξε παηδηθή ειηθία (απφ 

ην 7ν σο ην 11ν έηνο) θαη ε) εθεβηθή ειηθία (απφ ην 11ν σο ην 20ν έηνο) (Παξαζθεπφπνπινο, 

1985:38). 

Δηδηθφηεξα, ζα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα θξίζηκα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην  α)  ηη κπνξεί λα θάλεη 

ην παηδί ζε θάζε ειηθία θαη β)  ηη ληψζεη ην παηδί γηα φηη κπνξεί λα θάλεη ζε θάζε ειηθία, 

αλαθνξηθά κε ηνλ γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ. 

 

Δπιμέποςρ ςνεδπίερ: 

Α. Δηζαγσγή ζηελ Δμειηθηηθή Φπρνινγία, Πξνγελλεηηθή ή Δλδνκεηξηθή πεξίνδνο – Δκβξπτθή 

ειηθία (απφ ηε ζχιιεςε σο ηε γέλλεζε) - Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή Αλάπηπμε ζηελ 

Βξεθηθή Ζιηθία (απφ ηε γέλλεζε σο ην 2ν έηνο) 

Β. Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ή πξψηε παηδηθή ή λεπηαθή 

ειηθία (απφ ην 3ν σο ην 6ν έηνο) 

Γ. Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηε ζρνιηθή ή δεχηεξε παηδηθή ειηθία (απφ ην 

7ν σο ην 11ν έηνο) 

Γ. Γλσζηηθή θαη πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαηά ηελ εθεβηθή  ειηθία (απφ ην 11ν σο ην 20ν 

έηνο) 

Γιδακηική Δνόηηηα  2 

Σίηλορ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία θαη Φπρηαηξηθή γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο 

Πεπιγπαθή ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ έλλνηα ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ θαη εθήβσλ, γηα ηηο βαζηθφηεξεο  ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη καζεζηαθέο 

ηνπο δπζθνιίεο, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζε δηάθνξεο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ άμνλεο ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο παηδηψλ θαη εθήβσλ, (θιηληθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρνθνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θ.α.), 

ζχληνκε αλαθνξά γηα ηελ αηηηνινγία θάζε δηαηαξαρήο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο.  

 

Δπιμέποςρ ςνεδπίερ: 

Α. Δηζαγσγή ζηελ Δμειηθηηθή Φπρνπαζνινγία 

Β. Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά - Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Γ. Πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζηα ζρνιεία 
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Γ. Ζ γλσζηαθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία. 

Γιδακηική Δνόηηηα  3 

Σίηλορ Φπρνκεηξηθά ηεζη, παηδηθφ ηρλνγξάθεκα, παηγληνζεξαπεία, δξακαηνζεξαπεία 

Πεπιγπαθή 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ςπρνκεηξία θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή νξίδεηαη, 

γηα ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ ςπρνκεηξηθψλ νξγάλσλ, ηε ζηάζκηζή ηνπο θαζψο θαη γηα ηηο 

θιίκαθεο αλίρλεπζεο αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζην παηδηθφ 

ηρλνγξάθεκα, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεδίαζεο ζηα παηδηά, ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ ηνπο επηπέδνπ κέζσ ησλ ζρεδίσλ, ζηα ζηάδηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο αλάπηπμεο , 

ζηελ αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ ηνπο, θαζψο θαη ζην ηεζη ηεο νηθνγέλεηαο. Σέινο, ζα γίλεη ιφγνο 

γηα ηελ  παηγληνζεξαπεία θαη ηε δξακαηνζεξαπεία, νη νπνίεο απνηεινχλ δχν πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αλεζπρίεο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. 

 

Δπιμέποςρ ςνεδπίερ: 

Α. Φπρνκεηξηθά ηεζη 

Β. Παηδηθφ ηρλνγξάθεκα 

Γ. Παηγληνζεξαπεία 

Γ. Γξακαηνζεξαπεία 

Γιδακηική Δνόηηηα  4 

Σίηλορ Ζ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Δπαγγεικαηηθή απφθαζε 

θαη απηνεθηίκεζε. 

Πεπιγπαθή 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο νξηζκνχο ηεο απηνεθηίκεζεο, 

ζηηο βαζηθφηεξεο ζεσξίεο ηεο θαη ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ 

Βξεθηθή, Παηδηθή Ζιηθία θαη Δθεβηθή ειηθία. Δπηπιένλ, ζα αλαθεξζνχλ νη θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο επηινγήο ελφο επαγγέικαηνο θαη ζα παξαηεζνχλ έξεπλεο θαη άξζξα πνπ, εθηφο ησλ 

άιισλ, αθνξνχλ ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ, παηδηψλ κε ρσξηζκέλνπο 

γνλείο θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πέλζνπο. 

 

Δπιμέποςρ ςνεδπίερ: 

Α. Ζ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

Β. Δπαγγεικαηηθή απφθαζε θαη απηνεθηίκεζε 

 

Γιδακηική Δνόηηηα  5 
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Σίηλορ Ννεκνζχλε, πνιιαπιή θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε- Σεζη αμηνιφγεζεο 

Πεξηγξαθή 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζεσξία Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο ηνπ Gardner, 

ζα αλαθεξζνχλ ηα ελληά είδε λνεκνζχλεο θαη ζα αθνινπζήζεη ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξνη νξηζκνί θαη ηα 

κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα. Θα γίλεη ιφγνο γηα ην  ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ θαη ζα αλαθεξζνχλ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 

Δπιμέποςρ ςνεδπίερ: 

Α. Πνιιαπιή λνεκνζχλε 

Β. πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε - Σεζη αμηνιφγεζεο 

Γιδακηική Δνόηηηα  6 

Σίηλορ Κιηληθή ςπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ, παηδηθφο απηηζκφο, ζρηδνθξέλεηα. Αλάιπζε 

Πεξηζηαηηθψλ 

Πεπιγπαθή 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ θαη εθήβσλ, 

αθνχ πξψηα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζην θπζηνινγηθφ, ην παζνινγηθφ θαη ζηε δηάθξηζε ηνπο 

βάζεη δηεζλψλ ηαμηλνκηψλ.  

Ζ ζπδήηεζε ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάδεημε ησλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αηηηνινγηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Θα εμεηαζηεί ε παηδηθή θαη εθεβηθή 

θαηάζιηςε, ε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα, νη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο.  

Γιδακηική Δνόηηηα  7 

Σίηλορ Γηδαζθαιία ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κάζεζεο 

Πεπιγπαθή Βαζηθνί ρεηξηζκνί ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πξνβεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

καζεηέο κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο: ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη νη βάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο δηδαζθαιίαο, ζα παξνπζηαζηνχλ κε γλψκνλα ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ 

καζεηψλ. 

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 
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5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΗΗ 

Σν πξφγξακκα είλαη επηάκελν θαη πηζηψλεη 400 δηδαθηηθέο ψξεο. Υσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη θάζε ζεκαηηθή 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θνίηεζεο αλέξρεηαη ζηα 400€ ζε δχν δφζεηο.   

 200 επξψ γηα ηελ εγγξαθή θαη εμέηαζε αίηεζεο (πξνζνρή δελ επηζηξέθνληαη αθφκε θη αλ αθπξσζεί ε αίηεζε, 

εθφζνλ εηζέιζεηε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα)  

 200 επξψ α δφζε  

Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεηαη ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2019  

6. ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

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  

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

έλα πξφγξακκα 400 σξψλ πηζηψλεη 20 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. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

          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)  
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Δπηπιένλ αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο  

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

 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 & ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΓΟΔΧΝ 

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

πξνβιέπνληαη δίδαθηξα 400 επξψ ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

-1η δόζη εγγπαθήρ: 200 επξψ πιεξσηέα κέρξη 18 Φεβξνπαξίνπ 2019  

(Η ππώηη δόζη καηοσςπώνει και ηην εγγπαθή ζαρ) 

-2η δόζη: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 18 Απξηιίνπ 2019 

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

αίηημα 

7. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ  

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. ΠΡΑΙΝΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ  

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 
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•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. 

•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 

επηκνξθνπκελν 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 
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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=241 
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.  

 
Βήμα 2ο 

 

 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 

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=241
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ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 

 

Πξνζνρή: 

-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=241 

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=241
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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 

 

 

 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 
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πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε πιεξσκή 

 

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 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

mailto:paklatzoglou.sofia@gmail.com
mailto:eprassa@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:teriprassa@outlook.com
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Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 

o  


