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1Α. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1. Ζ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα θαη πηπρέο ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο δίλνληαο έκθαζε ζε 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηαλφεζε ή ηε γλσζηηθή εκβάζπλζε ζηνλ επξχ θαη 

πνιπζρηδή θφζκν ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ην ζρνιείν   

2. Ζ θαηαλφεζε θαη ε γλσζηηθή εκβάζπλζε ηνπ ξφινπ ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

3. Ζ εμνηθείσζε κε ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο 

4. Ζ θξηηηθή ζχγθξηζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο  κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα 

δηεπθφιπλζε καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηήξημε ζηε κάζεζε ή/θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν 

5. Ζ επαηζζεηνπνίεζε φηη ε .Φ. ζεσξείηαη ζήκεξα σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαη λεπξαιγηθφηεξνπο θιάδνπο 

ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο αθνχ αζρνιείηαη κε ηε δηακφξθσζε, ηελ εμέιημε αιιά θαη ηηο κε ηηο επηπηψζεηο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ εμαηηίαο ηεο θαζνξηζηηθήο θαη καθξνρξφληαο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεη ην 

άηνκν κε ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή δσή –απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Λχθεην. 

1Β. ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθνί ζηφρνη πξνγξάκκαηνο:  

1.Ο επηκνξθνχκελνο λα έιζεη ζε επαθή θαη λα θαηαλνήζεη ην είδνο, ηνλ ηξφπν, ηηο ζεσξίεο θαη ηα κνληέια ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ην ζρνιείν, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηηο παξέεο ζπλνκειίθσλ, ηελ νηθνγέλεηα, ηηο επηδφζεηο ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε ζην ζρνιείν θαη κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. 

2.Ο επηκνξθνχκελνο λα θαηαζηεί επαξθήο ζηελ αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 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 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

Διδακτική Ενότητα 1 

Σίηλορ Έλλνηα, ζθνπφο, πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο Φπρνινγίαο 
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Πεπιγπαθή 

 

ηελ εηζαγσγηθή απηή ελφηεηα ζα αλαπηπρζείε έλλνηα, ν ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ρνιηθήο Φπρνινγίαο. Ζ ζρνιηθή ςπρνινγία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαηεμνρήλ 

εθαξκνζκέλνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σφζν σο επηζηήκε φζν θαη σο επάγγεικα αθνξά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε φια ηα κέιε ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Καη κε ηνλ φξν επξχηεξε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα ελλννχκε ηνπο καζεηέο (φισλ ησλ ειηθηψλ), ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο ζρνιηθφο ςπρνιφγνο ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ ζην ηξηαδηθφ ζρήκα νηθνγέλεηα - ζρνιείν -  επξχηεξε θνηλφηεηα. 

Αζρνιείηαη κε ζέκαηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ, δηάγλσζεο, θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ 

θαη δπζθνιηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ νκαιή θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν. ηφρνο ηνπ είλαη πξσηίζησο ε πξφιεςε θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  2 

Σίηλορ Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 

Πεπιγπαθή 

 

Δπίθεληξν ηεο ζεκαηηθήο απνηειεί ε κειέηε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ζρνιηθήο επίδνζεο θαη θνηλσληθν-

κνξθσηηθήο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα έρεη σο ζηφρν ηελ  

ζεσξεηηθή θαη επηζηεκνινγηθή ζεκαζία ηεο εξεπλεηηθήο ηεθκεξίσζεο ηεο ζπλάθεηαο 

ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηελ θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο 

θαη ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο, ηηο θνηλσληνινγηθέο 

ζεσξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ ξφιν θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ, ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε: παηδηθή 

ειηθία, νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε, γιψζζα, πνιηηηζηηθφ θεθάιαην, θχιν θαη ζρνιηθή επίδνζε, 

ηηο ζπγθξνχζεηο θαη εθθνβηζκφο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ: αίηηα, εθθάλζεηο θαη αληηκεηψπηζε 

παγθνζκηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα ε ζεκαηηθή δηαπξαγκαηεχεηαη πξνζεγγίζεηο θαη ζεκαηηθέο 

ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε δπλακηθή πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ. Αλάκεζα ζηηο ζεκαηηθέο απηέο εμεηάδνληαη γηα 

παξάδεηγκα: νη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη (θαη ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε), ε ζρέζε θχινπ θαη εθπαίδεπζεο, ην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, ν 

ζχγρξνλνο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν ξαηζηζκφο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. 
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Γιδακηική Δνόηηηα 3 

Σίηλορ χγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

Πεπιγπαθή 

 

Οη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζχλζεζε θαη νη δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ 

εηεξφθιεηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, νη πςειέο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ φπσο θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ηε γλψζε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο. Ο ηνκέαο 

ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο φζν θαη ζην 

πεδίν πξαθηηθήο  εθαξκνγήο ηνπο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα. Καηά ζπλέπεηα ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα ζα αμηνπνηεζνχλ νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο απφ ηηο θπξηφηεηεο 

ςπρνινγηθέο ζρνιέο. Γηα θάζε κηα απφ ηηο ζεσξίεο ζα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

θαζψο επίζεο ζα παξαηίζεηαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. ηα 

πιαίζηα ηεο ελφηεηαο ζα πξνζεγγηζηνχλ νη πκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, νη 

Κνηλσληνγλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, νη  Γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη νη θπξηφηεξεο 

ζεσξίεο Κηλήηξσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξήζεηο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο 

ελφηεηαο αθνξά ηελ κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ εθαξκνγήο ηνπο ζηελ πξαθηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Οη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη ε απφθηεζε 

ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαη ησλ ζπγρξφλσλ ζεσξηψλ γηα ηε 

κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε εμνηθείσζε κε ηε 

ζρεηηθή νξνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη  ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ 

ζεσξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.        

Γιδακηική Δνόηηηα  4 

Σίηλορ Κνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο 

Πεπιγπαθή 

 

Γηαρξνληθά, ε κειέηε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ έρεη δψζεη απαληήζεηο ζε 

θνηλσληθά, ςπρνινγηθά θαη γλσζηηθά δεηήκαηα. Οη εηδηθνί πνπ κειεηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ έρνπλ έλα δχζθνιν αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζπλαξπαζηηθφ έξγν λα επηηειέζνπλ. 

Γχζθνιν γηαηί ζα πξέπεη πξσηίζησο λα θαηαλννχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ειηθηαθήο νκάδαο 

θαη ζπλαξπαζηηθφ γηαηί κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο γλψζεο πνπ έρνπλ ζέζεη νη 

παιηφηεξνη εξεπλεηέο. 

Απηή, ινηπφλ,ε πνξεία ζα δηαλπζείζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Κνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη 

γλσζηηθή αλάπηπμε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο». Πνιιέο είλαη νη ζεσξίεο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί γηα λα εμεγήζνπλ ηα δηάθνξα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ αλζξψπνπ θαη θπξίσο ηε 
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κέζε ζρνιηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

Θα εμεηαζηνχλνη ζεκαληηθφηεξεο, θάλνληαο κία αλαζθφπεζε ησλ ηδεψλ ησλ εκπλεπζηψλ θαη 

επηζηεκφλσλ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα επηκέξνπο κειέηε ηεο Αλαπηπμηαθήο (Παηδν) 

Φπρνινγίαο θαη αθνξά ζηε κειέηε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ , ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο κεηαβνιέο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Θα κειεηεζεί ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ δηέπεη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Αλαπηπμηαθήο Παηδνςπρνινγίαο. 

Δπηπιένλ, ζα εμεηαζηνχλνη θνηλσληθνί, ςπρνινγηθνί θαη γλσζηηθνί παξάγνληεο ζηελ παηδηθή ή 

κέζε ζρνιηθή ειηθία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά απφ ηα 6 κέρξη ηα 12 ρξφληα ηεο δσήο. 

ηελ ίδηα ινγηθή, ζα δηεξεπλεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβηθήο ειηθίαο πνπ εθηείλεηαη απφ 

ηα 13 έσο ηα 18 έηε. 

Γιδακηική Δνόηηηα  5 

Σίηλορ Κιίκα ζρνιηθήο ηάμεο - Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Πεπιγπαθή Ζ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

επηζεκαλζεί απφ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη 

σο κία ζεκαληηθή πεγή άγρνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Απηφ, πνιιέο θνξέο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε αθαηάιιεισλ κνξθψλ δηεπζέηεζήο ηνπο ή ηελ απνπζία 

νπζηαζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο. Έλα πξψην βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ν αθξηβήο θαη θαηάιιεινο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη κία ζχλζεηε 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ απαηηεί πξνζνρή σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εξκελεία ηεο. 

Κάζε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεηαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Σφζν ε αχμεζε, φζν θαη ε 

κείσζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηε δπλακηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ. πλεπψο, ε ίδηα 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο πξνβιεκαηηθή απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη απφ 

θάπνηνλ άιιν, εμαξηάηαη δειαδή απφ ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ηα επίπεδα αλνρήο ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  6 

Σίηλορ Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ. Ο δάζθαινο σο εγέηεο 

Πεπιγπαθή 

 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα εμεηαζζνχλ ηα δεηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφλ λα ηχρνπλ 

ίζσλ επθαηξηψλ θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο. Θα εμεηαζζεί ε εθπαίδεπζε ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη 

ζα αλαιπζνχλ νη φξνη ηεο ελζσκάησζεο, έληαμεο θαη ζπκπεξίιεςεο. 

Απνηειείαδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα φηη νη αληζφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ εκθαλίδνληαη θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, κέζα ζην νπνίν ελδερνκέλσο 
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απμάλνληαη ή κεηψλνληαη θαη ζπληεξνχληαη ή φρη. Οη εξκελείεο γχξσ απφ ηε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε είλαη πνιιέο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζέλαο εκπιέθεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Γεληθφηεξα, ε ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο πθίζηαηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

αληηθαηνπηξίδεη φρη κνλάρα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε καζεηή  κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζην ζρνιείν ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ 

κάζεζεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αδπλακίεο πνπ θάπνηα απφ απηά εκθαλίδνπλ. χκθσλα κε ην 

ζπκπεξηιεπηηθφ κνληέιν, ηα ζρνιεία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζπαζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο κέζα απφ πξνζαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα είλαη 

εθηθηφ λα αληαπνθξηζνχλ φινη. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ή ηηο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο ίζσο παξνπζηάδνπλ, ψζηε λα 

θαηαπνιεκεζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε γηα φινπο. 

 

Γιδακηική Δνόηηηα  7 

Σίηλορ Αληηκεησπίδνληαο καζεηέο κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο- ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

θαη αλνηρηφ ζρνιείν 

Πεπιγπαθή 

 

Μέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο λα επεξεάδνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο θαη αλαπφθεπθηα θαη ηνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ, ε εηζαγσγή 

λέσλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνιχ-επίπεδεο 

εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο ζην πιαίζην ελφο ζρνιείνπ πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

εμειίζζεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη πιένλ θαη ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, σο ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ζα αλαθεξζνχλ νη βαζηθνί ρεηξηζκνί ζηνπο νπνίνπο 

πξέπεη λα πξνβεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα δηεπθνιπλζνχλνη 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. Θα γίλεη εηδηθά αλαθνξά 

ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, σο ελφο εμαηξεηηθά ζχγρξνλνπ θαη αλζξψπηλνπ ηξφπνπ 

θαη΄ αξρήλ ζεψξεζεο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, θαη πνπ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηελ 

άξηηα επαγγεικαηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα αλνηρηά 

ζρνιεία, ελφο ζεζκνχ πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ φξνπ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ σο θνηλφηεηα κάζεζεο, γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φρη κφλν νη καζεηέο 

αιιά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο – θαηά κία επξχηεξε έλλνηα, ελφο ζρνιείνπ αλνηρηνχ ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
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Γιδακηική Δνόηηηα  8 

Σίηλορ Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη είδε ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζην 

ζρνιείν 

Πεπιγπαθή Σα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη δελ ππάξρεη ζαθήο θαη 

απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ θπζηνινγηθήο θαη πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ηελ ελφηεηα 

απηή γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζα πηνζεηεζεί 

ε αλαπηπμηαθή νπηηθή εζηηάδνληαοζηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηά θαλφλα 

αλνκνηνγελνχο νκάδαο (ε νκάδα ησλ παηδηψλ – εθήβσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα 

απφθιηζε)   θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα. Θα γίλεη εηδηθή 

αλαθνξά ζηελ θιηληθή θαη ζηελ θνηλσληθή ζεψξεζε ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, δχν 

παξαδφζεηο κε δηακεηξηθά αληίζεηεο ηνπνζεηήζεηο, θαζψο ε πξψηε εζηηάδεη ηελ πεγή ηεο 

απφθιηζεο ζην ίδην ην άηνκν θαη ε άιιε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Θα 

παξνπζηαζηνχλ πην αλαιπηηθά ηα α) ζηαηηζηηθά, β) ζπζηεκηθά θαη γ) ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα εξγαιεία ζηα νπνία έρεη ν 

πξφζβαζε ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Γιδακηική Δνόηηηα  9 

Σίηλορ Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζχγθξνπζε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

Πεπιγπαθή 

 

ηε ζρέζε κε ηνπο θίινπο ηα παηδηά καζαίλνπλ πνιιέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο πψο λα 

επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Δμαζθνχληαη επίζεο ζηνλ 

έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαζψοε 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο θηιηθέο ζρέζεηο. Δίλαη ζπλεπψο 

εκθαλέο φηη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ 

θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σν θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ζπγθξνπζηαθνχ θιίκαηνο γεληθά παξαηεξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ην αληηκεησπίζεη εληφο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαηνη παξάγνληεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, εμεηάδεηαη ην 

(ςπρνινγηθφ/καζεζηαθφ) πξνθίι ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη νη ζπλέπεηεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Σέινο κειεηψληαη θάπνηνη πξνηεηλφκελνη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο θαζψο νη ζπγθξνχζεηο θαη ην αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα ελδέρεηαη λα επζχλεηαη 

γηα ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε έγθαηξε 

πξφιεςε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ (γνλείο-δάζθαινη) 

θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ απνθπγή θαη ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. 
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Γιδακηική Δνόηηηα  10 

Σίηλορ Έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

Πεπιγπαθή 

 

Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο δηακνξθψλνληαη, σο έλα βαζκφ, απφ 

ηηο βηνινγηθέο ηνπο δηαθνξέο φπσο ε ζσκαηηθή δηάπιαζε, νη νξκφλεο θαη νη ζπγθεθξηκέλνη 

ξφινη ζηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δθηφο απφ ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο θνηλσλίεο, εληνπίδνληαη δηαθνξέο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή 

ηνπ θχινπ. Με ην φξν θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ θχινπ λνείηαη φηη απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα- 

πέξα απφ ηε βηνινγία- πξνζδηνξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζέζεηο θαη ξφινη, δειαδή 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο αλάινγα κε ην θχιν καο. ε φιεο ηηο θνηλσληνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο έκθπιεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο έθθξαζεο θχινπ. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

δηαδξακαηίδνπλ φινη νη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, φκσο είλαη αδηακθηζβήηεηνο ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ην παηρλίδη σο κηα βαζηθή 

παηδηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Σν 

ζρνιείν ζα ηνπ «δηδάμεη» ζεζκνχο, θαλφλεο θαη αμίεο, ψζηε λα κπνξέζεη κέζα ηνπ λα 

δηαρσξίζεη ην θαιφ απφ ην θαθφ, ην πξέπνλ απφ ην κε πξέπνλ. Απφ ην ζρνιείν 

κεηαβηβάδνληαη θνηλέο αμίεο, θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ε θνηλή 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αιιά 

θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ην κέζν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεηζάξρεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη παξάιιεια ζηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο ηνπ. 

Γιδακηική Δνόηηηα  11 

Σίηλορ Γηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε 

Πεπιγπαθή 

 

Μηα ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξφθιεζε απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

αλαγθψλ ηνπ εηεξφθιεηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ 

ζρνιηθή ηάμε πνπ απνηειεί ηε κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο απαξηίδεηαη απφ καζεηέο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη 

θνπιηνχξεο ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

καζεζηαθνί θαη δηδαθηηθνί ζηφρνη. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο δεκηνπξγνχλ 

ηελ αλάγθε γηα γλψζε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

ζεβαζηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο ζεσξίεο θαη αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο 

επίζεο ζα παξαηεζεί πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. ηα πιαίζηα ηεο 

ελφηεηαο ζα πξνζεγγηζηνχλ ε πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ 

Διιάδα ιφγσ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ εηζξνψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ,  νη 
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φξνη, νη έλλνηεο, ηα κνληέια θαη νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο αθνξά ηελ κειέηε ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Οη επηκέξνπο δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο είλαη ε απφθηεζε ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ ηνπ  ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία,  ε εμνηθείσζε κε ηε ζρεηηθή νξνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία 

θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο  ζηε ζρνιηθή ηάμε.   

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 3.000-6.000 ιέμεσλ. 

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 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 600 σξψλ πηζηψλεη 30 ECVET 
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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) 

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 & ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΓΟΔΧΝ 

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) 

-2η δόζη: 200 επξψ, πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2019 

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

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

δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 
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• 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=235 
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  

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=235
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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 

 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο ζην πεδίν Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ θαηάζεζε. 
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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=235 
 

 

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 

  

mailto:ppy@aegean.gr
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=235
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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 

 

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 

22510-36520, 210-6492115 εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6988069584, 6948711315, 6941657126 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: ppy@aegean.gr 

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

