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ΡΟΣ: 

 

Μζλθ τθσ ΕΕΡΕΚ 

   

Θζμα: «ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 7 ΝΕΩΝ ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΩΝ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ: 1. « Η Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ 

Δεφτερθσ / Ξζνθσ Γλϊςςασ ςτα ςφγχρονα πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα» – 2. «Διαπολιτιςμικι 

Εκπαίδευςθ» – 3. «Σχολικι Ψυχολογία» - 4. «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων: Σεξουαλικι Αγωγι, STEM, 

Συμπερίλθψθ, Ρεριβάλλον» - 5. «Εκπαιδευτικό Δίκαιο – Ρρακτικζσ εφαρμογζσ ςτο ςχολικό περιβάλλον» - 

6. «Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων» - 7. «Ρροςωπικόσ Βοθκόσ ατόμων με αναπθρία»  

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΟΥ ΑΡΟ ΑΡΟΣΤΑΣΗ.  
  

Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Καινοτομίασ 

(Ε.Ε.Ρ.Ε.Κ.), ςφλλογοσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που εκπροςωπεί εκπαιδευτικοφσ και ςτελζχθ τθσ 

εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων, επιςτιμονεσ, ερευνθτζσ και ειδικοφσ που ζχουν ωσ κοινό ενδιαφζρον το 

ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν προϊκθςθ, καινοτόμων δράςεων και πρακτικϊν ςτθν 

Ρρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου 

Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ςτο πλαίςιο των επιμορφωτικϊν δράςεων 

μεγάλθσ διάρκειασ προσ τα μζλθ τθσ, απευκφνει πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων παρακολοφκθςθσ των 

παρακάτω επτά εξ ολοκλιρου από απόςταςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων: 
 

Α/

Α 

Τίτλοσ: Ημερομθνία 

ζναρξθσ: 

Ημζρεσ & 

ϊρεσ 

διεξαγωγισ: 

Συνολικι 

διάρκεια: 

Χϊροσ 

Υλοποίθςθσ: 

Ημ. Λιξθσ / 

Χαρακτθριςμόσ: ΚΟΣΤΟΣ 

1 

Η Διδαςκαλία τθσ 

Ελλθνικισ ωσ 

Δεφτερθσ / Ξζνθσ 

Γλϊςςασ ςτα 

Σφγχρονα 

Ρολυπολιτιςμικά 

Ρεριβάλλοντα 

21/02/2022 
Αςφγχρονθ 

μορφι  

520 ϊρεσ (9 

μινεσ) 

Εξ αποςτάςεωσ 

(Εξ ολοκλιρου) 

21/11/2022 – 

ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΡ 

και υποψιφια 

ΣΤΕΛΕΧΗ) 

200€ 

2 
Διαπολιτιςμικι 

Εκπαίδευςθ 
21/02/2022 

Αςφγχρονθ 

μορφι  

500 ϊρεσ (9 

μινεσ) 

Εξ αποςτάςεωσ 

(Εξ ολοκλιρου) 

21/11/2022 – 

ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΡ 

και υποψιφια 

ΣΤΕΛΕΧΗ) 

200€ 
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3 Σχολικι Ψυχολογία 21/02/2022 
Αςφγχρονθ 

μορφι  

500 ϊρεσ (9 

μινεσ)  

Εξ αποςτάςεωσ 

(Εξ ολοκλιρου) 

21/11/2022 – 

ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΡ 

και υποψιφια 

ΣΤΕΛΕΧΗ) 

200€ 

4 

Εργαςτιρια 

Δεξιοτιτων: 

Σεξουαλικι Αγωγι, 

STEM, 

Συμπερίλθψθ, 

Ρεριβάλλον 

21/02/2022 
Αςφγχρονθ 

μορφι  

700 ϊρεσ (9 

μινεσ) 

Εξ αποςτάςεωσ 

(Εξ ολοκλιρου) 

21/11/2022 – 

ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΡ 

και υποψιφια 

ΣΤΕΛΕΧΗ) 

180€ 

5 

Εκπαιδευτικό Δίκαιο 

– Ρρακτικζσ 

Εφαρμογζσ ςτο 

Σχολικό Ρεριβάλλον 

21/02/2022 
Αςφγχρονθ 

μορφι  

520 ϊρεσ (10 

μινεσ) 

Εξ αποςτάςεωσ 

(Εξ ολοκλιρου) 

30/12/2022 – 

ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΡ 

και υποψιφια 

ΣΤΕΛΕΧΗ) 

180€ 

6 
Εκπαίδευςθ 

Εκπαιδευτϊν 

Ενθλίκων 

21/02/2022 
Αςφγχρονθ 

μορφι  

200 ϊρεσ (13 

εβδομάδεσ) 

Εξ αποςτάςεωσ 

(Εξ ολοκλιρου) 

23/05/2022 – 

ΤΑΧΥΥΘΜΟ 

(για ΕΟΡΡΕΡ) 

140€ 

7 

Ρροςωπικόσ 

Βοθκόσ Aτόμων 

με Aναπθρία 
(https://www.es

os.gr/arthra/766

00/prosopikos-

voithos-gia-

atoma-me-

anapiria  

Λεπτομζρειεσ 

ςτισ τελευταίεσ 

ςελίδεσ τθσ 

παροφςασ 

πρόςκλθςθσ) 

21/02/2022 

Εξ 

αποςτάςεωσ

, μεικτισ 

μορφισ 

500 ϊρεσ (9 

μινεσ) 

α) 100 ϊρεσ εξ 

αποςτάςεωσ 

ςφγχρονθ 

τθλεκπαίδευςθ 

και β) 400 ϊρεσ 

αςφγχρονθ εξ 

αποςτάςεωσ 

τθλεκπαίδευςθ 

21/11/2022 – 

ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΡ, 

υποψιφια 

ΣΤΕΛΕΧΗ και 

ΕΝΤΑΞΘ ςτο 

«Μθτρϊο 

Ρροςωπικϊν 

Βοθκϊν για 

Άτομα των 

Αναπθρία» του 

ΡΑΜΑΚ για 

απαςχόλθςθ 

ςφμφωνα με το 

νζο νόμο 

4837/2021 -ΦΕΚ 

178/Α/1-10-2021, 

Άρ.34) 

540€ 

 

Αίτθςθ παρακολοφκθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα 

μζλθ τθσ Ε.Ε.Ρ.Ε.Κ, ενϊ για τα μθ μζλθ – ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ & βακμίδασ εκπαίδευςθσ- δίνεται θ 

δυνατότθτα εγγραφισ ωσ μζλοσ τθσ Ε.Ε.Ρ.Ε.Κ., μζχρι και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων 

για το πρόγραμμα, δθλ. 17/02/2022 (για τθν εγγραφι ςτθν Ε.Ε.Ρ.Ε.Κ. ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 
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Για τθν υποβολι αίτθςθσ παρακολοφκθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων Μεγάλθσ Διάρκειασ τθσ 

Ε.Ε.Ρ.Ε.Κ.: 

1) Πςοι είςτε ιδθ μζλθ τθσ ΕΕΡΕΚ, μπείτε ςτο https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn και   

ειςάγετε το όνομα χρήςτη και τον κωδικό τθσ ΕΕΡΕΚ και επιλζξτε «Είςοδοσ». Στθ ςυνζχεια, επιλζξτε το 

«Υποβολή αίτηςησ» που βρίςκεται δεξιά από το ςεμινάριο Μεγάλθσ Διάρκειασ που επικυμείτε να 

παρακολουκιςετε. Κατόπιν επιλζξτε μζθοδο πληρωμήσ και αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κα ζχετε κάνει 

ολοκλθρωμζνα τθν αίτθςθ. Εάν επιλζξετε πλθρωμι με τραπεηικι κατάκεςθ κα πλθρϊςετε με τον κωδικό 

πλθρωμισ (RF) που κα ςασ δοκεί από το ςφςτθμά μασ (δεν χρειάηεται κάποιο ΙΒΑΝ, αναηθτείςτε ςτισ 

πλθρωμζσ τον φορζα: ΕΕΡΕΚ), οπότε ενεργοποιοφνται άμεςα θ απόδειξθ και θ επιβεβαίωςθ ότι ζχετε 

ενεργι κζςθ ςτο ςεμινάριο. Αν επιλζξετε πλθρωμι με πιςτωτικι ι χρεωςτικι κάρτα θ διαδικαςία 

ολοκλθρϊνεται πάλι άμεςα. Μόνο κατά τθν περίπτωςθ πλθρωμισ με πιςτωτικι κάρτα υπάρχει και θ 

δυνατότθτα πλθρωμισ ςε άτοκεσ μθνιαίεσ δόςεισ (από 3 ζωσ 6 ανάλογα το ποςό). 

 

2) Πςοι ΔΕΝ είςτε ιδθ μζλθ τθσ ΕΕΡΕΚ, πρζπει πρϊτα να κάνετε τθν εγγραφι ςασ ςτθν ΕΕΡΕΚ 

(www.eepek.gr), επιλζγοντασ από το μενοφ: Η Ζνωςθ  Εγγραφή ή το ςφνδεςμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ϊςτε να αποκτιςετε όνομα χριςτθ και κωδικό. Αφοφ 

γίνετε μζλθ, ακολουκιςτε τα βιματα τθσ προαναφερόμενθσ παραγράφου 1. 

 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ: 17/02/2022 

Η ενθμζρωςθ των επιλεγζντων και οι οδθγίεσ για τθν είςοδο ςτθν ΡΛΑΤΦΟΜΑ 

ΑΣΥΓΧΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: κα 

πραγματοποιθκεί από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (e-mail: 

kedivim@uom.edu.gr ) από τισ 21/02/22 ζωσ τισ 28/02/22)  (μζςω e-mail). 

Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν λάβετε ζωσ και τισ 28/02/22 τισ οδθγίεσ 
ειςόδου, επικοινωνιςτε άμεςα με το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΡΑΜΑΚ. 

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ: 

❖ Θ ςυμμετοχι των επιμορφοφμενων  ςτο πρόγραμμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΕΑΝ, αλλά ΡΟΫΡΟΘΕΤΕΙ ΡΛΗΩΜΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ μελϊν, ανάλογα με το πρόγραμμα, το φψοσ τθσ οποίασ φαίνεται ςτον 

παραπάνω πίνακα (θ διαδικαςία πλθρωμισ γίνεται μζςα από το πλθροφοριακό ςφςτθμα των μελϊν 

τθσ ΕΕΡΕΚ www.eepek.gr ).  

❖ Θα ικανοποιθκοφν ΟΛΕΣ οι αιτιςεισ, μζςω δθμιουργίασ περιςςοτζρων τμθμάτων. 

❖ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΡΕΙΡΟΥ ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ ΑΡΟ 

ΤΗΝ ΕΡΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ. 
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Θ εγγραφι ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν υποβολι των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν προσ το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΡΑΜΑΚ: 

1.    Απλι φωτοτυπία Ρτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ι Απολυτθρίου Λυκείου και αντίςτοιχα για τουσ φοιτθτζσ 

Βεβαίωςθ Σπουδϊν από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ που φοιτοφν. 

2.     Απλι φωτοτυπία ταυτότθτασ. 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά μποροφν να αποςταλοφν Θλεκτρονικά (ςκαναριςμζνα ι φωτογραφθμζνα 

αρχεία) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ kedivim@uom.edu.gr , μζχρι και 1 εβδομάδα μετά τθν ζναρξθ των 

προγραμμάτων. 

Τα επίςθμα Ριςτοποιθτικά Επιμόρφωςθσ (ςτα οποία κα αναγράφεται θ διάρκεια κάκε προγράμματοσ ςε 

ϊρεσ κακϊσ και οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ), μετά από τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ του εκάςτοτε 

προγράμματοσ, κα ςφραγίηονται και κα υπογράφονται από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου 

Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (με αρικμό πρωτοκόλλου), το οποίο είναι 

αρμόδιο για τθν ζγκαιρθ αποςτολι τουσ ςτουσ δικαιοφχουσ.  

1) Τα Ριςτοποιθτικά αυτά οδθγοφν, ςτθν περίπτωςθ των ΕΤΗΣΙΩΝ προγραμμάτων, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, ςτισ μζγιςτεσ ςχετικζσ μοριοδοτιςεισ για το διοριςμό μονίμων και 

αναπλθρωτϊν μζςω ΑΣΕΡ (2 μόρια για εκπαιδευτικοφσ ΡΕ και 10 μόρια για διοριςμοφσ 

εκπαιδευτικϊν ΤΕ και ΔΕ, 1 μόριο για κάκε πρόγραμμα με μζγιςτο αρικμό μορίων τα 2 για τθν 

επιλογι ςτελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ, αλλά και μοριοδότθςθ ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ ςε ΣΔΕ, ΙΕΚ, 

ΚΔΒΜ κλπ.).  

2) Ειδικότερα, με τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του προγράμματοσ «Ρροςωπικόσ Βοθκόσ για Άτομα με 

Αναπθρία» οι επιμορφοφμενοι λαμβάνουν πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 

Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, το οποίο ΜΟΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μζγιςτο ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΣΕΡ για διοριςμό 

εκπαιδευτικϊν ΡΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπλθρωτϊν) κακϊσ και για τθν ζνταξθ ςτο «Μθτρϊο Ρροςωπικϊν 

Βοθκϊν για Άτομα των Αναπθρία» του ΡΑΜΑΚ για απαςχόλθςθ ωσ Βοθκοί ΑμΕΑ ςφμφωνα με το νζο 

νόμο 4837/2021 -ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021, Άρ.34), ςε προκθρφξεισ για επιλογι ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ, και 

ανάλογα με τθν προκιρυξθ ςε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά. 

3) Ειδικά για το πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων» το Ριςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ 

αποτελεί ζνα από τα προαπαιτοφμενα για τθν απευκείασ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ του ΕΟΡΡΕΡ 

(Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρκρο 67). Ο πιςτοποιθμζνοσ Εκπαιδευτισ Ενθλίκων 

προθγείται ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ 

των Διμων κλπ., μοριοδοτείται ςε ΙΕΚ κ.ά. 

 

Ρροχποκζςεισ για επιτυχι παρακολοφκθςθ (μόνο για τα προγράμματα 1-5): 

Ρροκειμζνου θ παρακολοφκθςθ να κεωρείται επιτυχισ, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν: 

 Να μελετοφν το επιμορφωτικό υλικό τθσ κάκε εβδομάδασ. 
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 Να ζχουν ςυμμετοχι ςτισ ςυηθτιςεισ (forum) ςτο πλαίςιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ, και 

 Να παραδϊςουν μια τελικι εργαςία, με επιτυχι αξιολόγθςθ. 

Στο 6ο πρόγραμμα (Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων) ωσ τελικι εργαςία λογίηεται θ δθμιουργία ςχεδίου 

μικροδιδαςκαλίασ (αρχείο Word), θ υλοποίθςθ και βιντεοςκόπθςθ τθσ μικροδιδαςκαλίασ ςε μικρζσ ομάδεσ 

εργαςίασ (διάρκειασ 20 λεπτϊν με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ από απόςταςθ) και θ ανάρτθςθ 

όλων αυτϊν ςτο Φόρουμ Τελικισ Εργαςίασ, ςφμφωνα με οδθγίεσ που κα αποςταλοφν (δεν απαιτοφνται ειδικζσ 

τεχνικζσ γνϊςεισ). 

Ειδικά, μόνο για το πρόγραμμα «7. Ρροςωπικόσ Βοθκόσ για Άτομα με Αναπθρία», προκειμζνου θ 

παρακολοφκθςθ να κεωρείται επιτυχισ ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μπορεί να επιλζξει ωσ μζκοδο αξιολόγθςθσ 

όποια από τισ δφο παρακάτω επικυμεί: 

α) Γραπτι εξ αποςτάςεωσ εξζταςθ κατά τθν οποία κα κλθκεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 

που κα καλφπτουν όλθ τθν φλθ του προγράμματοσ. Θ εξζταςθ κεωρείται επιτυχθμζνθ, όταν ζχει απαντθκεί 

ςωςτά το 50% τουλάχιςτον των ερωτιςεων 

ι 

β) Εκπόνθςθ τριϊν βιβλιογραφικϊν εργαςιϊν ςε κζματα που κα δοκοφν από τουσ διδάςκοντεσ ςτο 

πρόγραμμα.  

Εάν κάποιοσ εκπαιδευόμενοσ το επικυμεί, μπορεί να αξιολογθκεί και με τισ δφο παραπάνω μεκόδουσ και θ τελικι 

επίδοςθ να προκφψει ωσ μζςοσ όροσ τθσ επίδοςθσ ςτισ δφο διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ (γραπτι εξζταςθ και 

εργαςίεσ). 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ εγγραφϊν:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Δθμιτρθσ Λιόβασ). 

 

Για τθν Επιτροπι Επιμόρφωςθσ τθσ Ε.Ε.Ρ.Ε.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

 

 

* Η ΕΕΡΕΚ εφαρμόηει Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ISO 9001 

 

**Νζα προγράμματα κα ανακοινϊνονται διαρκϊσ, ςε όλθ τθν Ελλάδα** 

 

 

***Ακολουκοφν τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν*** 

http://www.eepek.gr/


 

1ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«Η διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ ςτα ςφγχρονα πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα» 

(520 ωρϊν, 9 μθνϊν) 

 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Αςφγχρονθ Τθλεκπαίδευςθ). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και Εκπαιδευτζσ ΣΔΕ, ςε Στελζχθ δομϊν μθ τυπικισ ι/και 

τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςε πτυχιοφχουσ όλων των Σχολϊν (Θετικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, Ραιδαγωγικϊν, 

Κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κ.λπ.), κακϊσ και ςε οποιουςδιποτε άλλουσ (Άνεργουσ ι/και φοιτθτζσ όλων των 

ειδικοτιτων) που τουσ ενδιαφζρει θ εναςχόλθςθ με το ευρφτερο επιςτθμονικό πεδίο τθσ διδαςκαλία τθσ 

ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ ςτα ςφγχρονα πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα. Με τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςι του οι επιμορφοφμενοι λαμβάνουν πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 

Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, το οποίο το οποίο ΜΟΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μζγιςτο ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΣΕΡ για διοριςμό 

εκπαιδευτικϊν ΡΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπλθρωτϊν), ςε προκθρφξεισ για επιλογι ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, και 

ανάλογα με τθν προκιρυξθ ςε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

ΚΥΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Η Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία 

Αρχζσ και ςτόχοι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ – Ο διαπολιτιςμικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Αρχζσ και ςτόχοι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ – Ο διαπολιτιςμικόσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Μετανάςτευςθ, ατςιςμόσ, Εκφοβιςμόσ, Ρερικωριοποίθςθ 

Μετανάςτευςθ, ατςιςμόσ, Εκφοβιςμόσ, Ρερικωριοποίθςθ 

Ενταξιακζσ διδακτικζσ πρακτικζσ (Μζροσ Α) 
Συμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ 
Διαπολιτιςμικι επάρκεια και ενταξιακι εκπαίδευςθ προςφφγων 
Διδακτικό Σχζδιο και Υλικό – Τεχνικζσ καλισ λειτουργίασ τθσ τάξθσ 
Διδακτικι Μεκοδολογία τθσ ενταξιακισ παιδαγωγικισ 

Ενταξιακζσ διδακτικζσ πρακτικζσ (Μζροσ Β) 
Βαςικζσ αρχζσ για ζνα ςυμπεριλθπτικό περιβάλλον 
Διδακτικόσ Ρρογραμματιςμόσ 



Καλζσ πρακτικζσ ςτθ ςυνδιδαςκαλία-Ρθγζσ 
Ρολυγλωςςο εκπαιδευτικό υλικό- Λεξικά 
Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Υλικό για τον εκπαιδευτικό που διδάςκει τθν ελλθνικι ςε παιδιά με προςφυγικό και 
μεταναςτευτικό υπόβακρο 
Ραραδείγματα δραςτθριοτιτων 

Καινοτόμα Ρρογράμματα (Ακλθτιςμοφ και Ρολιτιςτικά) που ενιςχφουν και προάγουν τθν διαπολιτιςμικι 
εκπαίδευςθ και τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ. 

Καινοτόμα Ρρογράμματα (Ακλθτιςμοφ και Ρολιτιςτικά) που ενιςχφουν και προάγουν τθν διαπολιτιςμικι 
εκπαίδευςθ και τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

Διγλωςςία 
Οριςμόσ, τα είδθ και οι μορφζσ διγλωςςίασ.  
Τα οφζλθ και αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ διγλωςςίασ με βάςθ παλιότερεσ και νεότερεσ ζρευνεσ,  
Οι ςυνζπειζσ τθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ. 

Διγλωςςία 
Οριςμόσ, τα είδθ και οι μορφζσ διγλωςςίασ.  
Τα οφζλθ και αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ διγλωςςίασ με βάςθ παλιότερεσ και νεότερεσ ζρευνεσ,  
Οι ςυνζπειζσ τθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ. 

Δίγλωςςθ εκπαίδευςθ 
Οι βαςικζσ απόψεισ και οι προςανατολιςμοί για τθ δίγλωςςθ εκπαίδευςθ.  
Τα είδθ δίγλωςςθσ εκπαίδευςθσ που ζχουν εφαρμοςτεί ανά τον κόςμο  
Θ δίγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα. 

Γλωςςικι κατάκτθςθ: παράμετροι επιρροισ- κεωρίεσ. 
Οριοκζτθςθ και διάκριςθ μεταξφ πρϊτθσ, δεφτερθσ και ξζνθσ γλϊςςασ. 
Ραράμετροι επιρροισ τθσ κατάκτθςθσ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ.  
Θεωρίεσ γλωςςικισ κατάκτθςθσ. 

Σφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 
Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ /ξζνθσ γλϊςςασ: Φυςικι προςζγγιςθ, Σιωπθλι μζκοδοσ, 
Ολικι Αιςκθτθριακι Κινθτικι Απόκριςθ, Επικοινωνιακι προςζγγιςθ, Δραςτθριοκεντρικι μζκοδοσ, Εςτίαςθ ςτον τφπο, 
Ολοκλθρωμζνθ Εκμάκθςθ Ρεριεχομζνου και Γλϊςςασ 

Σφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 
Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ /ξζνθσ γλϊςςασ: Φυςικι προςζγγιςθ, Σιωπθλι μζκοδοσ, 
Ολικι Αιςκθτθριακι Κινθτικι Απόκριςθ, Επικοινωνιακι προςζγγιςθ, Δραςτθριοκεντρικι μζκοδοσ, Εςτίαςθ ςτον τφπο, 
Ολοκλθρωμζνθ Εκμάκθςθ Ρεριεχομζνου και Γλϊςςασ 

Τα γλωςςικά λάκθ των δίγλωςςων μακθτϊν-πρακτικζσ διαχείριςθσ, αντιμετϊπιςθσ 
Κατθγοριοποίθςθ των δίγλωςςων μακθτϊν  
Αντιπροςωπευτικζσ κατθγορίεσ γλωςςικϊν λακϊν των μακθτϊν. 
Το φαινόμενο των γλωςςικϊν μεταφορϊν-τθσ εναλλαγισ κωδίκων- παραδείγματα. Ρρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ. 

Τα γλωςςικά λάκθ των δίγλωςςων μακθτϊν-πρακτικζσ διαχείριςθσ, αντιμετϊπιςθσ 
Κατθγοριοποίθςθ των δίγλωςςων μακθτϊν  
Αντιπροςωπευτικζσ κατθγορίεσ γλωςςικϊν λακϊν των μακθτϊν. 
Το φαινόμενο των γλωςςικϊν μεταφορϊν-τθσ εναλλαγισ κωδίκων- παραδείγματα. Ρρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ. 

Εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ νζασ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ 
Ενδεικτικά εγχειρίδια διδαςκαλίασ τθσ νζασ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ (ζντυπα & θλεκτρονικά)  
Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
Τεχνολογία και διδαςκαλία 

Ραράμετροι ανάπτυξθσ γλωςςικϊν δεξιοτιτων τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ: 
Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ  
Θζματα αξιολόγθςθσ των μακθτϊν γλϊςςασ ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ 
Είδθ δοκιμαςιϊν. 
Θζματα Ειδικισ Αγωγισ ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ 

Διδαςκαλία τθσ γραμματικισ και του λεξιλογίου ςε κάκε επίπεδο ελλθνομάκειασ 



Διδαςκαλία γραμματικισ: είδθ γραμματικϊν, ςθμαςία τθσ γραμματικισ, τρόποσ διδαςκαλίασ 
Ρρόςκτθςθ λεξιλογίου: χριςθ λεξικοφ, πρακτικζσ ανάπτυξθσ προςλθπτικοφ και παραγωγικοφ λεξιλογίου 

Διδαςκαλία του προφορικοφ λόγου ςε κάκε επίπεδο ελλθνομάκειασ 
Θ κζςθ του προφορικοφ λόγου ςτθν ελλθνομάκεια, ςε περιβάλλοντα τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ 
Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου: ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 
Ραραγωγι προφορικοφ λόγου: ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 

Διδαςκαλία του προφορικοφ λόγου ςε κάκε επίπεδο ελλθνομάκειασ 
Θ κζςθ του προφορικοφ λόγου ςτθν ελλθνομάκεια, ςε περιβάλλοντα τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ 
Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου: ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 
Ραραγωγι προφορικοφ λόγου: ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 

Διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου ςε κάκε επίπεδο ελλθνομάκειασ  
Θ κζςθ του γραπτοφ λόγου ςτθν ελλθνομάκεια, ςε περιβάλλοντα τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ 
Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου: διαφορζσ από τθν κατανόθςθ προφορικοφ λόγου, ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και 
λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 
Ραραγωγι γραπτοφ λόγου: διαφορζσ από τθν παραγωγι προφορικοφ λόγου, ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και 
λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 
Λογοτεχνικόσ και δθμοςιογραφικόσ λόγοσ & Διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ 

Διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου ςε κάκε επίπεδο ελλθνομάκειασ  
Θ κζςθ του γραπτοφ λόγου ςτθν ελλθνομάκεια, ςε περιβάλλοντα τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ 
Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου: διαφορζσ από τθν κατανόθςθ προφορικοφ λόγου, ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και 
λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 
Ραραγωγι γραπτοφ λόγου: διαφορζσ από τθν παραγωγι προφορικοφ λόγου, ςκοπόσ διδαςκαλίασ, προβλιματα και 
λφςεισ, ςτρατθγικζσ, δραςτθριότθτεσ. 
Λογοτεχνικόσ και δθμοςιογραφικόσ λόγοσ & Διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

Η διδαςκαλία/κατάκτθςθ τθσ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ από ενθλίκουσ 

Η διδαςκαλία/κατάκτθςθ τθσ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ από ενθλίκουσ 

Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ τελικισ εργαςίασ – Σφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ 

Εκπόνθςθ και παράδοςθ τελικισ εργαςίασ 

 



 

2ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ» (500 ωρϊν και 9 μθνϊν) 

  

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Αςφγχρονθ Τθλεκπαίδευςθ). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και Εκπαιδευτζσ ΣΔΕ, ςε Στελζχθ δομϊν μθ 

τυπικισ ι/και τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςε πτυχιοφχουσ όλων των Σχολϊν (Θετικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, 

Ραιδαγωγικϊν, Κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κ.λπ.), κακϊσ και ςε οποιουςδιποτε άλλουσ (Άνεργουσ ι/και 

φοιτθτζσ όλων των ειδικοτιτων) που τουσ ενδιαφζρει θ εναςχόλθςθ με το ευρφτερο επιςτθμονικό πεδίο τθσ 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Σκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι: οι επιμορφοφμενοι να ζρκουν ςε επαφι με το 

εννοιολογικό περιεχόμενο, τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, 

τα μοντζλα διαχείριςθσ τθσ ετερότθτασ, κακϊσ και με το περιεχόμενο τθσ διαπολιτιςμικισ ψυχολογίασ, τθσ 

διαπολιτιςμικισ αγωγισ και τθσ διαπολιτιςμικισ διδακτικισ. Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ 

προςδοκάται οι επιμορφοφμενοι να ζχουν πειςτεί για τθν αξία τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και να 

μποροφν να εφαρμόηουν ςτοιχεία τθσ ςτθ διδαςκαλία τουσ ςτθν τάξθ, αλλά και να ςχεδιάηουν 

δραςτθριότθτεσ με διαπολιτιςμικό χαρακτιρα. 

 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

 Οι επιμορφοφμενοι να μποροφν να ορίηουν τθν ζννοια τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 
 Οι επιμορφοφμενοι να ζχουν τθν ικανότθτα να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 
 Οι επιμορφοφμενοι να αντιλαμβάνονται τθν αξία τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ 
 Οι επιμορφοφμενοι να ζχουν κατανοιςει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαπολιτιςμικισ ψυχολογίασ και τθσ 

διαπολιτιςμικισ διδακτικισ 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 



 Οι επιμορφοφμενοι να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τα μοντζλα διαχείριςθσ τθσ ετερότθτασ 
 Οι επιμορφοφμενοι να δφνανται να αντιλαμβάνονται τισ διάφορεσ διαπολιτιςμικζσ ομάδεσ 
 Οι επιμορφοφμενοι να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ αναφορικά με τα ηθτιματα τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ 
 Οι επιμορφοφμενοι να ςυνειδθτοποιιςουν τον κομβικό ρόλο τθσ διαπολιτιςμικισ ζκβαςθσ και τθσ 

διαπολιτιςμικισ επαφισ 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων: 

 Οι επιμορφοφμενοι να είναι κετικοί ζναντι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 
 Οι επιμορφοφμενοι να ζχουν πειςτεί για τθν αξία τθσ διαπολιτιςμικισ διδακτικισ 
 Οι επιμορφοφμενοι να ζχουν κετικι ςτάςθ ζναντι τθσ διαπολιτιςμικισ ψυχολογίασ 
 Οι επιμορφοφμενοι να είναι πρόκυμοι να επικοινωνιςουν με τισ διάφορεσ διαπολιτιςμικζσ ομάδεσ. 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

Διδακτικζσ Ενότθτεσ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΘΣ ΕΤΕΟΤΘΤΑΣ – ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ - ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΘΤΑ 

ΑΧΕΣ, ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΤΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΡΙΔΑΣΘΣ 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΡΑΦΘΣ 

ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΑΓΩΓΘ  

ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΘΩΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΟΛΥΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΔΘΜΟΓΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

& ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘ – ΑΙΤΙΑ – ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ – ΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Θ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΤΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ, Θ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΟ 

ΤΟ ΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΗΘΤΘΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΟ - Θ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘ 

Θ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΚΟΥΛΤΟΥΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΘ ΑΓΩΓΘ 

ΤΟΡΙΚΘ ΙΣΤΟΙΑ, ΤΟΡΙΚΠΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΘΕΩΙΕΣ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΡΟΘΓΜΕΝΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΤΘΣ  ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Θ ΤΕΧΝΘ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ.  

ΤΕΧΝΘ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ (ΑΙΣΘΘΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΘ) 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 



3ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» (500 ωρϊν και 9 μθνϊν) 

  

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Αςφγχρονθ Τθλεκπαίδευςθ). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και Εκπαιδευτζσ ΣΔΕ, ςε Στελζχθ δομϊν μθ τυπικισ ι/και 

τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςε πτυχιοφχουσ όλων των Σχολϊν (Θετικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, Ραιδαγωγικϊν, 

Κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κ.λπ.), κακϊσ και ςε οποιουςδιποτε άλλουσ (Άνεργουσ ι/και φοιτθτζσ όλων των 

ειδικοτιτων) που τουσ ενδιαφζρει θ εναςχόλθςθ με το ευρφτερο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Σχολικισ 

Ψυχολογίασ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Σκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ παρουςίαςθ και μελζτθ αντικειμζνων τθσ Σχολικισ 

Ψυχολογίασ, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει πολλζσ θλικίεσ και αφορά πολλοφσ ςχολικοφσ χϊρουσ.  

Με το πζρασ του ςεμιναρίου, οι επιμορφοφμενοι κα είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν 

ψυχοκοινωνικι και μακθςιακι προςαρμογι, μζςω ςυμβουλευτικϊν διαδικαςιϊν και εκπαιδευτικϊν 

παρεμβάςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα. 

 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

 Να εντοπίηουν εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προβλιματα των μακθτϊν ςτο ςχολείο και τθν οικογζνεια 

 Να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν παρεμβάςεισ ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 Να παρζχουν ςτιριξθ ςε μακθτζσ κάκε θλικίασ 

 Να προάγουν τθν ψυχικι υγεία των μακθτϊν 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων 

 Να προάγουν τθ ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ 

 Να αναπτφξουν κετικό κλίμα για τθν ανάπτυξθ και τθ μάκθςθ 



ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

Διδακτικζσ Ενότθτεσ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΟΙΣΜΟΣ, ΜΟΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΩΝ – ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΤΘΝ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΕΙΟ – ΡΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΧΕΣΘ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΔΑΣΘ ΑΥΤΘΣ ΣΤΘ ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΔΟΣΘ 

ΟΜΑΛΘ ΜΕΤΑΒΑΣΘ ΑΡΟ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΣΤΘΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑ - ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΛΘ ΜΕΤΑΒΑΣΘ ΑΡΟ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΘΝ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  

ΡΕΝΘΟΣ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΕΝΘΟΥΣ ΣΤΘΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΕΝΘΟΥΣ ΣΤΘ ΣΧΟΛΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΘΛΙΨΘΣ ΑΡΟ ΡΟΛΛΑΡΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ, ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ, ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ κλπ.) 

ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ 

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

ΡΑΑΒΑΤΙΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΡΟΤΥΧΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΟΙΣΜΟΣ, ΘΕΩΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΘΣ ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΒΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ  

ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΙΚΘ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 

ΤΟ ΗΘΤΘΜΑ ΤΘΣ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΑΞΙΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 

ΤΟ ΗΘΤΘΜΑ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ  

1.ΚΙΝΘΤΑ ΜΑΘΘΣΘΣ, 2. ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘ ΝΟΘΜΟΣΥΝΘ, 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΣΕΩΝ - Α –ΜΕΟΣ 

1. ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ ΜΑΘΘΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ, 2.ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΚΙΣΕΩΝ - Β ΜΕΟΣ, 3.ΡΟΘΓΜΕΝΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΤΘΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΕΛΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 



 

4ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«ΕΓΑΣΤΗΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Σεξουαλικι Αγωγι, STEM, Συμπερίλθψθ, Ρεριβάλλον» (700 ωρϊν και 9 

μθνϊν) 

 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Αςφγχρονθ Τθλεκπαίδευςθ). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και Εκπαιδευτζσ ΣΔΕ, ςε Στελζχθ δομϊν μθ τυπικισ ι/και 

τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςε πτυχιοφχουσ όλων των Σχολϊν (Θετικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, Ραιδαγωγικϊν, 

Κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κ.λπ.), κακϊσ και ςε οποιουςδιποτε άλλουσ (Άνεργουσ ι/και φοιτθτζσ όλων των 

ειδικοτιτων) που τουσ ενδιαφζρει θ εναςχόλθςθ με το ευρφτερο αντικείμενο τθσ Σεξουαλικισ Αγωγισ, του 

STEM, τθσ Συμπερίλθψθσ και του Ρεριβάλλοντοσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

Ππωσ αναφζρεται από το Υπουργείο Ραιδείασ, τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων αποτελοφν καινοτόμο διδακτικι 

και εκπαιδευτικι δράςθ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν πιλοτικι προςκικθ νζων κεματικϊν κφκλων ςτο 

Νθπιαγωγείο και ςτο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου, αξιοποιϊντασ 

μεκόδουσ διερευνθτικισ - ανακαλυπτικισ μάκθςθσ.  

Στόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, δεξιοτιτων ηωισ και δεξιοτιτων τεχνολογίασ και 

επιςτιμθσ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου πλαιςίου 

προγράμματοσ με δομι Ανοικτϊν, Ηωντανϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Διαδικαςιϊν. 

Σκοπόσ του επιμορφωτικοφ αυτοφ προγράμματοσ είναι κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξειδίκευςθ των 

μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ εκπαιδευτικισ 

ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ, του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και τθσ περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ ϊςτε να τουσ καταςτιςει ικανοφσ να διδάξουν τθ νζα αυτι δράςθ με επιςτθμονικι και 

παιδαγωγικι επάρκεια. 

 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

 

Οι μακθςιακοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι επιμορφοφμενοι/εσ να αποκτιςουν τα απαραίτθτα εφόδια 

ϊςτε να ζχουν τθν ικανότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι επιμορφοφμενοι κα μποροφν να: 



 ορίηουν τισ ζννοιεσ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ,  τθσ ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

 ζχουν τθν ικανότθτα να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ςεξουαλικισ 

αγωγισ, τθσ ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

 ζχουν κατανοιςεισ και κατακτιςει βαςικά ςτοιχεία τθσ φιλοςοφίασ και τθσ διδακτικισ τθσ  

ςεξουαλικισ αγωγισ,  τθσ ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

  

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων 

Οι επιμορφοφμενοι κα είναι ςε κζςθ να: 

 καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ αναφορικά με τα ηθτιματα τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ 

ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

 ςυνειδθτοποιιςουν τον κομβικό ρόλο τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ 

και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο του ςχολείου 

 εφαρμόηουν τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ ρομποτικισ, τθσ 

ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι 

  

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών 

Οι επιμορφοφμενοι να : 

 είναι κετικοί ζναντι ςτισ αρχζσ τθσ και το περιεχόμενο τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ ρομποτικισ, τθσ 

ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

 ζχουν πειςτεί για τθν αξία, τθ ςθμαςία εφαρμογισ και προάςπιςθσ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ 

ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ  ςτο χϊρο του ςχολείου 

 ζχουν κετικι ςτάςθ ζναντι τθσ φιλοςοφίασ και τθσ διδακτικισ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, τθσ 

ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ  ςτο χϊρο του ςχολείου 

 είναι πρόκυμοι να εφαρμόςουν το περιεχόμενο και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ςεξουαλικισ 

αγωγισ, τθσ ρομποτικισ, τθσ ςυμπερίλθψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ  ςτο χϊρο του 

ςχολείου 

 υιοκετιςουν παιδαγωγικζσ μεκοδολογίεσ, όπωσ είναι θ διερευνθτικι μάκθςθ, θ δθμιουργικι -

ςυμμετοχικι ανακάλυψθ, οι αναςτοχαςτικζσ πρακτικζσ, το ςχζδιο δράςθσ με οπτικι ανάπτυξθσ 

ςτρατθγικισ και δράςθσ για τθν ευθμερία, τθν πρόοδο και τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ ςχολικισ 

και ευρφτερθσ κοινότθτασ, θ αξιολόγθςθ βάςει αυτοπαρατιρθςθσ και ςτοχαςτικϊν διεργαςιϊν.  

 εμπεδϊςουν τισ καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ τθσ ενταξιακισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, τθσ 

ςυμπεριλθπτικισ διδαςκαλίασ και τθσ κεςμικισ παιδαγωγικισ, πρακτικζσ και πολιτικζσ που 

καλλιεργοφν τον ςεβαςμό, τθν κοινωνικι αμοιβαιότθτα και τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και λιψθσ 

αποφάςεων για τθν επίλυςθ κακθμερινϊν κεμάτων ςτο κοινωνικό πλαίςιο μάκθςθσ και τθν ςχολικι 

κοινότθτα  

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: H ςεξουαλικι αγωγι ςτα ςχολεία / Χτίηοντασ υγιι ςχζςθ με το ςϊμα μασ 

Θ ςωματικι υγιεινι ωσ παράγοντασ ανάπτυξθσ των νζων 

Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ και ταυτότθτα φφλου 

Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ και εφθβικι εγκυμοςφνθ 



Θ ςθμαςία τθσ ςεξουαλικότθτασ κατά τθν ανάπτυξθ των νζων  

Συνικειεσ που βλάπτουν τθν υγεία. Ενθμζρωςθ / Ρρόλθψθ / Αντιμετϊπιςθ  

Δυςκολίεσ και αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν επικοινωνία των παιδιϊν με τουσ ενιλικεσ ςε κζματα 

ςεξουαλικότθτασ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ομποτικι με χριςθ του πακζτου Mindstorm EV3 τθσ Lego 

Το πακζτο ομποτικισ Mindstorm EV3 τθσ Lego  

Γνωριμία με το προγραμματιςτικό περιβάλλον του EV3 

Κινθτιρεσ και Δομι Επανάλθψθσ 

Αιςκθτιρεσ και Δομι Επιλογισ 

Ρροκλιςεισ με αιςκθτιρεσ αφισ 

Ρροκλιςεισ  με αιςκθτιρεσ φωτόσ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Συμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ: πρακτικζσ και προεκτάςεισ 

Το πλαίςιο τθσ Συμπερίλθψθσ 

Ειδικι Αγωγι vs Συμπερίλθψθ 

Ετερότθτα και Συμπεριλθπτικι Διαχείριςθ  1/2 

Ετερότθτα και Συμπεριλθπτικι Διαχείριςθ 2/2 

Διαπολιτιςμικι και Συμπεριλθπτικι Εκπαίδευςθ 

Εμπόδια και Ρρακτικζσ προϊκθςθσ τθσ ςυμπερίλθψθσ 1/2 

Εμπόδια και Ρρακτικζσ προϊκθςθσ τθσ ςυμπερίλθψθσ 2/2 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ με Άξονα τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ 

Κατάρτιςθ ςτθν Αειφορία και τθν πράςινθ ανάπτυξθ και τθν κλιματικι αλλαγι 

Σφνδεςθ τθσ ολιςτικισ κεϊρθςθσ με τον επιςτθμονικό αλφαβθτιςμό 

Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςε πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 

Διδακτικι ενότθτα με δραςτθριότθτεσ προςαρμοςμζνεσ ςτθν Αειφορία με ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ 

μεκόδουσ 

Εφαρμογζσ Γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν ςτθ Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ 

Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ τελικισ εργαςίασ 

 



 

5ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«Εκπαιδευτικό Δίκαιο – Ρρακτικζσ εφαρμογζσ ςτο ςχολικό περιβάλλον» (520 ωρϊν και 10 μθνϊν) 
 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Αςφγχρονθ Τθλεκπαίδευςθ). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και Εκπαιδευτζσ ΣΔΕ, ςε Στελζχθ δομϊν μθ 

τυπικισ ι/και τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςε πτυχιοφχουσ όλων των Σχολϊν (Θετικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, 

Ραιδαγωγικϊν, Κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κ.λπ.), κακϊσ και ςε οποιουςδιποτε άλλουσ (Άνεργουσ ι/και 

φοιτθτζσ όλων των ειδικοτιτων) που τουσ ενδιαφζρει θ εναςχόλθςθ με το ευρφτερο επιςτθμονικό πεδίο του 

Εκπαιδευτικοφ Δίκαιου και των πρακτικϊν εφαρμογϊν ςε ςχολικό περιβάλλον. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

(Αςφγχρονθ Τθλεκπαίδευςθ). 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων, Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ), ςε Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων και Εκπαιδευτζσ ΣΔΕ, ςε Στελζχθ δομϊν μθ τυπικισ ι/και 

τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςε πτυχιοφχουσ όλων των Σχολϊν (Θετικϊν, Ανκρωπιςτικϊν, Ραιδαγωγικϊν, 

Κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κ.λπ.), κακϊσ και ςε οποιουςδιποτε άλλουσ (Άνεργουσ ι/και φοιτθτζσ όλων των 

ειδικοτιτων) που τουσ ενδιαφζρει θ εναςχόλθςθ με το ευρφτερο επιςτθμονικό πεδίο του Εκπαιδευτικοφ 

Δικαίου – Ρρακτικζσ εφαρμογζσ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Σκοπόσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ αποτελεί θ παροχι ςφαιρικϊν και ζγκυρων γνϊςεων 

γφρω από το γενικότερο ελλθνικό εκπαιδευτικό Δίκαιο και τουσ Θεςμοφσ που διζπουν τθ ςχολικι 

πραγματικότθτα. Θ γνϊςθ βαςικϊν αρχϊν του διοικθτικοφ δικαίου γενικότερα και του εκπαιδευτικοφ 

δικαίου ειδικότερα, ςε ζνα περιβάλλον που διακρίνεται για τθν ποικιλία και τθν πολυπλοκότθτα των 

εξελιςςόμενων κάκε φορά πραγματικϊν καταςτάςεων και νζων ηθτθμάτων, κα κωρακίςει τουσ 



εκπαιδευτικοφσ, προκειμζνου να λαμβάνουν αποφάςεισ με βάςθ τουσ κανόνεσ δικαίου και τισ εκάςτοτε 

νομοκετικζσ, νομολογιακζσ και κανονιςτικζσ εκπαιδευτικζσ εξελίξεισ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

αποτελεςματικότερθ και αντικειμενικότερθ επίλυςθ των προβλθμάτων που παρουςιάηονται. 

 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 
1. κατανοοφν τισ γενικζσ αρχζσ του Δικαίου 
2. αναγνωρίηουν το εκπαιδευτικό δίκαιο ωσ κοινωνικό φαινόμενο 
3.  αναλφουν βαςικοφσ όρουσ του Διοικθτικοφ Δικαίου 
4. εξθγοφν τθ ςθμαςία τθσ ζννομθσ τάξθσ 
5. αναδεικνφουν τθ ςχζςθ Συνταγματικοφ-Διοικθτικοφ και Εκπαιδευτικοφ Δικαίου 
6. περιγράφουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
7. προςδιορίηουν το αντικείμενο του Διοικθτικοφ και Εκπαιδευτικοφ Δικαίου 
8. διακρίνουν το Δθμόςιο από το Ιδιωτικό  δίκαιο 
9. ορίηουν το περιεχόμενο του όρου «Δθμόςια Διοίκθςθ» 
10. περιγράφουν τισ διαςτάςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ δθμόςια υπθρεςία 
11.  αναφζρουν για το αντικείμενο του Ραγκόςμιου Διοικθτικοφ Δικαίου 
12.  διατυπϊνουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
13.  δίνουν παραδείγματα εφαρμογισ των βαςικϊν διοικθτικϊν αρχϊν ςτο χϊρο του ςχολείου 
14.  αναγνωρίηουν τθ δράςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ δράςθ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
15.  ορίηουν τθ διοικθτικι πράξθ 
16. διακρίνουν τισ διάφορεσ διοικθτικζσ πράξεισ 
17. απαρικμοφν τα χαρακτθριςτικά των διοικθτικϊν πράξεων  
18. προςδιορίηουν τθν αναγκαιότθτα ςυμμετοχισ του διοικοφμενου ςτθν άςκθςθ διοικθτικισ δράςθσ 
19.  εξθγοφν τθν αναγκαιότθτα  άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ 
20.  διατυπϊνουν τον αναγκαίο τφπο τθσ διοικθτικισ πράξθσ 
21.  αναγνωρίηουν τισ ςυνζπειεσ από τθν παράλειψθ αιτιολογίασ των διοικθτικϊν πράξεων 
22.  ςυνοψίηουν τουσ λόγουσ κατάργθςθσ και ανάκλθςθσ των διοικθτικϊν πράξεων 
23.  ορίηουν τισ e-διοικθτικζσ πράξεισ 
24.  απαρικμοφν το περιεχόμενο του Κανονιςμοφ Επικοινωνίασ Δ.Υ. 
25.  διακρίνουν τα διοικθτικά όργανα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ 
26. περιγράφουν τισ προχποκζςεισ νόμιμθσ υπόςταςθσ εκπαιδευτικϊν διοικθτικϊν οργάνων 
27. ιεραρχοφν τα εκπαιδευτικά διοικθτικά όργανα 
28. οριοκετοφν τισ αρμοδιότθτεσ των ςχολικϊν διοικθτικϊν οργάνων 
29. ελζγχουν τθ δζςμια αρμοδιότθτα και τθ διακριτικι ευχζρεια των διοικθτικϊν οργάνων ςτθ ςχολικι 

μονάδα 
30.  περιγράφουν το περιεχόμενο του Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Κϊδικα 
31.  διακρίνουν τθν πεικαρχικι, ποινικι και αςτικι ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν 
32.  αναγνωρίηουν τα κακικοντα του εκπαιδευτικοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Κακθκοντολόγιο των 

Εκπαιδευτικϊν 
33. περιγράφουν ςυνκικεσ νόμιμθσ λειτουργίασ του Συλλόγου Διδαςκόντων 
34.  εξθγοφν τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα 
35. αναφζρουν τα βαςικά ςθμεία του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
36. απαρικμοφν τουσ αναγκαίουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
37.  ςυνοψίςουν τα βαςικά ςθμεία λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ  

 
Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων:  
Οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να: 



1. εντοπίηουν τισ γενικζσ αρχζσ του Δικαίου και τθσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα 
2. ςτοχάηονται τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνουν το εκπαιδευτικό δίκαιο 
3. αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία του Διοικθτικοφ Δικαίου ςτθν ςχολικι ηωι 
4.  εξαςφαλίηουν τθν ζννομθ τάξθ, ϊςτε να δθμιουργοφν ζνα αςφαλζσ ςχολικό πλαίςιο 
5. ςυςχετίηουν το Συνταγματικό-Διοικθτικό και Εκπαιδευτικό Δίκαιο ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ 
6.  εξθγοφν τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
7. αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά διοικθτικά ηθτιματα τθσ ςχολικισ μονάδασ 
8. να αναγνωρίηουν τισ διοικθτικζσ από τισ ιδιωτικζσ διαφορζσ  
9. αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ωσ υποκείμενα του Διοικθτικοφ Δικαίου 
10. λειτουργοφν τθ ςχολικι μονάδα ωσ αποτελεςματικι δθμόςια υπθρεςία 
11. εντοπίηουν περιπτϊςεισ αρμοδιότθτασ του Ραγκόςμιου Διοικθτικοφ Δικαίου 
12. εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα 
13. αναδεικνφουν τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε ςυμπαραγωγοφσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  
14. αντιδροφν ςε περιπτϊςεισ παραβίαςθσ του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ  
15. ςυντάςςουν νόμιμεσ διοικθτικζσ πράξεισ 
16.  παράγουν αιτιολογθμζνεσ διοικθτικζσ πράξεισ  
17. εντοπίηουν  λόγουσ κατάργθςθσ και ανάκλθςθσ των διοικθτικϊν πράξεων 
18. χρθςιμοποιοφν τον Κανονιςμό Επικοινωνίασ Δ.Υ. 
19. λειτουργοφν αποτελεςματικά ςτο ψθφιοποιθμζνο διοικθτικό περιβάλλον 
20. ελζγχουν τισ αρμοδιότθτζσ ςυλλογικϊν διοικθτικϊν οργάνων (Συλλόγου Διδαςκόντων) 
21. λειτουργοφν ωσ νόμιμα υφιςτάμενα διοικθτικά όργανα 
22.  απευκφνονται ςτα ιεραρχικά ανϊτερα διοικθτικά όργανα ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
23.  προγραμματίηουν δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ τουσ ευχζρειασ 
24.  ανατρζχουν ςτο Δθμοςιοχπαλλθλικό Κϊδικα 
25.  προλαμβάνουν περιπτϊςεισ που επιςφρουν πεικαρχικι, ποινικι και αςτικι ευκφνθ 
26.  αςκοφν τα κακικοντά τουσ ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 
27.  ελζγχουν τθ νόμιμθ λειτουργία του Συλλόγου Διδαςκόντων 
28.  οργανϊνουν τθν εκπαιδευτικι/διοικθτικι νομοκεςία ςτθ ςχολικι μονάδα 
29.  ςυνεργάηονται για τθ ςφνταξθ των κανονιςμϊν λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ  
30.  ελζγχουν τθ δράςθ τθσ ςχολικισ επιτροπισ 

 
Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών  
Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να:  

1. αποκωδικοποιοφν τισ νομοκετικζσ αλλαγζσ με απλό και ςαφι τρόπο 
2. ενθμερϊνουν τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ με τρόπο φιλικό και 

κατανοθτό 
3. παρζχουν διευκρινιςεισ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ δθμόςια 

υπθρεςία 
4.  κακιερϊνουν πρακτικζσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ δράςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα 
5. ςυνειςφζρουν ςτθν αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ διοικθτικϊν ηθτθμάτων που προκφπτουν ςτο χϊρο του 

ςχολείου 
6. ςυνεργάηονται, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθ νόμιμθ λειτουργία των ςυλλογικϊν διοικθτικϊν 

οργάνων τθσ ςχολικισ μονάδασ 
7. προτείνουν τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ πολυνομίασ και τθσ γραφειοκρατίασ 
8. υποβάλλουν προτάςεισ αποτελεςματικισ διοικθτικισ δράςθσ ςτα ιεραρχικά ανϊτερα διοικθτικά όργανα 
9. να εξυπθρετοφν διοικθτικά μακθτζσ, γονείσ, ςυναδζλφουσ, κοινό 
10. προςεγγίηουν κριτικά τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και να εντοπίηουν παραλείψεισ και αςάφειεσ 
11. αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
12.  λειτουργοφν ωσ ςυμπαραγωγοί δθμόςιασ διοίκθςθσ 
13.  ελζγχουν τθν άςκθςθ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
14. διεκδικοφν διαφάνεια και λογοδοςία  
15. διαχειριςτοφν άγχοσ και τθ ςφγχυςθ που δθμιουργεί θ πολυνομία 
16.  αιςκάνονται αςφάλεια ςτο ψθφιοποιθμζνο διοικθτικό περιβάλλον λειτουργοφν προσ τθν 

αποτελεςματικι και ποιοτικι διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 



 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

Διδακτικζσ Ενότθτεσ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εκπαιδευτικό Δίκαιο-Θεςμικό Ρλαίςιο Εκπαίδευςθσ. 

1.1. Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του Δικαίου 

1.2.  Θ ζννομθ τάξθ 

1.3. Σφνταγμα, Δθμόςια Διοίκθςθ και Εκπαίδευςθ  

Οργάνωςθ και Λειτουργία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο 

2.1. Το Δθμόςιο και Ιδιωτικό Δίκαιο 

2.2.  Το αντικείμενο του Διοικθτικοφ Δικαίου -Εκπαιδευτικοφ Δικαίου 

2.3.  Θ ζννοια τθσ Διοίκθςθσ 

2.4. Θ ςχολικι μονάδα ωσ δθμόςια υπθρεςία  

2.5. Το παγκόςμιο διοικθτικό δίκαιο (Global Administrative Law) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:Γενικζσ Αρχζσ Διοικθτικοφ Δίκαιου- Εφαρμογι ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ 

3.1.Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

3.2. Θ αρχι τθσ υπεροχισ και τθσ προςταςίασ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ 

3.3.Θ αρχι τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του διοικοφμενου 

3.4. Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ 

3.5. Θ αρχι τθσ αμερολθψίασ των οργάνων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

3.6.  Θ αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ 

3.7. Θ αρχι τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διοίκθςθσ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Άςκθςθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ -Διοικθτικζσ Ρράξεισ ςτθ Σχολικι Μονάδα 

4.1. Θ νομικι δράςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

4.2.Οριςμόσ τθσ Διοικθτικισ Ρράξθσ 

4.3. Χαρακτθριςτικά τθσ Διοικθτικισ Ρράξθσ 

4.4. Διακρίςεισ Διοικθτικϊν Ρράξεων 

4.5. Διαδικαςία ζκδοςθσ Διοικθτικισ Ρράξθσ 

4.6.Θ ςυμμετοχι των διοικοφμενων 

4.7. Το δικαίωμα τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ 

4.8. Ο τφποσ τθσ  Διοικθτικισ Ρράξθσ 

4.9. Αιτιολογία τθσ Διοικθτικισ Ρράξθσ 

4.10. Ζναρξθ και διάρκεια ιςχφοσ τθσ Διοικθτικισ Ρράξθσ 

4.11. Κατάργθςθ-ανάκλθςθ τθσ Διοικθτικισ Ρράξθσ  

4.12. Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σχολικι Μονάδα και Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

5.1. Θλεκτρονικζσ Διοικθτικζσ Ρράξεισ 

5.2. Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν 

5.3. Ρρακτικζσ Εφαρμογζσ ςτθ Σχολικι Μονάδα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τα Διοικθτικά Πργανα ςτθ Σχολικι Μονάδα 



6.1.Διακρίςεισ Διοικθτικϊν Οργάνων 

6.2. Θ νόμιμθ υπόςταςθ του Διοικθτικοφ Οργάνου 

6.3. Συλλογικά Πργανα 

6.4.Αρμοδιότθτα των  Διοικθτικϊν Οργάνων 

6.5. Δζςμια αρμοδιότθτα και διακριτικι ευχζρεια των Διοικθτικϊν οργάνων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Κϊδικασ Δθμοςίων Υπαλλιλων  

7.1.Ο  Εκπαιδευτικόσ ωσ Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ 

7.2 Υπαλλθλικά Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ  

7.3. Θ Ευκφνθ του Εκπαιδευτικοφ: Ρεικαρχικι-Αςτικι-Ροινικι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Κακθκοντολόγιο Εκπαιδευτικϊν 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Λειτουργία Συλλόγου Διδαςκόντων Σχολικισ Μονάδασ 

9.1  Σφνκεςθ, κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του Συλλόγου Διδαςκόντων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Υπθρεςιακά Βιβλία-Ζντυπα- Αρχειοκζτθςθ Σχολικϊν Εγγράφων 

10.1. Οργάνωςθ τθσ Εκπαιδευτικισ Νομοκεςίασ ςτο ςχολείο 

10.2. Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

10.3. Ηθτιματα κακθμερινισ λειτουργίασ ςτθ  ςχολικι πρακτικι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Οι Κανονιςμοί Λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

11.1. Εςωτερικοί Κανονιςμοί Λειτουργίασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Σχολικι Επιτροπι και Δθμοτικι Επιτροπι Ραιδείασ 

12.1. Λειτουργία τθσ Σχολικισ Επιτροπισ 

12.2. Λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Ραιδείασ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Εργαςτιριο Εκπαιδευτικοφ Δικαίου 

13.1. Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ (ενδοοικογενειακι βία, βιντεοεπιτιρθςθ ςχολικϊν μονάδων, εγκατάλειψθ ςχολείου, 
διαηφγιο γονζων, αςφάλεια μακθτϊν και λοιπά κζματα τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ) 

13.2. Αςάφειεσ και παραλείψεισ ςτθν εκπαιδευτικι νομοκεςία 

Υποςτιριξθ υλοποίθςθσ τελικισ εργαςίασ 

 

 



6ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (200 ωρϊν και 13 εβδομάδων) 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

Σκοπόσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςτισ 

ςφγχρονεσ αρχζσ, μεκόδουσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ, ενιςχφοντασ το προφίλ τουσ ωσ εκπαιδευτζσ 

ενθλίκων και εξειδικεφοντασ ςε κζματα προετοιμαςίασ υποψθφίων για τισ Εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ 

Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.). 

Ππωσ προκφπτει από τα παραπάνω, οι ςυμμετζχοντεσ κα εφοδιαςτοφν με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ άμεςα 

εφαρμόςιμεσ ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο, κα αναβακμίςουν το ρόλο τουσ και κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

αλλθλεπιδράςουν δθμιουργικά και να ςυνειςφζρουν ςτθν αποτελεςματικι μάκθςθ. 

 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

1θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Ορίηουν τθ ςθμαςία των εννοιϊν εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ ενθλίκων, δια βίου μάκθςθ, ανοικτι 

και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ, ενθλικιότθτα, εκπαιδευτικι 

πολιτικι  κλπ. 

- Αναγνωρίςουν τισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά του ενιλικα εκπαιδευόμενου. 

- Ερμθνεφουν τισ κζςεισ των βαςικϊν κεωριϊν τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

- Αντιλθφκοφν τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ρόλου του εκπαιδευτι ενθλίκων και να τισ ςυνδζςουν με 

τισ βαςικζσ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τισ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ μάκθςθσ. 

- Διακρίνουν τισ ςφγχρονεσ επαγγελματικζσ λειτουργίεσ του εκπαιδευτι ενθλίκων και τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν επαγγελματικι του ταυτότθτα. 

- Ρροςδιορίςουν τθ ςθμαςία  τθσ δυναμικισ και τθσ διεργαςίασ τθσ ομάδασ. 

- Ρεριγράφουν τα χαρακτθριςτικά, τα ςτάδια και τισ φάςεισ ανάπτυξθσ τθσ ομάδασ. 

- Γνωρίςουν τθν ζννοια, τα είδθ, τα αντικείμενα, τουσ τρόπουσ και τθ χρθςιμότθτα τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ 

βελτίωςθ ανάπτυξθσ και διδαςκαλίασ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Εφαρμόηουν αποτελεςματικά τισ αρχζσ και τεχνικζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

- Εμπνζονται και να εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τα κζματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

- Εφαρμόηουν και να ςχεδιάηουν βιωματικζσ αςκιςεισ ςχετικά με κζματα του εκπαιδευτικοφ τουσ 

αντικειμζνου. 

- Είναι εξοικειωμζνοι με τθν εφαρμογι βιωματικϊν αςκιςεων, προκειμζνου οι ίδιοι πρϊτα να 

αντιμετωπίςουν τισ δικζσ τουσ προκαταλιψεισ, φόβουσ και ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ απζναντι ςτο 

διαφορετικό, ϊςτε θ ζκβαςθ τθσ δουλειάσ τουσ να είναι επιτυχισ. 

- Βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ ικανότθτεσ που διακζτουν, παρακολουκϊντασ και ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτισ 

εξελίξεισ του πεδίου. 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Υποςτθρίηουν τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και το προφίλ τουσ ωσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων. 

- Υιοκετοφν μια ςτάςθ καινοτομίασ και ανανζωςθσ ςτο ζργο τουσ. 



- Ραροτρφνουν και άλλουσ ςυναδζλφουσ να κάνουν το ίδιο. 

- Αναπτφξουν κετικι ςτάςθ για τθ δια βίου μάκθςθ, τθ δυναμικι τθσ ομάδασ, τθν αξιολόγθςθ, τθν 

υποςτιριξθ του «διαφορετικοφ» και γενικά για τθ φιλοςοφία του ευρφτερου πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων.  

 

2θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Είναι εξοικειωμζνοι με τθ μεκοδολογία, τισ τεχνικζσ και τα μζςα ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

- Γνωρίςουν τι είναι και πϊσ υλοποιείται μια μικροδιδαςκαλία.  

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Εφαρμόηουν αποτελεςματικά τισ αρχζσ και τεχνικζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

- Εμπνζονται και να εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τα κζματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

- Βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ ικανότθτεσ που διακζτουν, παρακολουκϊντασ και ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτισ 

εξελίξεισ του πεδίου. 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Ρροτιμοφν τθν εφαρμογι και χριςθ τεχνικϊν εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζναντι των παραδοςιακϊν μορφϊν 

διδαςκαλίασ. 

- Υιοκετοφν μια ςτάςθ καινοτομίασ ςτο ζργο τουσ. 

- Ενκαρρφνονται διαρκϊσ για εμπλοκι ςε νζα επιμορφωτικά προγράμματα και δράςεισ με ςυναφζσ 

αντικείμενο.  

 

3θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΟ - ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Είναι εξοικειωμζνοι με τισ βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθ δια βίου μάκθςθ 

- Γνωρίςουν τθ διάςταςθ του ρόλου του φφλου ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

- Αντιλθφκοφν κζματα διαπολιτιςμικότθτασ και ετερογζνειασ, μζςα από το ρόλο τουσ ωσ εκπαιδευτζσ 

ενθλίκων 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ ικανότθτεσ που διακζτουν, παρακολουκϊντασ και ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτισ 

εξελίξεισ του πεδίου. 

- Εφαρμόηουν αρχζσ διαπολιτιςμικότθτασ. 

- Εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν τθν ετερογζνεια. 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Υιοκετοφν μια ςτάςθ ανανζωςθσ ςτο ζργο τουσ. 

- Ενκαρρφνονται διαρκϊσ για εμπλοκι ςε νζα επιμορφωτικά προγράμματα και δράςεισ με ςυναφζσ 

αντικείμενο.  

- Αναπτφξουν κετικι ςτάςθ για τθ δια βίου μάκθςθ, τθ δυναμικι τθσ ομάδασ, τθν αξιολόγθςθ, τθν 

υποςτιριξθ του «διαφορετικοφ» και γενικά για τθ φιλοςοφία του ευρφτερου πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων.  

 

4θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΡΡΕΡ  



Α. Σε επίπεδο γνώςεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Γνωρίςουν ςτθν πράξθ τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειασ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων 

ςτθν Ελλάδα. 

- Εξοικειωκοφν με το εργαλείο τθσ μικροδιδαςκαλίασ. 

- Αντιλθφκοφν τισ καλζσ πρακτικζσ που οδθγοφν με μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτθν επιτυχία. 

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ ικανότθτεσ που διακζτουν, παρακολουκϊντασ τα ςχόλια επανατροφοδότθςθσ που 

κα λάβουν από τουσ εκπαιδευτζσ τουσ. 

- Εφαρμόηουν ςτθν πράξθ όςα βίωςαν ςε κεωρθτικό επίπεδο ςτο πλαίςιο ςεμιναρίων. 

Γ. Σε επίπεδο ςτάςεων και ςυμπεριφορών  

Οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να: 

- Υιοκετοφν ςτάςθ καινοτομίασ και μοναδικότθτασ του ζργου τουσ ωσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων. 

- Ενκαρρφνονται διαρκϊσ για τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ προςπάκειάσ τουσ. 

- Αναπτφξουν κετικι ςτάςθ για τθ διαδικαςία εξετάςεων. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ – ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

 ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΕΣ ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

1θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

1. Ορολογία και χαρακτθριςτικά ενθλίκων εκπαιδευομζνων (Γεροςτζργιου) 

2. Βαςικζσ κεωρίεσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (Γεροςτζργιου) 

3. Ο εκπαιδευτισ ενθλίκων και ο ρόλοσ του( Γεροςτζργιου) 

4. Δυναμικι και διεργαςία ομάδασ: Θ εκπαίδευςθ ςε ομάδεσ (Γεροςτζργιου) 

5. Θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (Γεροςτζργιου) 

6. Ιςτορικι εξζλιξθ – Εκπαιδευτικι Ρολιτικι (Γεροςτζργιου) 

50 
1θ και 2θ 

εβδομάδα 

2θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

1. Μεκοδολογία και ςχεδιαςμόσ διδακτικισ ενότθτασ (Ντοφμοσ) 

2. Εκπαιδευτικζσ Τεχνικζσ (Ντοφμοσ) 

3. Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μζςα- Χϊροσ (Ντοφμοσ) 

4. Μικροδιδαςκαλία ςτθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν ενθλίκων (Ντοφμοσ). 

50 
3θ και 4θ 

εβδομάδα 

3θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΟ - ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθ δια βίου μάκθςθ (Κωφίδου) 

2. Θ διάςταςθ του ρόλου του φφλου ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (Κωφίδου) 

3. Διαπολιτιςμικότθτα και ετερογζνεια ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (Κωφίδου) 

25 5θ εβδομάδα 

4θ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΡΡΕΡ  

1. Φάςεισ εξζταςθσ (Γεροςτζργιου) 

2. Διαδικαςία Μικροδιδαςκαλίασ / κριτιρια αξιολόγθςθσ (Γεροςτζργιου) 

3. Διαδικαςία ςυνζντευξθσ (Γεροςτζργιου) 

4. Λίγο πριν τθ θμζρα τθσ εξζταςθσ – αυτοζλεγχοσ (Γεροςτζργιου) 

25 6θ εβδομάδα 

5. Τελικι Εργαςία: Σχεδιαςμόσ -  Ραρουςίαςθ -  Αξιολόγθςθ Μικροδιδαςκαλίασ 

(Γεροςτζργιου – Ντοφμοσ – Κωφίδου – Δαγδιλζλθ - Σμιξιϊτθ) 
50 7θ - 12θ 

εβδομάδα 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΓΕΟΣΤΕΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΡΗ  (kgerost@yahoo.gr)   

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ & ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ: 200 12 

 

 



7ο ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΡΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   

«Ρροςωπικόσ Βοθκόσ ατόμων με αναπθρία» (500 ωρϊν και 9 μθνϊν) 

 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν επίςθμθ Βεβαίωςθ – 

Ριςτοποίθςθ Επιτυχοφσ Ραρακολοφκθςθσ από το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Το Ρρόγραμμα απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, εκπαιδευτζσ 

ενθλίκων, αλλά και γενικότερα (χωρίσ περιοριςμοφσ) ςε ειδικοφσ διαφόρων επιςτθμονικϊν πεδίων 

(απόφοιτουσ δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ), που επικυμοφν να εργαςτοφν ωσ προςωπικοί 

βοθκοί των ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021) που 

ψθφίςτθκε και δθμοςιεφτθκε πρόςφατα. Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων, 

τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν εκπαίδευςθ και 

υποςτιριξθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτα γενικά και τα ειδικά ςχολεία τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, 

ΕΕΕΕΚ). Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του οι επιμορφοφμενοι λαμβάνουν πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ από το 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, το οποίο το οποίο ΜΟΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μζγιςτο ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΣΕΡ 

για διοριςμό εκπαιδευτικϊν ΡΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπλθρωτϊν) κακϊσ και για ΕΝΤΑΞΘ ςτο «Μθτρϊο 

Ρροςωπικϊν Βοθκϊν για Άτομα των Αναπθρία» του ΡΑΜΑΚ για απαςχόλθςθ ωσ Βοθκοί ΑμΕΑ ςφμφωνα με 

το νζο νόμο 4837/2021 -ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021, Άρ.34 (είναι ςτθν πράξθ το πρϊτο Μθτρϊο Ρροςωπικϊν Βοθκϊν 

που δθμιουργείται ςτθ χϊρα), ςε προκθρφξεισ για επιλογι ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, και ανάλογα με τθν προκιρυξθ ςε 

ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά. 

Νομοκεςία: Σφμφωνα με το Άρκρο 34, του πρόςφατα δθμοςιευμζνου νόμου 4837/2021 (ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021), 

κάκε άτομο με αναπθρία δικαιοφται «Ρροςωπικό Βοθκό», ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ αναπθρίασ και τόπου διαβίωςθσ.  

«Ρροςωπικόσ Βοθκόσ», είναι το φυςικό πρόςωπο το οποίο υποςτθρίηει τα άτομα με αναπθρία. Θ υπθρεςία του 

Ρροςωπικοφ Βοθκοφ παρζχεται ςτθ βάςθ των εξατομικευμζνων αναγκϊν και ςυνκθκϊν ηωισ των ατόμων με 

αναπθρία και ςφμφωνα με τισ ατομικζσ επιλογζσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, προσ διευκόλυνςθ, ιδίωσ, των 

κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων τουσ, για τθν ενίςχυςθ τθσ ανεξάρτθτθσ διαβίωςθσ και τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτθν 

κοινωνία, ςυμβάλλοντασ ςτθν αποτροπι τθσ περικωριοποίθςθσ και ιδρυματοποίθςισ τουσ. Αποδζκτεσ τθσ υπθρεςίασ 

είναι τα άτομα με αναπθρία, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ αναπθρίασ και τόπου διαβίωςθσ. Επιπλζον, ςφμφωνα με το 

άρκρο 36 του ίδιου νόμου, επιλζξιμοι ωφελοφμενοι, κατά τθν πιλοτικι εφαρμογι του προγράμματοσ, είναι άτομα 

θλικίασ 16 ζωσ 65 ετϊν με πιςτοποιθμζνθ αναπθρία (κινθτικι, νοθτικι, αναπτυξιακι ι αιςκθτθριακι).  

Το πρόγραμμα «Ρροςωπικόσ Βοθκόσ για άτομα με Αναπθρία», ςφντομα κα ξεκινιςει να εφαρμόηεται πιλοτικά 

ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ και προβλζπεται να ενταχκοφν αρχικά ςε αυτό 2.000 ωφελοφμενοι (άτομα με αναπθρία), ενϊ 

ζχει εξαςφαλιςτεί θ οικονομικι βιωςιμότθτα για τθ μετζπειτα κακολικι πανελλαδικι εφαρμογι του. 

 



ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

Το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό 

επίπεδο, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν κάλυψθ των ιδιαίτερων απαιτιςεων που κζτει θ υποςτιριξθ 

των ατόμων με αναπθρία και ειδικότερα από τθ κζςθ του «Ρροςωπικοφ Βοθκοφ για Άτομα με Αναπθρία». 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: 

1. Ο προςωπικόσ βοθκόσ ωσ ςφςτθμα υποςτιριξθσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ατόμων με 

νοθτικι αναπθρία ι βαριζσ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία) 

2. Ο προςωπικόσ βοθκόσ ωσ ςφςτθμα υποςτιριξθσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ατόμων με 

τφφλωςθ (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία) 

3. Ο ρόλοσ του προςωπικoφ βοθκoφ: Κατανόθςθ και διαχείριςθ πρακτικϊν κεμάτων (4 ϊρεσ ςφγχρονθ 

από απόςταςθ διδαςκαλία) 

4. Αρχζσ θκικισ δεοντολογίασ ωσ προςωπικόσ βοθκόσ (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + 

αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

5. Κατανοϊντασ τισ ανάγκεσ των ατόμων με νοθτικι αναπθρία ι βαριζσ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ (8 

ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

6. Κατανοϊντασ τισ ανάγκεσ των ατόμων με τφφλωςθ (8 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + 

αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

7. Μετάβαςθ ςτθν ενιλικθ ηωι των ατόμων με νοθτικι αναπθρία ι βαριζσ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ (8 

ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

8. Μετάβαςθ ςτθν ενιλικθ ηωι των ατόμων με τφφλωςθ (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + 

αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

9. Αυτονομία και Ανεξαρτθςία των ατόμων με νοθτικι αναπθρία ι βαριζσ και πολλαπλζσ αναπθρίεσ (4 

ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

10. Αυτονομία και Ανεξαρτθςία των ατόμων με τφφλωςθ (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + 

αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

11. Συνθγορία και αυτοςυνθγορία (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία) 

12. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ανεξάρτθτθσ διαβίωςθσ ςτα άτομα με νοθτικι αναπθρία ι βαριζσ και 

πολλαπλζσ αναπθρίεσ (8 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

13. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ανεξάρτθτθσ διαβίωςθσ ςτα άτομα με τφφλωςθ (4 ϊρεσ ςφγχρονθ από 

απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

14. Τεχνικζσ ςυνοδείασ ατόμων με τφφλωςθ (8 ϊρεσ ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ 

διδαςκαλία) 

15. Υποςτιριξθ τθσ Ρροςβαςιμότθτασ (χωρικισ και θλεκτρονικισ) για άτομα με αναπθρία (8 ϊρεσ 

ςφγχρονθ από απόςταςθ διδαςκαλία) 



16. Υποςτθρικτικι τεχνολογία για τθν κακθμερινι διαβίωςθ ατόμων με αναπθρία (16 ϊρεσ ςφγχρονθ από 

απόςταςθ διδαςκαλία + αςφγχρονθ διδαςκαλία) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ: μζλθ ΔΕΡ ςτο Τμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ του 

Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ςτθν κατεφκυνςι τθσ Ειδικισ Αγωγισ 

 

 


