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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ», διάρκειας 450 ωρών το

οποίο με μεικτή εκπαίδευση και μέσω πλατφόρμας σύγχρονης ασύγχρονης

τηλεκπαίδευσης. 

 

Διάρκεια:            450 ώρες

Κόστος:               390 Ευρώ

 

Υλοποίηση:       Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής - Τμήμα

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται  καμία εκπτωτική πολιτική

του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς

λειτουργούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών

πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία και

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (π.χ. ΕΚΕΚ ΑμεΑ), σε ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης

ατόμων με αναπηρία ή γενικότερα να απασχοληθούν (και ως ιδιώτες) στο πεδίο

της ανάπτυξης δεξιοτήτων μετάβασης στην ενήλικη ζωή, εφήβων και νέων με

αναπηρία.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με

επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης και των νέων εφήβων με αναπηρία, τόσο στα γενικά σχολεία και

τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο,

ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΕΚΕΚ ΑμεΑ).,

όσο και σε ατομικό επίπεδο, πέραν του πλαισίου τον δομών αυτών.

Μαθησιακοί Στόχοι του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

· Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στο αντικείμενο της μετάβασης στην

ενήλικη ζωή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέων με

αναπηρία με έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό, στην ανεξάρτητη διαβίωση

και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

· Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της μετάβασης στην

ενήλικη ζωή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέων με

αναπηρία με έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό, στην ανεξάρτητη διαβίωση

και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

· Η απόκτηση δεξιοτήτων στο αντικείμενο της μετάβασης στην ενήλικη ζωή

των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέων με αναπηρία με έμφαση

στον αυτοπροσδιορισμό, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην επαγγελματική

αποκατάσταση.

· Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης και σχεδιασμού

προγραμμάτων παρέμβασης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

νέους με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με 3 βιβλιογραφικές εργασίες και μια ερευνητική κατά τη διάρκεια
του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους
συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 450 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
· 36 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.
· 414 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει
την υλοποίηση 3 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα
ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα
έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την
επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα. 
Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό
χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να
βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή
τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα
συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν
διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Στην
ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε
πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό
χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την
εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Σημειώνεται ότι όλες οι
τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης
τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη
λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν
θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/ τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό
χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της
καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων των χρηστών
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού
φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο
με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές
γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το  πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και διδασκαλία με τη μέθοδο της Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη
του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (υποβολή εργασίας, τελική
εξέταση κλπ.). Με τον όρο Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία
διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και
των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το
σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό,
κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η
πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή
κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox),
από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού
στον υπολογιστή τους.
Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό,
υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την
απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων
συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης - forum, ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων - chat).
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες
Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
1. Μοντέλα, Προγράμματα, Σχεδιασμός και Δεξιότητες Μετάβασης (4 ώρες σύγχρονη
τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η κατανόηση της σημασίας των στοχευμένων ενεργειών
μετάβασης για τη μετάβαση από το λύκειο στην ενήλικη ζωή, καθώς και των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται (μοντέλα, εργαλεία αξιολόγησης), προκειμένου να επιτευχθεί επιτυχής
μετάβαση. Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να:
α) Γνωρίσουν τα βασικά βήματα που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της μετάβασης και τα
συμβαλλόμενα μέλη.
β) Γνωρίσουν τα μοντέλα, τις πρακτικές και τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στο
σχεδιασμό της μετάβασης.
γ) Γνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες μετάβασης, οι οποίες είναι αναγκαίες να αναπτυχθούν.
δ) Κατανοήσουν τη σημασία του να εφαρμόζονται συντονισμένες διαδικασίες μετάβασης
στα άτομα με αναπηρία.
2. Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Μετάβασης – Τυπική και Άτυπη αξιολόγηση με τη Χρήση των
Βασικών Εργαλείων Αξιολόγησης 1) Brigance Transition Skills Inventory και 2) TPI-2: Transition

Planning Inventory (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την διαδικασία και τα
μέσα/ εργαλεία αξιολόγησης των δεξιοτήτων μετάβασης. Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
α) Γνωρίσουν τι σημαίνει τυπική και άτυπη αξιολόγηση, καθώς και τα εργαλεία με τα οποία
μπορεί να  πραγματοποιηθεί ο καθένας τύπος αξιολόγησης.
β) Γνωρίσουν αναλυτικά δύο παγκοσμίως αποδεκτά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση της μετάβασης το 1) Brigance Transition Skills Inventory και 2) TPI-2: Transition

Planning Inventory. 
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3. «Εργασιακή Ένταξη Νέων με Αναπηρία» (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της
εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, τους τρόπους πραγμάτωσης και τις
προϋποθέσεις για την επίτευξή της.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι
σε θέση να:
α) Γνωρίζουν εις βάθος τις έννοιες «εργασιακή ένταξη-ενσωμάτωση», «εργασιακός
αποκλεισμός» των ατόμων με αναπηρία.
β) Κατανοούν τους θεσμικά οριζόμενους τρόπους για την εργασιακή ένταξη των ατόμων
με αναπηρία στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο στενό και ευρύτερο δημόσιο
τομέα, καθώς και το προστατευτικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της εργασιακής τους
ισότητας.
γ) Αντιλαμβάνονται και διακρίνουν τις μορφές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία,
πχ. υποστηριζόμενη- προστατευόμενη απασχόληση, ευέλικτες μορφές απασχόλησης,
αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα.
δ) Ενημερώνονται για το ρόλο που διαδραματίζουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία στην
ομαλή εργασιακή τους ένταξη, με έμφαση στις προτεραιότητες και στις τελικές επιδιώξεις
τους, στα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και στις εργασιακές τους δεξιότητες -χωριστά
εξετάζεται η απόδοσή τους στην εργασιακή συνέντευξη ως επιμέρους παράγοντας
επιτυχίας.
4. «Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τις υφιστάμενες
πολιτικές απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι
σε θέση να:
α) Γνωρίζουν τις πολιτικές απασχόλησης, με έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές, ως
συνολική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως επιμέρους στρατηγικές στο
πλαίσιο των Κρατών- μελών.
β) Συγκρίνουν τις πολιτικές απασχόλησης, τις καλές πρακτικές και τα προγράμματα των
Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με
αναπηρία.
γ) Εξετάζουν με κριτική ματιά τρέχοντα προγράμματα που στοχεύουν στην εργασιακή
ένταξη ειδικότερα των νέων με αναπηρία.
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5. «Νέοι με Αναπηρία και Εργασιακές Σχέσεις» (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +

ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις
που διαμορφώνονται σε ένα περιβάλλον εργασίας ως προς τους εργαζομένους με
αναπηρία και δη τους νεότερους σε ηλικία. Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
α) προσδιορίζουν την έννοια των «εργασιακών σχέσεων».

β) κατανοούν τις στάσεις των εργοδοτών και των συναδέλφων των εργαζομένων με
αναπηρία, τις συγκρούσεις και τις εν δυνάμει υποστηρικτικές συμπεριφορές για την
ομαλή προσαρμογή στο χώρο εργασίας των εργαζομένων με αναπηρία.
γ) αντιλαμβάνονται τους παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις εργασιακές
σχέσεις.
6. Δεξιότητες μετάβασης παιδιών και εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες:
αυτοπροσδιορισμός και αυτοσυνηγορία (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην έννοια της
μετάβασης με έμφαση στις δεξιότητες μετάβασης παιδιών και εφήβων με νοητικές και
αναπτυξιακές αναπηρίες.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Mε την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα:
α) γνωρίζουν τη θεωρία της μετάβασης, όπως έχει θεμελιωθεί στην διεθνή βιβλιογραφία,
β) γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της μετάβασης παιδιών
και εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, και
γ) γνωρίζουν για τον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοσυνηγορία ως δεξιότητες μετάβασης
7. Αυτοπροσδιορισμός: δεξιότητες και στρατηγικές διδασκαλίας (4 ώρες σύγχρονη
τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην έννοια του
αυτοπροσδιορισμού με έμφαση στις δεξιότητες και στρατηγικές σύμφωνα με τη θεωρία
του Wehmeyer

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Mε την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα:
α) γνωρίζουν τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, όπως έχει θεμελιωθεί στην διεθνή
βιβλιογραφία από τον Wehmeyer,

β) γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της 

 αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς και μάθησης, και
γ) γνωρίζουν για τις δεξιότητες και τις στρατηγικές διδασκαλίας για την ενίσχυση του
αυτοπροσδιορισμού.
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8. Δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού: αξιολόγηση
και παρέμβαση (4 ώρες σύγχρονη 

 τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων στην αξιολόγηση και
στην παρέμβαση για την ενίσχυση του
αυτοπροσδιορισμού. Στόχοι Διδακτικής
Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι θα:
α) εξοικειωθούν με την διαδικασία της
αξιολόγησης των δεξιοτήτων 

 αυτοπροσδιορισμού,
β) γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν το
μοντέλο διδασκαλίας αυτοπροσδιοριζόμενης
μάθησης και διδασκαλίας του Wehmeyer, και
γ) γνωρίζουν για τις βασικές αρχές σχεδιασμού
και υλοποίησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την ενίσχυση του
αυτοπροσδιορισμού.
 

9. Δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης:
αξιολόγηση και παρέμβαση (4 ώρες
σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην
αξιολόγηση και στην παρέμβαση για την
ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της
ανεξάρτητης διαβίωσης.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Mε την
ολοκλήρωση της ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι θα:
α) εξοικειωθούν με την διαδικασία της
αξιολόγησης των δεξιοτήτων
ανεξάρτητης διαβίωσης,
β) γνωρίζουν τις βασικές αρχές
προσαρμογής και τροποποίησης του
εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού
σύμφωνα με το μοντέλο διδασκαλίας
αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης και
διδασκαλίας του Wehmeyer για την
ενίσχυση των δεξιοτήτων ανεξάρτητης
διαβίωσης, και
γ) γνωρίζουν για τις βασικές αρχές
σχεδιασμού και υλοποίησης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
ενίσχυση των δεξιοτήτων ανεξάρτητης
διαβίωσης.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων

καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού

διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική

γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακολουθεί λίστα με τους βασικούς εισηγητές:

- Λ. Καρτασίδου , Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Δ. Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- Ι. Δημητριάδου, Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή:

1) ένα βιβλίο,

2) σημειώσεις των διδασκόντων,

3) άρθρα των διδασκόντων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια,

4) βιβλιογραφία για κάθε ενότητα στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση

μέσω της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου (υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
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Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 390€, Προκαταβολή  250€ με την εγγραφή και μία
δόση.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


