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

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ»,

διάρκειας 150 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του

Πανεπιστημίου και μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης/σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

και διά ζώσης. 

 

Διάρκεια:            150 ώρες

Κόστος:               300 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Μεικτή (Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση,

διά ζώσης) 

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

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τσιρίκας Ε.ΔΙ.Π., - Τμήμα Εκπαιδευτικής και

Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς α’/βμιας και β’/βμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές

ενηλίκων ανεξαρτήτου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, στελέχη οργανισμών ή

επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε Πανεπιστήμια και γενικά σε όποιον έχει

σοβαρό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

· Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση

ενηλίκων (αρχές, θεωρίες, ιστορική εξέλιξη, εκπαιδευτική πολιτική,

διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, χρήση εποπτικών μέσων και διαχείριση

χώρου διδασκαλίας)

· Η ολοκληρωμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πιστοποίηση

της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ σε θεωρητικό και πρακτικό

επίπεδο με ιδιαίτερη εστίαση στον σχεδιασμό, την παρουσίαση και την

αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.

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

 

Σε επίπεδο γνώσεων

· Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων
· Να περιγράφουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
· Να αναφέρουν τους βασικούς συντελεστές της αποτελεσματικής μάθησης
· Σε επίπεδο δεξιοτήτων
· Να σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις

παραμέτρους

· Να επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, τα

εποπτικά μέσα και το χώρο

· Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν μια μικροδιδασκαλία

 

Σε επίπεδο στάσεων
· Να ευαισθητοποιηθούν στην αποτελεσματική μάθηση στηριζόμενοι στις

αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκωνκαι αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους και

τα πιθανά εμπόδια
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με τη παράδοση σχεδίου μικροδιδασκαλίας, παρουσίαση και
αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Θα ακολουθηθούν οι εκπαιδευτικές τεχνικές που συνάδουν με την ασύγχρονη και
σύγχρονη τηλεδιάσκεψη όπως π.χ. μελέτες περίπτωσης και τεστ αξιολόγησης και στη
δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία εκπόνησης της μικροδιδασκαλίας
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησής της σε συνθήκες που προσομοιάζουν με
αυτές της πιστοποίησης. Θα χρησιμοποιηθούν πλατφόρμες για την ασύγχρονη και
σύγχρονη εκπαίδευση και αίθουσες του Πανεπιστημίου για την δια ζώσης
διδασκαλία. Με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα
μελέτης στον εκπαιδευόμενο ανεξαρτήτως χρονικών και χωρικών περιορισμών, με
την σταδιακή παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, με χρονοδιάγραμμα εργασιών και
με προθεσμίες υποβολής τεστ. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον
χρήσης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια
εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Η διάθεση του εκπαιδευτικού
υλικού γίνεται με την μορφή κειμένων, παρουσιάσεων, οπτικοακουστικών μέσων,
κλπ., ενώ διασφαλίζεται η απευθείας επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η τεχνική
υποστήριξη μέσω κατάλληλων εργαλείων (φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής
μηνυμάτων, helpdesk, κ.α.)
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. 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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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες
1, «Ομάδα Εκπαιδευομένων-Ομάδες Στόχοι-Βασικές Εισαγωγικές έννοιες / 7 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευμένων και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση
να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τις διάφορες ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους
β) προσδιορίζουν την έννοια της ομάδας των ενήλικων εκπαιδευόμενων
γ) διακρίνουν τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της ομάδας των ενήλικων
εκπαιδευόμενων
δ) ευαισθητοποιηθούν στη δημιουργία καλού μαθησιακού κλίματος
 

2. Ομάδα και Εκπαίδευση Ενηλίκων / 15 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η αποσαφήνιση της «Δυναμικής της ομάδας», ο προσδιορισμός
των σταδίων λειτουργίας μιας ομάδας και οι ρόλοι των μελών της.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν την έννοια της δυναμικής της ομάδας και των σταδίων λειτουργίας της
β) διαχειρίζονται την πρώτη εναρκτήρια συνάντηση και τις συγκρούσεις στην ομάδα
γ) ευαισθητοποιηθούν στη σημασία της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
 

3. Θεωρητικό Πλαίσιο Ι: Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων / 7 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και την
συμβολική/αφηρημένη μάθηση: 1. Εκπαιδευτής ενηλίκων και μαθησιακό κλίμα
2. Συμβολική /αφηρημένη μάθηση και εμπειρική/βιωματική μάθηση: Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα, 3. Βασικές αρχές βιωματικής μάθησης 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν το ρόλο του εκπαιδευτή στη δημιουργία του μαθησιακού κλίματος
β) περιγράφουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εμπειρικής μάθησης
γ) ευαισθητοποιηθούν στη δημιουργία συνθηκών για την ενεργοποίηση των
εκπαιδευομένων
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4. Θεωρητικό Πλαίσιο ΙΙ: Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων / 13 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης
ενηλίκων και των στοχαστών αυτών των θεωριών. Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τη θεωρία της Ανδραγωγικής του M. Knowles,, τις απόψεις του P. Freire

για την εκπαίδευση, τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του J. Mezirow, τον κύκλο
μάθησης του Kolbκαι Fry

β) προσδιορίζουν την έννοια της ομάδας των ενήλικων εκπαιδευόμενων
γ) διακρίνουν τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της ομάδας των ενήλικων
εκπαιδευόμενων
δ) στοχαστούν στα σημεία σύγκλισης των βασικών θεωριών μάθησης
 

5. Ιστορική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Εκπαιδευτική Πολιτική / 7 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η γνωριμία με την ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης
ενηλίκων και της εκπαιδευτικής πολιτικής (1. Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση-

μάθηση, 2. Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση, 3. Εκπαιδευτική πολιτική και δια
βίου μάθηση, 4. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποίηση εκπαιδευτικής
Επάρκειας)

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν την τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση
β) περιγράφουν την εκπαιδευτική πολιτική, τη δια βίου μάθηση και το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων
γ)ευαισθητοποιηθούν στην αναγκαιότητα για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής
επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης
 

6. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Σχεδιασμός και Κοινωνικο- Οικονομικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο
/ 13 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η αναγνώριση των σταδίων σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος και του κοινωνικού-οικονομικού-και πολιτισμικού πλαισίου του
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) περιγράφουν τα στάδια σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και του
πλαισίου του
β) προσδιορίζουν το περιεχόμενο, τους στόχους και τους σκοπούς της διδακτικής
ενότητας
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7. »Εκπαιδευτικές Μέθοδοι-Τεχνικές-

Εκπαιδευτική Διεργασία-Μέρος Ι / 10 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με
τις ενεργητικές-βιωματικές εκπαιδευτικές
τεχνικές, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τις ενεργητικές-βιωματικές
εκπαιδευτικές τεχνικές
β) προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των
τεχνικών, ερωτήσεις και απαντήσεις,
συζήτηση, καταιγισμό ιδεών, επίδειξη και την
τεχνική ‘ομάδες εργασίας’

δ) ευαισθητοποιηθούν στη χρήση αυτών των
τεχνικών

8. »Εκπαιδευτικές Μέθοδοι-Τεχνικές-

Εκπαιδευτική Διεργασία-Μέρος ΙΙ / 10 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με
τις ενεργητικές-βιωματικές εκπαιδευτικές
τεχνικές, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τις ενεργητικές-βιωματικές
εκπαιδευτικές τεχνικές
β) προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των
τεχνικών, μελέτες περίπτωσης, παιχνίδι
ρόλων, προσομοίωση, τεχνική ‘λύση του
προβλήματος’, εισήγηση
γ) ευαισθητοποιηθούν στη χρήση αυτών των
τεχνικών
 

9. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι-Τεχνικές-Εκπαιδευτική
Διεργασία-Μέρος ΙΙΙ / 5 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με τις
ενεργητικές-βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές,
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους
1. Οι τεχνικές ‘Συνέντευξη από Ειδικό,
‘Εκπαιδευτική Επίσκεψη’

2. ‘Εκπαιδευτική Βιογραφία’ και κριτικός
στοχασμός
3. Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση
της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση
να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τις ενεργητικές-βιωματικές
εκπαιδευτικές τεχνικές
β) προσδιορίζουντα χαρακτηριστικά των
τεχνικών, συνέντευξη από ειδικό, εκπαιδευτική
επίσκεψη, εκπαιδευτική βιογραφία
γ) ευαισθητοποιηθούν στη χρήση αυτών των
τεχνικώνβασιζόμενοι σε σωστά κριτήρια
επιλογής
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10. Βασικές Ικανότητες-Φύλο-

Διαπολιτισμικότητα / 10 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με
τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης
1.Βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
2. Οι οκτώ βασικές ικανότητες
3. Πως ορίζουν τον εαυτό τους οι άνδρες και οι
γυναίκες
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
β) προσδιορίζουν τις οκτώ βασικές ικανότητες
γ) περιγράφουν πως ορίζουν τον εαυτό τους οι
άνδρες και οι γυναίκες
δ) ευαισθητοποιηθούν στη
διαπολιτισμικότητα

11. Εκπαιδευτικό Υλικό-Εποπτικά Μέσα-Χώρος / 10

ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με τα
εποπτικά μέσα και τη χρήση τους, τα εκπαιδευτικά
λογισμικά και το εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό
1. Εποπτικά μέσα και οι αρχές χρήσης τους, 2. ΤΠΕ
ως σύγχρονο εποπτικό μέσο και εμπόδια στη
χρήση τους, 3. Εκπαιδευτικά λογισμικά και τα
πλεονεκτήματά τους , 4. Εκπαιδευτικό και
ψηφιακό υλικό, 5. Προδιαγραφές χώρου
εκπαίδευσης
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση
της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τα εποπτικά μέσα και τις χρήσεις
τους, β)περιγράφουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά
και τα πλεονεκτήματά τους, γ) διακρίνουν τις
προδιαγραφές του χώρου εκπαίδευσης, δ)

ευαισθητοποιηθούν στην αναγνώριση της αξίας
των εποπτικών μέσων, του εκπαιδευτικού
υλικού και του χώρου
 

12. Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη / 10 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με την
αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτή και εκπαιδευτικού
έργου και την συνεχή ανάπτυξη
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση
της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε
θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τα κριτήρια, τα εργαλεία, το
σκοπό και τις τεχνικές της αυτοαξιολόγησης του
εκπαιδευτή
β) προσδιορίζουν την ποιότητα του
εκπαιδευτικού έργου μέσω της αυτοαξιολόγησης
γ) διακρίνουν τους τέσσερις άξονες της
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
δ) ευαισθητοποιηθούν στην αξιοποίηση της
αυτοαξιολόγησης
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13. Η Μικροδιδασκαλία / 10 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η εξοικείωση με
την έννοια και τα χαρακτηριστικά της
μικροδιδασκαλίας
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α)προσδιορίζουν την έννοια της
μικροδιδασκαλίας
β)διακρίνουν τη σημασία του σχεδιασμού της
μικροδιδασκαλίας και της αξιολόγησής της
γ) διακρίνουν τις σωστές τεχνικές
παρουσίασης
δ) ευαισθητοποιηθούν στη δημιουργία του
σωστού σχεδίου για την υλοποίηση μιας
επιτυχημένης μικροδιδασκαλίας

14. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών / 16 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η δυνατότητα
υλοποίησης και αξιολόγησης μιας
μικροδιδασκαλίας
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τη σημασία του σωστού
σχεδίου μικροδιδασκαλίας
β)διακρίνουν τον σωστό τρόπο παρουσίασης
της μικροδιδασκαλίας
γ) ευαισθητοποιηθούν στη μάθηση μέσω
αξιολόγησης διάφορων μικροδιαδακαλιών
 

15. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών και
Κλείσιμο Προγράμματος / 4 ώρες
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η δυνατότητα
υλοποίησης και αξιολόγησης μιας
μικροδιδασκαλίας και η αξιολόγηση όλου του
προγράμματος
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

α) αναγνωρίζουν τη σημασία του σωστού
σχεδίου μικροδιδασκαλίας
β)διακρίνουν τον σωστό τρόπο παρουσίασης
της μικροδιδασκαλίας
γ) ευαισθητοποιηθούν στη μάθηση μέσω
αξιολόγησης διάφορων μικροδιαδακαλιών
γ) αξιολογούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που
συμμετείχαν
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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:
 

 

ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Κ.Π.

ΓΚΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ., ΤΜΗΜΑ Ε.Κ.Π.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Κ.Π.

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  11



ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το βασικό υλικό μελέτης παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει:

-Εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις διδασκόντων σε ηλεκτρονική μορφή

-Οδηγοί εκπαιδευτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων

-Πρόσθετη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία (βιβλία, άρθρα και

περιοδικά)

-Ενδεικτικές ιστοσελίδες (ελληνικές και διεθνείς) με υλικό περαιτέρω μελέτης

-Λοιπό οπτικοακουστικό υλικό.
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Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 300€, εφάπαξ καταβολή διδάκτρων με την
εγγραφή.
 

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


