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

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», διάρκειας 410 ωρών το οποίο θα

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και μέσω πλατφόρμας

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διά ζώσης. 

 

Διάρκεια:            410 ώρες

Κόστος:               550 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Μεικτή (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, διά ζώσης εκπαίδευση) 

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

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους επαγγελματικού
προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της εφαρμοσμένης
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης, πτυχιούχους και
μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων και σε όλους όσοι
ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα επαγγελματικής
συμβουλευτικής για ΑμεΑ και ΕΚΟ.



Μοριοδότηση
με το μέγιστο των τριών (3) μορίων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με

θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας

στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. K1/121514

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β’/26-07-2017)

με το μέγιστο των δύο (2) μορίων σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.: 5697/336/02-08-2018, σε

ειδικότητες συναφούς αντικειμένου, στο διδακτικό αντικείμενο των

προκηρυσσόμενων θέσεων (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς)

με το μέγιστο των δύο (2) μορίων στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής

Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του

ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’

Αριθμ. 2158/Δ1/11297 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας

αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου

χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και

των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες

συναφούς αντικειμένου (π.χ. συμβούλους Ε.Π.)

με το μέγιστο των τριών (3) μορίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-

03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49927 και θέμα: «Κριτήρια και

διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.)» στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων, με 0,25

ανά 50 ώρες με δύο (2) μόρια στο νέο σύστημα διορισμών (Ν.4589/2019, αρ.57-

58)
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος Επαγγελματική Επαγγελματική

Συμβουλευτική & Ένταξη στην Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία και

λοιπών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων είναι να παρέχει στους/στις

εκπαιδευόμενους-ες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές,

απαραίτητες για την συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με αναπηρία

(εφεξής ΑμεΑ) και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (εφεξής ΕΚΟ),

προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των ατόμων από

άτομα από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με

βάση τις Αρχές της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μετά

το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι-ες:

· θα γνωρίζουν το πεδίο της επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ και ΕΚΟ

· θα έχουν καλλιεργήσει τις δεξιότητες συμβουλευτικής

· θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες για

επαγγελματική συμβουλευτική των ΑμεΑ και ΕΚΟ

· θα αποδέχονται την ανάγκη για παροχή στοχευμένων υπηρεσιών

επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ και ΕΚΟ
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Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εργασίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Μετά την επιτυχή
αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ



Μαθησιακοί στόχοι
1. ΓΝΩΣΕΙΣ
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι-ες το επιστημονικό πεδίο της
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού  Προσανατολισμού τα
θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας τη διεθνή
έρευνα επαγγελματικής συμβουλευτικής και ένταξης στην Απασχόληση ΑμεΑ και
ΕΚΟ τη μεθοδολογία συμβουλευτικής υποστήριξης ΑμεΑ και ΕΚΟ τα προγράμματα
επαγγελματικής συμβουλευτικής για ΑμεΑ και ΕΚΟ τα μοντέλα απασχόλησης ΑμεΑ
και ΕΚΟ προγράμματα και καλές πρακτικές επαγγελματικής αποκατάστασης ΑμεΑ
και ΕΚΟ
 

2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Να είναι ικανοί οι εκπαιδευόμενοι-ες:
να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα στοιχεία των θεωριών επαγγελματικής
ανάπτυξης και επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες για συμβουλευτική υποστήριξη των
επωφελούμενων
να προσεγγίζουν και να εντοπίζουν τις διαφορετικές ανάγκες για επαγγελματική
συμβουλευτική των διαφορετικών ατόμων και ομάδων ΑμεΑ και ΕΚΟ
να διακρίνουν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις διαφορετικές μεθόδους
επαγγελματικής συμβουλευτικής, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες
να υλοποιούν συμβουλευτικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και
ένταξης στην απασχόληση με άτομα με αναπηρία ή άλλη ευαλωτότητα.
 

3. ΣΤΑΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
Οι εκπαιδευόμενοι-ες: να σέβονται τη διαφορετικότητα και μοναδικότητα των ΑμεΑ
και των ατόμων από οποιαδήποτε ΕΚΟ ,  να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των
στοχευμένων παρεμβάσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής για συγκεκριμένες
ομάδες-στόχου (ΑμεΑ και ΕΚΟ), να αποδέχονται την ανάγκη για διά βίου μάθηση
στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής, να υιοθετήσουν και αξιοποιήσουν
στη δική τους επαγγελματική πρακτική όσα θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα εξειδίκευσης, να συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών ΣΥΕΠ στη χώρα μας
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
1. «Οριοθέτηση και Θεωρητικό Υπόβαθρο του Πεδίου ‘Επαγγελματική Συμβουλευτική –

Επαγγελματικός Προσανατολισμός’» (40 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να οριοθετηθεί το διεπιστημονικό πεδίο
Επαγγελματική
Συμβουλευτική -Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΕΣ-ΕΠ) καθώς και να γνωρίσουν οι
εκπαιδευόμενοι-ες το θεωρητικό πλαίσιο του πεδίου μέσα από την παρουσίαση των
θεμελιωδών θεωρητικών μοντέλων επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογών
σταδιοδρομίας.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να ορίζουν το πεδίο ΕΣ-ΕΠ
· να περιγράφουν τα βασικά σημεία ανά θεωρητικό μοντέλο
· να διακρίνουν τον σκοπό, τους στόχους και τις αρχές των υπηρεσιών ΕΣ-ΕΠ
· να αναφέρουν τους πληθυσμούς-στόχους και τις μορφές υπηρεσιών πεδίου ΕΣ-ΕΠ
2. «Μεθοδολογία και μορφές παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής -

Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (40 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι-ες τη μεθοδολογία
και τις μορφές παροχής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Επαγγελματικού
Προσανατολισμού(ΕΣ-ΕΠ), με εστίαση στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά ατομικής και ομαδικής ΕΣ-ΕΠ
· να αναγνωρίζουν το αίτημα του συμβουλευόμενου ατόμου και να προσαρμόζουν
ανάλογα το
περιεχόμενο της συμβουλευτικής παρέμβασης
· να προσομοιάζουν τη διεξαγωγή μιας ατομικής συμβουλευτικής συνάντη σης
3. «Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Το Προφίλ του Συμβούλου Σταδιοδρομίας &

Απασχόλησης» (60 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το επαγγελματικό
προφίλ του Συμβούλου Σταδιοδρομίας – Επαγγελματικού Προσανατολισμού και να
ασκηθούν-αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής (ενεργητική
ακρόαση, ενσυναίσθηση, εστίαση, ανατροφοδότηση, αντανάκλαση συναισθημάτων)

· να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία συμβούλου σταδιοδρομίας
(γνώσεις,
ικανότητες/δεξιότητες, έργο-δραστηριό τη τες εκπαίδευση, συνθήκες εργασίας)
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4. «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες: Χαρακτηριστικά και ανάγκες για Επαγγελματική
Συμβουλευτική» (40 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι-ες τις ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού και τα χαρακτηριστικά τους και τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε
μιας για επαγγελματική συμβουλευτική. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας
οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να διακρίνουν τις διάφορες ΕΚΟ με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
· να αναγνωρίζουν τις ανάγκες για συμβουλευτική υποστήριξη των διαφορετικών ομάδων
ΕΚΟ
· να αναγνωρίζουν τις ανάγκες για συμβουλευτική υποστήριξη της ομάδας των ΑμεΑ
ανάλογα με το είδος και τον βαθμό αναπηρίας
· να αναγνωρίζουν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για την υποστήριξη της
συμβουλευτικής παρέμβασης ανάλογα με την μορφή ευαλωτότητας
· να επιλέγουν τη μεθοδολογία συμβουλευτικής παρέμβασης ανάλογα με την μορφή
ευαλωτότητας
5. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Αναπηρία: Μοντέλα,
Μεθοδολογία, Μορφές και Δομές Παροχής» (40 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι-ες το πεδίο της
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ΑμεΑ και τον τρόπο παροχής των συμβουλευτικών
υπηρεσιών στην ομάδα-στόχο. Έμφαση θα δοθεί στην περιγραφή των προγραμμάτων και
των υπηρεσιών ΣυΕΠ στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά θεωρητικών και μεθοδολογικών μοντέλων
επαγγελματικής συμβουλευτικής για ΑμεΑ
· να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία επαγγελματικής συμβουλευτικής για ΑμεΑ
· να εφαρμόζουν θεωρητικά και μεθοδολογικά στοιχεία σε προσομοίωση συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε ΑμεΑ
· να δημιουργούν και να εφαρμόζουν ασκήσεις/δραστηριότητες επαγγελματικού
προσανατολισμού προσαρμοσμένες στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/

τριών με αναπηρία
· να διερευνούν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα προσωπικά
χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
· να προετοιμάζουν τους μαθητές για την ένταξή τους σε προγράμματα πρακτικής
άσκησης (μαθητείας)
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6. «Ένταξη στην Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία: Μοντέλα και Πρακτικές» (40 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι-ες τα μοντέλα
ένταξης στην απασχόληση ΑμεΑ που εφαρμόζονται διεθνώς καθώς και καλές πρακτικές-

προγράμματα που εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα εν λόγω μοντέλα.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων ένταξης στην απασχόληση των
ΑμεΑ
· να περιγράφουν προγράμματα και καλές πρακτικές ένταξης στην απασχόληση των ΑμεΑ
· να αξιοποιούν στοιχεία από μοντέλα και προγράμματα, προκειμένου να δομήσουν ένα
πρόγραμμα υποστήριξης για ένταξη στην απασχόληση των ΑμεΑ
7. «Το Εκπαιδευτικό Δράμα ως καινοτόμος πρακτική στην επαγγελματική συμβουλευτική
ΑμεΑ & ΕΚΟ» (60 ώρες)

Σκοπός της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να εκπαιδευτούν με βιωματικό τρόπο
σε μία καινοτόμο μέθοδο,να γνωρίσουν βασικές αρχές και εφαρμογές της.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μεθόδου του Εκπαιδευτικού Δράματος, την ιστορική
της εξέλιξη και τα πεδία εφαρμογής της διεθνώς
να γνωρίζουν σημαντικές θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές της μεθόδου
· να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα βιωματικό εργαστήριο ΕΔ με θέμα που ενδιαφέρει
την ομάδα- στόχο τους
· να αναγνωρίσουν την ωφέλεια της χρήσης της μεθόδου στην επαγγελματική
συμβουλευτική
8. «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ένταξη στην Απασχόληση Ανέργων» (30 ώρες)

Σκοπός της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι-ες με τις σύγχρονες
πρακτικές βελτίωσης της επαγγελματικής ανάπτυξης και απασχολησιμότητας των
ανέργων.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε θέση:
· να εντοπίζουν τις ανάγκες της ομάδας στόχου, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για τη
συμβουλευτική παρέμβαση
· να οργανώνουν-δομούν μια τυπική διαδικασία συμβουλευτικής ανέργων
· να υποστηρίζουν τους ανέργους στην ανάπτυξη αυτεπάρκειας, στη λήψη και υλοποίηση
εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών αποφάσεων
· να ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική και
εργασιακή ενσωμάτωση όσων ανέργων απειλούνται από αποκλεισμό.
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9.«Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ένταξη στην Απασχόληση Προσφύγων και
Μεταναστών» (30 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με την
ομάδα των προσφύγων και την ομάδα των μεταναστών, προκειμένου να μπορούν να
τους υποστηρίζουν αποτελεσματικά σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους
πορεία και την απασχολησιμότητά τους στη χώρα υποδοχής.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι-ες θα είναι σε
θέση:
· να εντοπίζουν τις ανάγκες συμβουλευόμενων από τις ομάδες των προσφύγων ή
μεταναστών
· να οργανώνουν-δομούν μια τυπική διαδικασία συμβουλευτικής προσφύγων ή
μεταναστών
· να υποστηρίζουν τους συμβουλευόμενους πρόσφυγες ή μετανάστες στην ανάπτυξη
αυτεπάρκειας και στην ανάληψη δράσης για την αναζήτηση, εύρεση και διατήρηση
απασχόλησης
· να ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική
και εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων που διαμένουν στη χώρα μας
 

10. «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ένταξη στην Απασχόληση Νέων εκτός
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (NEETs)» (30 ώρες)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με την
ομάδα των NEETs, προκειμένου να μπορούν να τους υποστηρίζουν αποτελεσματικά
σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους πορεία και την απασχολησιμότητά
τους.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
· να γνωρίζουν τις στρατηγικές και τις καλές πρακτικές αντιμετώπισης του
φαινομένου, με έμφαση στις χώρες της Ε.Ε.
· να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής παρέμβασης, και σε κάθε
στάδιό της να εστιάζουν στα θέματα και στα στοιχεία που εξυπηρετούν την
υποστήριξη των αναγκών της ομάδας- στόχου
· να προσαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού στις
ανάγκες της ομάδας-στόχου.
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Λόγω του αντικειμένου του προγράμματος που είναι η συμβουλευτική υποστήριξη
απαιτείται η χρήση συμμετοχικών και βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών, εξ ου και
κρίνεται αναγκαία και η διά ζώσης εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 410 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
· 30 ώρες διδασκαλίας δια ζώσης με φυσική παρουσία διδάσκοντα και εκπαιδευομένων στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα.
· 380 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει
1. εκπόνηση γραπτών δραστηριοτήτων με βάση το υλικό των θεματικών ενοτήτων
2. 3 βιβλιογραφικές εργασίες σε προτεινόμενα θέματα
3. Ηλεκτρονικό κουίζ -τεστ γνώσεων, ανά ευρύτερη ενότητα.
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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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Δρ. Ιωάννα Παπαβασιλείου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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 μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο συγκεκριμένο
αντικείμενο.
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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

Βασικό υλικό μελέτης:

· Αναλυτικός οδηγός μελέτης της ενότητας (με πλήρεις οδηγίες για ασκήσεις/

δραστηριότητες, τεστ κλπ)

· Παρουσίαση της ενότητας (μορφή: ppt)

· Μελέτη κεφαλαίων από βασικά εγχειρίδια (μορφή: pdf)

· Εκπαιδευτικές σημειώσεις (μορφή: pdf).

Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης:

· Ενδεικτική διεθνή βιβλιογραφία (βιβλία και περιοδικά) για το θέμα της ενότητας

· Ιστοσελίδες (ελληνικές και διεθνείς) με υλικό περαιτέρω μελέτης

· βίντεο
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Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 550€, 250€ προκαταβολή διδάκτρων με την
εγγραφή και δύο δόσεις.
 

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


