
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 

∆ΕΥΤΕΡΗΣ Η΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» (450 ΩΡΩΝ) 
 

Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε 

συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων για το Εννεάµηνο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «∆ιδασκαλία 

της Ελληνικής ως ∆εύτερης ή Ξένης Γλώσσας», διάρκειας 450 ωρών. 

Το Πρόγραµµα συνδιοργανώνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.  

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστηµονική εποπτεία του σεµιναρίου γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του 

ψηφιακού υλικού, των µεθόδων διδασκαλίας, την επάρκεια των διδασκόντων και την 

τελική απονοµή των τίτλων σπουδών.  
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2. Η γραµµατειακή, διοικητική, οικονοµική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεµιναρίου 

γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε 

συνεργασία µε τη Vellum. 

3. O τίτλος σπουδών απονέµεται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

4. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Πιθανές µοριοδοτήσεις µπορεί να ισχύουν ανάλογα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

Πληροφορίες:Vellum Global Educational Services 

https://aegean.vellum.org.gr/ 

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aegean.freestudies@gmail.com 

Υπεύθυνες επικοινωνίας: ∆ιαµαντοπούλου Γεωργία, Κουρπαγιαννίδου Νόπη 

 

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας: 

https://psichologiagr.comhttp://psichologia.grhttp://ppy.aegean.gr 

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-3658022510 45006(Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-21.00) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr 

grammateiappy@aegean.gr 

 

Σύνδεσµος Εγγραφής:https://freestudies.gr/formagn.php?infid=greekteach 

 

 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε θέµατα 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά, παιδιά 

προσφύγων ή µεταναστών, µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας βάσει των µαθησιακών 

αναγκών και προφίλ των µαθητών αυτών. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το πρόγραµµα «∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης ή Ξένης Γλώσσας» έχει ως 

σκοπό να εφοδιάσει τους επιµορφωµένους µε τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να είναι 

σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν προγράµµατα εκµάθησης 

ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εφήβους ή ενήλικες, καθώς και να αξιολογούν τη 

γλωσσική τους επάρκεια, χρησιµοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους, που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη τόσο των Βασικών ∆ιαπροσωπικών Επικοινωνιακών 

∆εξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδηµαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας 

των µαθητών. Οι επιµορφούµενοι θα εξειδικευτούν σε θέµατα µεθοδολογίας, διδακτικών 

προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισµικών τάξεων για όλα τα επίπεδα 

ελληνοµάθειας. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι επιµορφούµενοι/ες θα είναι σε θέση να: 

1. Περιγράφουν τα διαπιστωτικά κριτήρια της ελληνοµάθειας. 

2. ∆ιακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας. 

3. Γνωρίζουν τις αποτελεσµατικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας. 

4. Εφαρµόζουν αποτελεσµατικές πρακτικές διαπολιτισµικής διαχείρισης της ετερότητας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

5. Ενθαρρύνονται στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη 

διδασκαλία των αλλόγλωσσων µαθητών. 

6. Υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιµετώπιση των 

αλλόγλωσσων µαθητών. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Το πρόγραµµα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία και  

περιλαµβάνει ασύγχρονη - αυτόνοµη µελέτη διδακτικού υλικού, χωρισµένου σε εννέα 

µηνιαίες διδακτικές ενότητες. Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία 

συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό και αναλυτικές 

σηµειώσεις. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ -ΤΕΛΟΣ) 
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Το πρόγραµµα είναι εννεάµηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συµπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε 

µηνιαίας θεµατικής ενότητας. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το παρόν πρόγραµµα διοργανώνεται από τη Vellum Global Educational Services µε 

επιστηµονική εποπτεία των Προγραµµάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Συνεπώς, ο επιµορφούµενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 

επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕ∆ΙΜ της Vellum Global Educational Services. 

Η διοικητική, οικονοµική και διδακτική διαχείριση του προγράµµατος γίνεται από τα 

Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε συνεργασία µε τη Vellum 

Global Educational Services. 

 

 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

Όλα µας τα Προγράµµατα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραµµα 450 ωρών πιστώνει 22,5 

ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet). 

Τα περισσότερα Προγράµµατά µας µοριοδοτούνται ως σεµινάρια, που οργανώθηκαν 

από δηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά το πλεονέκτηµα αυτό:  

• Εξαρτάται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• ∆ιαφοροποιείται ανάλογα µε την ειδικότητα του επιµορφούµενου. 

• ∆εν αφορά το Πανεπιστήµιο, το οποίο διοργανώνει το σεµινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση 

και την επαγγελµατική ενδυνάµωση. 

 

Για τις πολλαπλές µοριοδοτήσεις που προσφέρονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη γραµµατεία των Προγραµµάτων Ψυχικής 
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Υγείας. Το Πανεπιστήµιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελµατικής 

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιµορφούµενων. 

 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η 
δίγλωσση εκπαίδευση 
 
Περιγραφή 
 

Η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας – η οποία τελευταία στη βιβλιογραφία συναντάται 

και ως «γλώσσατου σπιτιού» (home language), «πρώτη γλώσσα» (first language) ή 

«γλώσσα καταγωγής» (heritage language) – έχει αναγνωριστεί ως σηµαντικός 

παράγοντας για τη γλωσσική και γνωστική πρόοδο του µαθητή, αλλά και για την 

ενδυνάµωση της πολιτισµικής ταυτότητας και των οικογενειακών δεσµών του. Εξάλλου, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 77/486 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (25-7-

1977), οι χώρες υποδοχής µεταναστών υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση 

µε την επίσηµη γλώσσα του κράτους υποδοχής και, παράλληλα, σε συνεργασία µε τις 

χώρες προέλευσης, να διδάσκουν τη µητρική γλώσσα των µεταναστών. Με την 

ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν 

την πρώτη από τη δεύτερη γλώσσα και τις θεωρίες εκµάθησης µιας δεύτερης/ξένης 

γλώσσας, να περιγράφουν τις διαστάσεις της γλωσσικής επάρκειας και τα επίπεδα 

γλωσσοµάθειας, να αναγνωρίζουν τις µεθόδους για τη διδασκαλία των ζωντανών 

γλωσσών, να γνωρίζουν τις διάφορες µορφές διγλωσσίας. 

∆ιδακτική Ενότητα 2 

∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία και ∆ιδακτική της Ελληνικής ως 
∆εύτερης ή Ξένης Γλώσσας 
 
Περιγραφή 
 

Η διαφοροποίηση είναι ένας καινοτόµος τρόπος αποτελεσµατικής διδασκαλίας και 

µάθησης, πουβασίζεται στην παραδοχή ότι οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν οι 
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δάσκαλοί τους λαµβάνουν υπόψιν τους τις διαφορές τους στα επίπεδα ετοιµότητας, τα 

ενδιαφέροντά τους και τα µαθησιακά τους προφίλ. Σύµφωνα µε τη διαφοροποιηµένη 

διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν το περιεχόµενο της µάθησης, τις διδακτικές 

µεθόδους, τα διδακτικά µέσα, τις µαθητικές δραστηριότητες και τα µαθησιακά προϊόντα, 

ώστε να ανταποκριθούν στα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή τους, µε στόχο 

να µεγιστοποιηθούν οι µαθησιακές εµπειρίες και δυνατότητές τους. Με την 

ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να περιγράφουν 

την έννοια της «διαφοροποίησης», να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα, τις 

προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, να 

γνωρίσουν τους τοµείς παρέµβασης της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, να 

εφαρµόζουν διαφοροποιηµένα σχέδια διδασκαλίας. 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Καθολικός Σχεδιασµός για τη Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες 

Περιγραφή 
 

Ο Καθολικός Σχεδιασµός για τη Μάθηση (Universal Design for Learning) είναι µια 

εκπαιδευτική προσέγγιση που θέτει ως γνώµονά της το σχεδιασµό της διδακτέας ύλης 

και του όλου περιεχοµένου της µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελούνται άτοµα µε 

διαφορετικά µαθησιακά στιλ. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο 

εκπαίδευση. Ειδικότερα, προωθούν µια πιο ενεργητική και επικοινωνιακή µάθηση, 

συµβάλλουν στην ευκολότερη απόκτηση της γνώσης, βοηθούν στην εφαρµογή 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας, συντελούν στην ενίσχυση της αυτόνοµης και δια βίου 

µάθησης. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε 

θέση να ορίζουν την έννοια του «καθολικού σχεδιασµού» και του «καθολικού 

σχεδιασµού για τη µάθηση», να αναγνωρίζουν το στόχο, τα οφέλη και τις βασικές 

αρχές του καθολικού σχεδιασµού για τη µάθηση, να γνωρίσουν τα οφέλη των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, να παροτρυνθούν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

Αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 
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Περιγραφή 
 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση δεν ευνοεί τη ρυθµιστική διδασκαλία, αλλά την εξοικείωση 

µε τη λειτουργική-επικοινωνιακή διαφοροποίηση της γλώσσας. Στο επίκεντρο 

βρίσκονται τα κείµενα, προφορικά και γραπτά, και επιδιώκεται η κατανόηση της 

στρατηγικής παραγωγής κειµένων. Επιπλέον, δεν στέκεται σε ασκήσεις µε µονάδα 

αναφοράς την πρόταση, γιατί οι προτάσεις δεν λειτουργούν ξεκοµµένα, αλλά η µορφή 

και η σηµασία τους προσδιορίζεται από τις σχέσεις που έχουν µε το υπόλοιπο κείµενο 

(προφορικό ή γραπτό) στο οποίο ανήκουν. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, 

οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις Αρχές της Επικοινωνιακής 

Προσέγγισης, να γνωρίσουν το ∆ιαφοροποιηµένο ρόλο του Εκπαιδευτικού, να 

αντιληφθούν τη σηµασία της ενεργητικής εµπλοκής των µαθητών, να υιοθετήσουν 

θετική στάση απέναντι σε ∆ιδακτικές Εφαρµογές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Η Ανάπτυξη των Γλωσσικών ∆εξιοτήτων 

Περιγραφή 

Η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από 

ραγδαίες αλλαγές που προέκυψαν από τη φοίτηση µαθητών µε διαφορετικό 

πολιτισµικό κεφάλαιο. Μερικά από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που κλήθηκε να 

αντιµετωπίσει το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι η συνεκπαίδευση γηγενών µαθητών και 

µαθητών από άλλες χώρες, ο εµπλουτισµός των αναλυτικών προγραµµάτων και η 

κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στόχος αποτελεί η ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων των αλλόγλωσσων, ώστε να µπορούν να επικοινωνήσουν 

αποτελεσµατικά τις ανάγκες τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση 

αυτής της ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τρόπους 

ανάπτυξης της ανάγνωσης, της γραφής, της ακρόασης και της οµιλίας, να 

περιγράφουν τις Στρατηγικές και τις Φάσεις ∆ιδασκαλίας της ανάγνωσης, της γραφής, 

της ακρόασης και της οµιλίας, να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της γραµµατικής και του 

λεξιλογίου στη διδασκαλία του γλωσσικού συστήµατος. 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

∆ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας 
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Περιγραφή 
 

Τα κριτήρια ελληνοµάθειας περιλαµβάνουν τεστ προφορικού και γραπτού λόγου, 

προκειµένου να διαπιστωθεί η ελληνοµάθεια των οµογενών µαθητών. Τα ∆ιαπιστωτικά 

Κριτήρια Ελληνοµάθειας για την Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα βασίζονται στο εγκεκριµένο 

Πρόγραµµα Σπουδών και στοχεύουν στη διαπίστωση της ελληνοµάθειας και στην 

κατάταξη των µαθητών στο αντίστοιχο επίπεδο. Με την ολοκλήρωση αυτής της 

ενότητας, οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να περιγράφουν τα ∆ιαπιστωτικά 

Κριτήρια Ελληνοµάθειας. 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

∆ιδακτικά Σενάρια ∆ιαπολιτισµικά Προσανατολισµένα 

 
Περιγραφή 
 

∆ιδακτικό σενάριο είναι η περιγραφή ενός µαθησιακού πλαισίου µε εστιασµένο 

γνωστικό αντικείµενο, συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, συγκεκριµένες 

παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, 

οι επιµορφούµενοι θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν την έννοια των εκπαιδευτικών 

σεναρίων και να ενθαρρυνθούν στη χρήση διαπολιτισµικά προσανατολισµένων 

εκπαιδευτικών σεναρίων. 

∆ιδακτική Ενότητα 8 

Κοινωνικές νόρµες για τη σχολική ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση 
αλλογενών 
 
Περιγραφή 
 

Στη θεµατική αυτή οι επιµορφούµενοι θα προσεγγίσουν την έννοια της 

αποτελεσµατικής σχολικής ενσωµάτωσης των προσφύγων/µεταναστών, που 

προέρχονται από ποικίλες περιοχές, φέρουν σκληρά βιώµατα και χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές καταβολές, ήθη και έθιµα. Επίσης, θα εξεταστούν οι συνθήκες ζωής των 

προσφύγων και οι διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τον τόπο διαµονής - φιλοξενίας στον 

οποίο βρίσκονται. 
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∆ιδακτική Ενότητα 9 

Στοιχεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης - χαρακτηριστικά και ανάγκες 

µεταναστών και προσφύγων µαθητών 

 
Περιγραφή 
 

Οι αυξηµένες µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς τις ευρωπαϊκές χώρες γενικά 

και την Ελλάδα γενικότερα, προκάλεσαν το παιδαγωγικό ενδιαφέρον, εφόσον οι ροές 

αυτές είχαν άµεσες επιδράσεις στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα. Το ενδιαφέρον για την 

απάλειψη κάθε υποψίας παιδαγωγικών πρακτικών και διδακτικών µεθόδων, οι οποίες 

δεν ευνοούν την εθνική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισµική διαφοροποίηση στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο τέθηκε στο επίκεντρο του σύγχρονου προβληµατισµού 

των Επιστηµών Αγωγής. Ερωτήµατα που αφορούν τις διαπροσωπικές και κοινωνικές 

σχέσεις των µαθητών µε ποικίλη πολιτισµική ταυτότητα στο σχολείο, την αντιµετώπιση 

των γονέων αυτών των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς, τις παιδαγωγικές πρακτικές 

ένταξής τους στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και άλλα παρόµοια 

απασχολούν µέχρι σήµερα την εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στον ελληνικό χώρο. Το 

πρώτο ζητούµενο, το οποίο προέκυψε σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής αφορά τον 

προσδιορισµό και τη συστηµατική µελέτη των χαρακτηριστικών των µεταναστευτικών 

και προσφυγικών οµάδων µαθητών, προκειµένου να εξασφαλιστεί µία κατά το δυνατόν 

αποτελεσµατική παιδαγωγική διαχείριση του φαινοµένου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο 

πλαίσιο αυτό παρουσιάζουν οι σχετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Κατά συνέπεια, στη 

συγκεκριµένη θεµατική, µελετάται διεξοδικά το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, οι 

προβλέψεις, οι προσδοκίες του και τα παιδαγωγικά αποτελέσµατά του. Επιπλέον, 

προσεγγίζονται κριτικά τα ποικίλα εκπαιδευτικά µοντέλα διαχείρισης της πολιτισµικής 

ετερότητας σε επίπεδο εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. Μελετώνται, επίσης, βασικές 

διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές διαχείρισης της ετερότητας, όπως προτείνονται από 

ερευνητικές οµάδες, καθώς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς. Τέλος, 

παρουσιάζονται παραδείγµατα Καλών Πρακτικών παιδαγωγικής εφαρµογής των 

θεµελιωδών αρχών της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη διδακτική πράξη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση παρά µόνο εάν ακυρωθεί ή δεν 
πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα µε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Με την υποβολή 
της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη 
αλλαγή. 
 
2. Ένα µεγάλο µέρος της επικοινωνίας γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το e-mail που 
είναι διαθέσιµο είναι το ακόλουθο: aegean.freestudies@gmail.com 
 
3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων είναι ενδεικτικό και µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου απονέµονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο ∆ιά 
Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελµατικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) 
και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 
ακαδηµαϊκών και οικονοµικών ελέγχων. Κατά µέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται µέσα 
σε διάστηµα 1 έως 3 µηνών από την ολοκλήρωση του προγράµµατος.  
 
5. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής οποιουδήποτε σηµείου της 
προκήρυξης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν 
είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσµευτική για τα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
6. Η εγγραφή στα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της 
διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και 
διαφηµιστικούς σκοπούς. 
 
7. Η εγγραφή στα Προγράµµατα συνεπάγεται τήρηση της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και των 
κανόνων καλής συµπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του 
Πανεπιστηµίου και της ευγένειας µπορεί να αποκλείσει τον επιµορφούµενο από τα 
Προγράµµατα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονοµή οποιασδήποτε βεβαίωσης.  
 
8. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισµός οδηγούν στην αποβολή του επιµορφούµενου από το 
πρόγραµµα χωρίς κανένα δικαίωµα επιστροφής διδάκτρων. 
 
9. Το Πανεπιστήµιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιµορφούµενοι στα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστηµίου 
προστατεύεται από copyright και η, µε οποιαδήποτε µορφή, αναπαραγωγή του έχει νοµικές 
κυρώσεις. 
 
10. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραµµα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να 
αναρτώνται υπό µορφή σχολίων ή άλλων µέσων στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες 
οµάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται µόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης 
και λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήµατα των επιµορφούµενων απαντώνται 
µέσα σε 7 εργάσιµες µέρες. 
 
11. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονη» και «ασύγχρονη» ως µεθόδων διδασκαλίας θεωρείται 
αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ 
προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραµµάτων. Αδυναµία των επιµορφούµενων 
να κατανοούν τις µεθόδους διδασκαλίας ή προβλήµατα που απορρέουν από την ελλιπή 
γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραµµάτων. Το 
Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους 
δύο παραπάνω τοµείς, χωρίς καµιά αποζηµίωση.  
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12. Η απουσία από τα µαθήµατα και τις δράσεις των προγραµµάτων, όπως αυτές κάθε φορά 
καθορίζονται, µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό από τα Προγράµµατα χωρίς επιστροφή 
διδάκτρων ή απονοµή βεβαίωσης. 
 
13. Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας είναι πρόθυµα να επιλύσουν κάθε πρόβληµα, που 
φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας, αρκεί: 
α. Να µη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας. 

β. Να απευθύνονται εγγράφως και µε ακριβή τρόπο στη γραµµατεία των Προγραµµάτων. 

 


