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Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» (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: «Σχολική
Ψυχολογία», 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.

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=schphy

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρµοσµένους κλάδους της
ψυχολογίας και είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την σχολική πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε τα ελληνικά και διεθνή δεδοµένα, παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν τα παιδιά σε τοµείς που σχετίζονται µε την ψυχοκοινωνική και
µαθησιακή τους προσαρµογή.
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Σκοπός του προγράµµατος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε τον
ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.
 Πραγµατοποιείται παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας
καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.
 Παρουσιάζονται οι βασικοί τοµείς παρέµβασης των σχολικών ψυχολόγων, µε
εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών
ψυχολογικών υπηρεσιών.
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά µοντέλα συνεργασίας σχολείου και
οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη γονική εµπλοκή.
 Παρουσιάζονται ακόµη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήµατα για
τη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να
προωθεί τη µάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
 Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεµβάλλονται στη διαδικασία
της µάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής
προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωµατική Προκλητική ∆ιαταραχή και τη
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, καθώς και στην αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους
αντιµετώπιση.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ
Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους κυριότερους κλάδους της Εφαρµοσµένης
Ψυχολογίας. Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης διαπραγµατεύεται θέµατα
που σχετίζονται µε:
• Τα κίνητρα στη διεργασία της µάθησης
• Τη Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας
• Τα Προγράµµατα Πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
• Τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται ενότητες, στις οποίες συζητούνται πιθανές δυσκολίες
ή διαταραχές µε τις οποίες µπορεί να έρθει αντιµέτωπος ο εκπαιδευτικός στη σχολική
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τάξη ή/ και κάθε παρεµβαίνων στο Σχολικό Σύστηµα, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι
σκέψης

πάνω

στις

δυσκολίες

αυτές.

Η

προσέγγιση

των

θεµάτων

αυτών

πραγµατοποιείται µέσα από ένα ουδέτερο πρίσµα, παρέχοντας την ευκαιρία στον κάθε
εκπαιδευόµενο να αναγνώσει και να αφοµοιώσει το υλικό µέσα από το δικό του ρόλο
και ειδικότητα και τελικά να αξιοποιήσει την προσλαµβανόµενη γνώση στο δικό του
επαγγελµατικό πλαίσιο και πεδίο ενδιαφέροντος.

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)
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 ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και
επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕ∆ΙΜ της Vellum Global Educational Services.
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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
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:
∆ιδακτικήΕνότητα1

Σύγχρονες

θεωρητικές

προσεγγίσεις

στο

χώρο

της

Σχολικής

ψυχολογίας. Η έννοια της ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα Προγράµµατα παρέµβασης στο σχολικό περιβάλλον.
Περιγραφή
Η συγκεκριµένη ενότητα αποτελείται από δύο βασικές υποενότητες. Η πρώτη αφορά
βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας (1η και 2η
Συνεδρία), και η δεύτερη Προγράµµατα παρέµβασης στο σχολικό περιβάλλον (3η και
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4η Συνεδρία). Με την παρακολούθηση της συγκεκριµένης ενότητας, ο επιµορφούµενος
εξοικειώνεται µε τις έννοιες της «Ευεξίας στη Σχολική κοινότητα», καθώς και της Θετικής
ψυχολογίας

και

της

Συστηµικής

προσέγγισης,

δύο

βασικών

αξόνων,

που

διαµόρφωσαν το εννοιολογικό πλαίσιο για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
στο σχολείο.
∆ιδακτική Ενότητα 2

Η ψυχολογία των κινήτρων των µαθητών στο σχολικό περιβάλλον:
∆ιαµορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα µάθησης
Περιγραφή
Με τη συµµετοχή του στις συνεδρίες της συγκεκριµένης ενότητας, ο επιµορφούµενος
θα έχει εξοικειωθεί µε την έννοια των κινήτρων στη σχολική τάξη, καθώς και µε τα είδη
των κινήτρων. Επίσης, θα έχει αποκοµίσει µία πρώτη γνώση, αναφορικά µε
υπάρχουσες θεωρίες κινήτρων, καθώς και για τρόπους εφαρµογής τους, για τη
διαµόρφωση ενός θετικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
∆ιδακτική Ενότητα 3

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας
Περιγραφή
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται βασικά µοντέλα για τη συνεργασία σχολείουοικογένειας, ως βασικών πλαισίων που συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη των
παιδιών. Τονίζεται η σηµασία της επικοινωνίας- συνεργασίας των δύο αυτών πλαισίων,
για

την

ψυχοσυναισθηµατική

ανάπτυξη

του

παιδιού

-

µαθητή.

Μέσω

της

παρακολούθησης των συνεδριών της συγκεκριµένης ενότητας, ο επιµορφούµενος θα
έχει αποκτήσει την ικανότητα να κατανοεί τη σχέση και συνεργασία µεταξύ σχολείου και
οικογένειας, υπό το πρίσµα διαφορετικών µοντέλων, καθώς επίσης και τη γνώση για
τους παράγοντες που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη µαθησιακή επίδοση και
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών - µαθητών.

∆ιδακτική Ενότητα 4
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Η Συµβουλευτική στη Σχολική κοινότητα. Κρίσεις στη Σχολική
κοινότητα: Πλαίσιο, ∆ιαχείριση, Συµβουλευτική
Περιγραφή
Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στις προσεγγίσεις µέσω των οποίων οι
ψυχολογικές υπηρεσίες παρέχονται στη σχολική κοινότητα. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται
η έννοια της κρίσης, καθώς και βασικές αρχές παρέµβασης σε περιπτώσεις κρίσης στο
σχολικό περιβάλλον.
∆ιδακτική Ενότητα 5

Εισαγωγή στην έννοια των Μαθησιακών ∆υσκολιών: Ορισµός,
αιτιολογία, παρέµβαση
Περιγραφή
Μέσω της παρακολούθησης των συνεδριών της συγκεκριµένης ενότητας, ο
επιµορφούµενος αποκτά µία πρώτη εικόνα για την έννοια των µαθησιακών δυσκολιών.
Η ∆υσλεξία, οι αιτιολογικοί παράγοντες των µαθησιακών δυσκολιών, οι συνοδές
διαταραχές, καθώς και θέµατα παρέµβασης σε περιπτώσεις µαθητών µε µαθησιακές
δυσκολίες, αποτελούν µερικά από τα επιµέρους θέµατα που διαπραγµατεύονται οι
συνεδρίες της εν λόγω ενότητας.
∆ιδακτική Ενότητα 6

∆ιαταραχή

Ελλειµµατικής

Προσοχής

–

Υπερκινητικότητα

-

Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή - ∆ιαταραχή διαγωγής
Περιγραφή
Στην

ενότητα

αυτή

παρουσιάζεται

η

∆ιαταραχή

Ελλειµµατικής

Προσοχής-

Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ- Υ), η Εναντιωτική Προκλητική ∆ιαταραχή, καθώς και η
∆ιαταραχή ∆ιαγωγής, ως καταστάσεις µε τις οποίες ο εκπαιδευτικός µπορεί να έρθει
αντιµέτωπος µέσα στην τάξη.
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∆ιδακτική Ενότητα 7

Η Συστηµική Προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον: Τεχνικές
διαχείρισης προβληµάτων συµπεριφοράς στη σχολική τάξη
Περιγραφή
Η Συστηµική Προσέγγιση αποτελεί τη µία εκ των δύο θεωρητικών προσεγγίσεων, οι
οποίες αποτέλεσαν τους άξονες, οι οποίοι διαµόρφωσαν το εννοιολογικό πλαίσιο, που
αποτέλεσε τη βάση για την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών, καθώς και για το
σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης στη σχολική κοινότητα.
Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά σε βασικές τεχνικές διαχείρισης των «δύσκολων
συµπεριφορών»,

βασισµένες

στην

Οικοσυστηµική

προσέγγιση.

Με

την

παρακολούθηση της ενότητας, ο επιµορφούµενος θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να
νοηµατοδοτεί και να διαχειρίζεται τις δύσκολες συµπεριφορές, µέσα από µία
διαφορετική οπτική.

∆ιδακτική Ενότητα 8

Κοινωνική, ψυχολογική και γνωστική ανάπτυξη παιδιών σχολικής
ηλικίας
Περιγραφή
∆ιαχρονικά, η µελέτη της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου έχει δώσει απαντήσεις
σε κοινωνικά, ψυχολογικά και γνωστικά ζητήµατα. Οι ειδικοί που µελετούν την ανάπτυξη
των παιδιών έχουν ένα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστικό έργο να
επιτελέσουν. ∆ύσκολο γιατί θα πρέπει πρωτίστως να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες κάθε
ηλικιακής οµάδας και συναρπαστικό, γιατί µπορούν να ξεπερνούν τα όρια της γνώσης
που έχουν θέσει οι παλιότεροι ερευνητές. Αυτή λοιπόν την πορεία θα διανύσουµε στη
θεµατική ενότητα «Κοινωνική, ψυχολογική και γνωστική ανάπτυξη παιδιών σχολικής
ηλικίας». Πολλές είναι οι θεωρίες ανάπτυξης που έχουν διατυπωθεί για να εξηγήσουν τα
διάφορα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου και κυρίως τη µέση σχολική και εφηβική
ηλικία.
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Θα εξετάσουµε τις σηµαντικότερες θεωρίες κάνοντας µία ανασκόπηση των ιδεών των
εµπνευστών και επιστηµόνων. Ουσιαστικά, πρόκειται για επιµέρους µελέτη της
Αναπτυξιακής

Παιδοψυχολογίας

και

αφορά

στη

µελέτη

των

σκέψεων,

των

συναισθηµάτων, των σχέσεων και της εν γένει συµπεριφοράς και των µεταβολών,
ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών.
Θα µελετήσουµε το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το επιστηµονικό πεδίο της
Αναπτυξιακής

Παιδοψυχολογίας.

Επιπλέον,

θα

εξετάσουµε

τους

κοινωνικούς,

ψυχολογικούς και γνωστικούς παράγοντες στην παιδική ή µέση σχολική ηλικία, η οποία
προσδιορίζεται χρονικά από τα 6 µέχρι τα12 χρόνια της ζωής. Στην ίδια λογική, θα
διερευνήσουµε τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας που εκτείνεται από τα 13 έως τα
18 έτη.
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Αντιµετωπίζοντας µαθητές µε διαφορετικούς ρυθµούς µάθησηςσυµπεριληπτική εκπαίδευση και ανοιχτό σχολείο
Περιγραφή
Μέσα σε µια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει, µε την χρήση της τεχνολογίας και τις
κοινωνικές αλλαγές να επηρεάζουν τους τρόπους και το περιεχόµενο της ανθρώπινης
επικοινωνίας και αναπόφευκτα και τους τρόπους εκπαίδευσης των µαθητών, η
εισαγωγή νέων εννοιών και µεθόδων κρίνεται απαραίτητη για να αντιµετωπιστούν οι
πολύ-επίπεδες εκπαιδευτικές προκλήσεις στο πλαίσιο ενός σχολείου, που ολοένα και
περισσότερο εξελίσσεται, και αντιµετωπίζεται πλέον και στη διεθνή επιστηµονική
κοινότητα, ως σχολική κοινότητα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα δούµε τους βασικούς
χειρισµούς στους οποίους πρέπει να προβεί ο εκπαιδευτικός για να διευκολύνει τους
µαθητές µε διαφορετικούς ρυθµούς µάθησης: η διαχείριση της τάξης για την
διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού µαθησιακού περιβάλλοντος και οι βάσεις για τον
σχεδιασµό και τις στρατηγικές της διδασκαλίας, θα παρουσιαστούν µε γνώµονα τις
ατοµικές διαφορές των µαθητών. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στη συµπεριληπτική
εκπαίδευση, ως ενός εξαιρετικά σύγχρονου και ανθρώπινου τρόπου θεώρησης της
ειδικής και γενικής αγωγής, που έχει ως προϋπόθεση την άρτια επαγγελµατική
συγκρότηση του εκπαιδευτικού. Τέλος θα αναφερθούµε στα ανοιχτά σχολεία, ενός
θεσµού

που

υιοθετήθηκε

στο

πλαίσιο

της

αντικατάστασης

του

όρου

του
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παραδοσιακού σχολείου ως κοινότητα µάθησης, για να συµπεριλάβει όχι µόνο τους
µαθητές αλλά και τις οικογένειές τους – κατά µία ευρύτερη έννοια, ενός σχολείου
ανοιχτού στην κοινωνία και στις πραγµατικές ανάγκες των µελών της ευρύτερης
σχολικής κοινότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
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.
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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.
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.
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