
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» (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: 

«Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός, ∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία για Στελέχη 

Εκπαίδευσης», 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:  
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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, 22510-36580,22510 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=ekpaideutikossxediasmos 

 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Είναι κοινά παραδεκτό πως παρά τις σύγχρονες και συχνά συντονισµένες προσπάθειες 

που καταβάλλονται για µια ουσιαστική και αποτελεσµατική εκπαίδευση, παρατηρείται 

αποτυχία επίτευξης των στόχων της και αδυναµία ικανοποίησης των λειτουργών της. 
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Ένας παράγοντας που συµβάλλει σε αυτό είναι η καθηλωτική γραµµικότητα της 

µονόπλευρης και κυρίως αναλυτικής σκέψης, χαρακτηριστικό της σύγχρονης 

εκπαίδευσης. Η απουσία της κυκλικότητας, αλληλεπίδρασης, αυτοοργάνωσης, 

δυναµικότητας, αλληλοσυσχετισµού, µετασχηµατισµού και αλλαγής εντείνουν το 

πρόβληµα.  

Εστιάζοντας στη γραµµικότητα, ενδείξεις ύπαρξης αυτής εντοπίζονται εύκολα, 

εξετάζοντας το θέµα µε µια «top down» αλλά και «bottom up» προσέγγιση, δηλαδή από 

τη σύλληψη, τον σχεδιασµό και την κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήµατος µέχρι και 

τις παιδαγωγικές εφαρµογές σε επίπεδο πρόβλεψης αλλά και διδακτικής πράξης. Όσο 

συνεχίζουµε να κρατάµε τη σκέψη των φορέων, των στελεχών, των λειτουργών 

εκπαίδευσης αλλά και των µαθητών σε περιοριστικά πλαίσια, τόσο θα συνεχίζουν να  

συσκοτίζονται οι δυνάµεις µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης.  

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη διοίκησης και 

επιστηµονικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης, διευθυντές, συντονιστές του 

εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικούς, µόνιµους και αναπληρωτές, πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, πτυχιούχους που δύνανται να 

εργαστούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται να επιµορφωθεί στα 

πλέον επίκαιρα θέµατα αιχµής της εκπαίδευσης. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  

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

1. κατανοήσουν τις έννοιες του σχεδιασµού, της καινοτοµίας και της 

δηµιουργικότητας. 

2. κατανοήσουν τεχνικές δηµιουργικής παραγωγής ιδεών. 

3. προάγουν τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. 

4. συµβάλλουν στη σύνθεση οµάδων εργασίας. 

5. αξιολογούν τη συµβολή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο πλαίσιο του 

σχολείου και της σχολικής ηγεσίας. 

6. κατανοούν τις προκλήσεις σχεδιασµού ενεργοποίησης δεξιοτήτων ζωής. 

7. αναπτύξουν δεξιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασµού. 

8. αναπτύξουν µεθόδους διδασκαλίας της επιχειρηµατικότητας.  
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9. κατανοήσουν την πολύ επίπεδη εφαρµογή της µεθοδολογίας σχεδιασµού. 

10. αξιοποιήσουν τρόπους για συµβολή της επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση. 

 

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. 

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. 
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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: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Σχεδιασµός, ∆ηµιουργικότητα και Καινοτοµία: Οριοθέτηση Εννοιών 
 
Περιγραφή 

Στην πρώτη ενότητα αναλύονται σε βάθος ο σχεδιασµός, η σχεδιαστική σκέψη και ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασµός. Παράλληλα, ερµηνεύονται οι όροι της καινοτοµίας και 

δηµιουργικότητας και γίνεται εκτενής αναφορά στη σχολική ηγεσία και τους τρόπους 

εφαρµογής της. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 2 

Σπουδάζοντας τη ∆ηµιουργικότητα 
 
Περιγραφή 

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η χαρτογράφηση του νου και η αποτύπωση του 

κύκλου της δηµιουργικότητας. Επιπλέον, παρατίθενται τεχνικές για  δηµιουργική 
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διδασκαλία και µάθηση, καθώς και τεχνικές δηµιουργικής παραγωγής ιδεών. Τέλος, 

αναλύεται ο όρος της δηµιουργικής ηγεσίας και οι τεχνικές εφαρµογής της. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Σχεδιασµός και Καινοτοµία: Προκλήσεις και Προοπτικές για Αλλαγή 
στην Εκπαίδευση 
 
Περιγραφή 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του µελλοντικού σχολείου και 

αναλύονται τα ζητούµενα και οι απαιτήσεις του. Επιπλέον, καταγράφεται ο ρόλος της 

ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση ως παράγοντας καινοτοµίας και αναλύεται ο 

ρόλος της ηγεσίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

Ενεργώντας στο Πλαίσιο των Οµάδων 
 
Περιγραφή 
 

Η τέταρτη διδακτική ενότητα έχει στόχο αποτύπωση της δυναµικής της οµάδας µέσα 

από τη συνεργασία όλων των ατόµων που την απαρτίζουν, οι οποίοι συνεργαζόµενοι 

µεταξύ τους µπορούν να αποφέρουν ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσµατα από την 

κατά µόνας εργασία. Έτσι, δίνονται οι δυναµικές ιδιότητες των οµάδων. Επιπλέον, 

καταγράφεται η λειτουργία των οµάδων στην εκπαίδευση. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Το παζλ της εκπαίδευσης 

Περιγραφή 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι πολλαπλοί τύποι της νοηµοσύνης, δίνοντας έµφαση 

στη συναισθηµατική νοηµοσύνη µέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, δίνεται 

σαφές διάγραµµα αλληλεξάρτησης  του σχεδιασµού, της δηµιουργικότητας, της 



  

7 

 

καινοτοµίας και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Παράλληλα, αντιπαραβάλλονται οι 

όροι της σχολικής ηγεσίας και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και πώς η τελευταία 

συναντάται στην πρώτη. Τέλος, παρουσιάζονται τρόποι ανάπτυξης της κοινωνικής και 

συναισθηµατικής αγωγής στο σχολείο. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

∆εξιότητες Μετασχηµατισµού: Οι Απαιτήσεις των Καιρών 
 
Περιγραφή 
 

Η διδακτική αυτή ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν 

τις προκλήσεις του σχεδιασµού και την ενεργοποίηση των δεξιοτήτων ζωής. 

Παράλληλα, αναλύονται σε βάθος οι δεξιότητες ζωής, οι οποίες αποτελούν κλειδιά για 

την επιτυχία τον 21ο αιώνα. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

Καλλιέργεια ∆εξιοτήτων Ζωής τον 21ο αιώνα 
 
Περιγραφή 

Η έβδοµη διδακτική ενότητα ασχολείται µε προγράµµατα καλλιέργειας των δεξιοτήτων 

ζωής για τον 21ο αιώνα. Αναλύονται τα οφέλη από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

ζωής και µελετώνται περιπτώσεις για καλύτερη κατανόηση των προγραµµάτων 

καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής. 

 

∆ιδακτική Ενότητα8 

Συνδέοντας Εκπαίδευση, Επιχειρηµατικότητα, Ηθική και Πολιτισµό 
 
Περιγραφή 
 

Η όγδοη διδακτική ενότητα οριοθετεί εννοιολογικά τις έννοιες της επιχειρηµατικότητας, 

της ηθικής και του πολιτισµού. Γίνεται αντιπαραβολή των όρων ηθικής και 
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επιχειρηµατικότητας και πώς η µία ενισχύει την άλλη, καθώς και της εκπαίδευσης και 

επιχειρηµατικότητας. Τέλος, δίνονται παραδείγµατα διδακτικής της επιχειρηµατικότητας. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

Μεθοδολογία Σχεδιασµού για Εκπαιδευτικούς 
 
Περιγραφή 
 

Η διδακτική αυτή ενότητα ασχολείται µε την ανάλυση της µεθοδολογίας εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού σε δύο στάδια. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία του σχεδιασµού και 

τέλος, παρουσιάζονται παραδείγµατα πολυεπίπεδης εφαρµογής της µεθοδολογίας 

σχεδιασµού. 

 

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.  
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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.  
 
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. 

 


