
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ 

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΚΑΙ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ» 

(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: 

«Προσεγγίζοντας τη χαρισµατικότητα: Εκπαιδευτική και συµβουλευτική υποστήριξη 
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χαρισµατικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους», 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 

Εγγραφέςέως: 10.05.2021 

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=xarismatikotita 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το Πρόγραµµα Εξειδίκευσης “Προσεγγίζοντας την χαρισµατικότητα: Εκπαιδευτική και 

συµβουλευτική υποστήριξη χαρισµατικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των 

οικογενειών τους”, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευµένες γνώσεις στην κατανόηση 

των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισµατικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των 

κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των 

εργαλείων εκτίµησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, 

συναισθηµατικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και µοτίβα 

συµπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ 

κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την 

εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισµένες στις ειδικές 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισµατικών µαθητών, την εξειδικευµένη 

συµβουλευτική υποστήριξη των χαρισµατικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των 

οικογενειών τους κ.ά. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  

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

• να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισµούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα µοντέλα 

για τη χαρισµατικότητα, το ταλέντο και τη νοηµοσύνη 

• να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, συναισθηµατικά και 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισµατικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 

• να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες 

γνωστικές, εκπαιδευτικές, µαθησιακές, συναισθηµατικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες 

των χαρισµατικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους 

• να αναγνωρίζουν τα χαρισµατικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέµπουν 

σε κατάλληλες δοµές για εκτίµηση και υποστήριξη 

• να αναπτύσσουν κατάλληλες µαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και 

επαγγελµατικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισµατικούς και να 
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προσαρµόζουν τη µαθησιακή διαδικασία στις µαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες 

τους 

• να παρέχουν εκπαιδευτική και συµβουλευτική υποστήριξη στα χαρισµατικά παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους. 

 

 

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: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Εννοιολογικοί ορισµοί και ιστορική ανασκόπηση 
 
Περιγραφή 
 

Στην ενότητα αυτή θα πραγµατοποιηθεί µία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και 

αποσαφηνίσεις των όρων χαρισµατικότητα, ταλέντο, ευφυΐα, νοηµοσύνη, 

δηµιουργικότητα, δεξιότητες, αριστεία, στα στάδια προόδου της ανθρώπινης νόησης 

από την αρχή του κόσµου έως σήµερα και ορισµοί της χαρισµατικότητας σύµφωνα µε 

σύγχρονα κοινωνιολογικά δεδοµένα. 

∆ιδακτική Ενότητα 2 
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Θεωρίες, προσεγγίσεις και µοντέλα για την Νοηµοσύνη, τη 
Χαρισµατικότητα και τη ∆ηµιουργικότητα 
 
Περιγραφή 
 

Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται τα εξής: Τύποι νοηµοσύνης - επίπεδα 

χαρισµατικότητας, η χαρισµατικότητα ως προγνωστικός παράγοντας, θεωρίες 

νοηµοσύνης: Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell, Jensen, Piaget, Berry, Vygotsky, 

Gardner, Goleman, µοντέλα και προσεγγίσεις χαρισµατικότητας: Renzulli, Gagné, 

Heller, Mönks, Sternberg, Fels, Ziegler. 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Χαρακτηριστικά των χαρισµατικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 

Περιγραφή 
 

Στην ενότητα αυτή δίνεται έµφαση στους παρακάτω τοµείς: Γνωστικά, Συναισθηµατικά, 

Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες των χαρισµατικών παιδιών προσχολικής 

και σχολικής ηλικίας, χαρακτηριστικά των εφήβων χαρισµατικών, χαρακτηριστικά των 

ενήλικων χαρισµατικών, πρώιµα χαρακτηριστικά χαρισµατικότητας σε νεογνά και 

βρέφη. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

 
Αναγνώριση και εκτίµηση της χαρισµατικότητας 

 
Περιγραφή 
 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στα εξής: δείκτης Νοηµοσύνης, Κλίµακες και Τεστ 

νοηµοσύνης, Παραποµπέςκαι προβλήµατα στην αξιολόγηση, Προβλήµατα στην 

αναγνώριση, αιτήµατα ‘αξιολόγησης’, Αντικειµενικά και υποκειµενικά Κριτήρια 

‘αξιολόγησης’, Τεχνικές και εργαλεία εκτίµησης (τεστ, αυτοαναφορικές και 

ετεροαναφορικές κλίµακες και ερωτηµατολόγια, επιδόσεις), Παρατήρηση vs Μέτρηση, 

Παρατήρηση και Μέτρηση. 
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∆ιδακτική Ενότητα 5 

Η Νευροβιολογική βάση της Χαρισµατικότητας 

Περιγραφή 

Στην πέµπτη ενότητα αναλύονται τα παρακάτω: ο εγκέφαλος των χαρισµατικών, ο 

εγκεφαλικός φλοιός, η Νευρονική διασυνδεσιµότητα και η νευροπλαστικότητα, η δεξιά 

και αριστερή ηµισφαιρική επικράτηση, ο ‘ορθολογιστής’ χαρισµατικός και ο 

‘δηµιουργικός’ χαρισµατικός, η Χαρισµατικότητα, Ταλέντο, η ∆ηµιουργικότητα, τα 

Ενδιαφέροντα και οι κλίσεις, τα Μαθησιακά στυλ και οι κατάλληλοι τρόποι διδασκαλίας 

και µελέτης. 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην 
χαρισµατικότητα 
 
Περιγραφή 
 

Η έκτη ενότητα ασχολείται µε τα εξής: Ασύγχρονη εξελικτική, γνωστική, ψυχοκοινωνική 

καισυναισθηµατική ανάπτυξη, Υπερ-ευαισθησίες/υπο-ευαισθησίες/υπαισθησίες 

(ευαισθησίες Dabrowski), Ανώτερη ευφυΐα, ανώτατη ευφυΐα, υπερ-ευφυΐα, Χαρισµατικοί 

µε Αναπηρία, Χαρισµατικά κορίτσια, Χαρισµατικοί στις µειονότητες, Χαρισµατικοί και 

υποεπίδοση, Χαρισµατικοί και σχολική διαρροή. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

Χαρισµατικότητακαι∆ιαγνώσεις/Υποδιαγνώσεις/Παραδιαγνώσεις/∆ι

πλές/Λανθασµένες ∆ιαγνώσεις 

 
Περιγραφή 
 

Η έβδοµη ενότητα αναλύει τα εξής: "∆ιαγνωστικά’ κριτήρια και χαρισµατικότητα, ∆ιπλή 

διαφοροποίηση, Χαρισµατικοί και: ∆ΕΠ-Υ, ∆υσλεξία, Asperger, Αυτισµός και ΥΛΑ, 

Υπερλεξία, Συναισθηµατικές διαταραχές, ∆ιαταραχές διάθεσης/συµπεριφοράς, 

Χαρισµατικοί και: Εξαρτήσεις, Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα, ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές, 
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Αυτοάνοσα, Χαρισµατικοί και: Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχαναγκαστικές ∆ιαταραχές, 

∆ιπολική ∆ιαταραχή, Ψυχικές διαταραχές (Ψύχωση, Σχιζοφρένεια) 

∆ιδακτική Ενότητα 8 

Ο χαρισµατικός στα πλαίσια αναφοράς 
 
Περιγραφή 
 

Η λειτουργία της οικογένειας, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους στη νηπιακή, παιδική και 

εφηβική ηλικία, το ακατάλληλο µαθησιακό πλαίσιο του σχολείου, το σχολικό 

περιβάλλον, οι σχέσεις µε τους εκπαιδευτικούς, η επιλογή σπουδών και επαγγέλµατος, ο 

στρατός, το εργασιακό πλαίσιο και οι σχέσεις µε τους συναδέλφους και τους 

συνεργάτες, οι συντροφικές σχέσεις και η δηµιουργία οικογένειας, οι κοινωνικές σχέσεις, 

οι σχέσεις µε τις αρχές και την εξουσία, ο εαυτός, οι προσδοκίες, η τελειοµανία 

αποτελούν τοµείς που θα αναλυθούν ενδελεχώς στην όγδοη ενότητα. 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

Εκπαιδευτική υποστήριξη χαρισµατικών µαθητών και φοιτητών - 

Νοµοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο –∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

 
Περιγραφή 
 

Στην ένατη ενότητα θα αναλυθούν τα εξής παρακάτω: 

• Οι χαρισµατικοί ως κατηγορία µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

• Φιλοσοφία και Εφαρµογή της Συνεκπαίδευσης, Ειδικά ή Γενικά Σχολεία 

• ∆ιεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νοµοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 

• ∆ιαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισµατικούς 

µαθητές εντός σχολικού πλαισίου: Εµπλουτισµός, Επιτάχυνση (Πρώιµη ένταξη, 

Υπερπήδηση τάξεων/Υπερπήδηση γνωστικού αντικειµένου, Συµπύκνωση 

ύλης),Οµαδοποίηση (σε αυτόνοµη ειδική τάξη, ανά ειδικό γνωστικό αντικείµενο, ανά 

ενδιαφερόµενο, σε εξειδικευµένα σχολικά προγράµµατα) 

• ∆ιαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισµατικούς 

µαθητές εκτός σχολικού πλαισίου: Εκπαίδευση κατ’ οίκον (δοµηµένο σχολικό 
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πρόγραµµα ή βάσει ατοµικού ρυθµού), Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δοµηµένη ή βάσει 

ατοµικού ρυθµού), Ανεξάρτητη ολοκλήρωση εκπαιδευτικών βαθµίδων, Mentoring, 

Θερινά προγράµµατα), 

• ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

 

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 
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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. 

 


