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Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν τα νέα πρωτοποριακά 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η μοναδικότητα των προγραμμάτων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκαν κατόπιν έρευνας, ώστε να συντείνουν 
στην εύρεση απασχόλησης των καταρτιζόμενων, ενδυναμώνοντας το βιογραφικό τους για την αγορά εργασίας, ενώ 
κάποια από αυτά μοριοδοτούνται ή συνυπολογίζονται σε ορισμένες προκηρύξεις του δημοσίου τομέα. 
Ταυτόχρονα, αξιοποιούν πλήρως την ευκαμψία της διαδικτυακής, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, δίνοντας 
όμως έμφαση και σε στοχευμένες διά ζώσης βιωματικές ή εποπτικές συναντήσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και της 
Κύπρου, οι περισσότερες από τις οποίες προσφέρονται προαιρετικά, για αναστοχασμό και διάδραση.
Η κατάρτιση συμπληρώνεται από πλήθος προαιρετικών κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, από δωρεάν 
συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις, από προαιρετική και δωρεάν εμβάθυνση στη μεθοδολογία έρευνας και στο SPSS, από 
τη δυνατότητα δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, από ανάρτηση άρθρων των καταρτιζόμενων στο psich-
ologia.gr και από διαρκή υποστήριξη και συμβουλευτική από μία πλειάδα μεντόρων και προσωπικών καθοδηγητών.
Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης για την απόκτηση ευρωπαϊκών πιστωτικών 
μονάδων ECVET, με μία μικρή επιβάρυνση στα δίδακτρα, για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την κατάρτιση και σε 
άλλες χώρες της ΕΕ.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιλαμβανόμενο την οικονομική κρίση, παρέχει τα προγράμματα κατάρτισης διατηρώντας 
τα πιο προσιτά δίδακτρα, ενώ παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις και εκπτώσεις για φοιτητές, ανέργους και 
άτομα με αναπηρία. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Οι καταρτιζόμενοι στα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λαμβάνουν ολόπλευρη 
εκπαίδευση, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ακολουθούν κατά γράμμα την ακαδημαϊκή ηθική και 
δεοντολογία. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, που ενδεχομένως ανακύπτουν με το διάλογο, τους κανονισμούς και την 
επικοινωνία. Γιατί, τελικά, η κατάρτιση αποκτά νόημα μόνο εάν γίνει κοινωνικό βίωμα.

Ευστράτιος Παπάνης
 Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντί Προλόγου
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  ΠρόγραμματΑ διαρκείας ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

 ΠροκΗρΥξη Ετήσιου προγράμματος Παιδοψυχολογίας-
Παιδοψυχιατρικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιμορφωτικά Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας» προκηρύσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας- 
Παιδοψυχιατρικής (410 ωρών). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα (12) μηνιαίες θεματικές. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και ιατρούς, που θέλουν να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της παιδοψυχολογίας και της παιδοψυχιατρικής.
- σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μελετήσουν τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία των μαθητών τους.
- σε κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, λογοθεραπευτές και κοινωνιολόγους, που θέλουν να εξειδικευτούν στην κοινωνική εργασία με παιδιά.
- σε εργαζομένους στην ψυχική υγεία κα σε δομές για παιδιά και εφήβους.
- σε γονείς που επιθυμούν να ερμηνεύσουν την ψυχοσύνθεση των παιδιών τους
- Σε φοιτητές
- Σε πρόσωπα που θέλουν να εργαστούν σε οργανώσεις για την προστασία των παιδιών ενάντια στη φτώχεια, τη μετανάστευση, την κακοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: 
➢ απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής
➢ απόφοιτοι Λυκείου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Εξελικτική Ψυχολογία- Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.
2. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ψυχιατρική για Παιδιά και Εφήβους.
3. Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία.
4. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση (στην ενότητα περιλαμβάνονται μελέτες για την αυτοεκτίμηση 
υιοθετημένων παιδιών και παιδιών που πενθούν).
5. Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης. 
6. Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση των συγκρούσεων. Διαζύγιο και παιδί
7. Αντικοινωνικές, διαταρακτικές και παραβατικές συμπεριφορές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επιμέλεια ανηλίκων.  Η ψυχοπαιδαγωγική της κρίσης και της φτώχειας.
8. Μαθησιακές δυσκολίες. Αξιολόγηση και παρέμβαση. Παιδιά με Αναπηρίες και Ειδική Αγωγή.
9. Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την παιδική εκμετάλλευση και κακοποίηση-Μετατραυματικό άγχος. Παιδική μετανάστευση και κοινωνικός αποκλεισμός.
10. Παιδί και Διαδίκτυο: Θεραπεία της εξάρτησης και δόμηση της ψηφιακής ταυτότητας, εκφοβισμός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός
11. Κλινική ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, παιδικός αυτισμός, σχιζοφρένεια
12. Ανάλυση Περιστατικών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ετήσια. 

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  μέσω διαδικτύου (εξ αποστάσεως). 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις (167 ευρώ/ δόση. Η πρώτη δόση καταβάλλεται για την εγγραφή, η 
δεύτερη μετά από την περάτωση έξι μηνών και η τελευταία για την απόκτηση του τίτλου σπουδών)
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη)  ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (150ευρώ/ δόση) 
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην 
τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScru8kCnFf6kDKL-T0yJdG4AsytmZ_vGJB0G5qZsNyvtpOWJg/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Γεώργιος Φρέρης, Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείου Σωτηρία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 
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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
“ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(Ε.Β.Π.) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα της ωφελιμότητας που προκύπτει από την  εκπαιδευτική 
ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία στα κλασικά σχολεία όλων των βαθμίδων, γεγονός που ενισχύεται και από τις προσδοκίες και τα 
αιτήματα των γονέων, για μια ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών τους.
Η παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη και η υποστήριξη λειτουργικής εξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία στο σχολείο αποτελεί  έναν από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες σύγχρονης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις χώρες με προηγμένο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα για συνεκπαίδευση όλων των μαθητών με αναπηρία, ανεξάρτητα από τη 
φύση, την ιδιαιτερότητα,  τη βαρύτητα της πάθησης ή της διαταραχής τους, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση και την εκπαιδευτική ισοτιμία 
τους, το σύγχρονο σχολείο έχει επιλέξει τη τοποθέτηση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού  με αυξημένα προσόντα και εμπειρία, εντός της 
τάξης,  για την εκπαιδευτική και λειτουργική υποστήριξή τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται στο μέγιστο βαθμό οι κατάλληλες συνθήκες 
εκπαιδευτικού, διδακτικού και κοινωνικού ρεαλισμού, που αποτελούν το βασικό πυλώνα μάθησης, προσαρμογής και απόκτησης εμπειρίας. 
Παράλληλα το παιδί δέχεται την ειδικευμένη και εξατομικευμένη βοήθεια για να προσαρμοστεί, να επικοινωνήσει και να δεχτεί γνώσεις, σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς χώρους όπου απασχολείται.
Η παρούσα επιμορφωτική πράξη έχει εστιαστεί με προσοχή και σκοπό να παράξει τις γνωστικές, εμπειρικές και λειτουργικές προϋποθέσεις, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τα προσόντα και την επάρκεια που απαιτούνται, ώστε ο επιμορφούμενος μετά το πέρας της εκπαίδευσης να 
καταστεί ικανός να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες και απαιτητικές αιτιάσεις της παράλληλης στήριξης και της λειτουργικής εξυπηρέτησης των 
μαθητών με αναπηρία.
Το σημαντικό στοιχείο αναφορικά με το ρόλο και την εργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο, είναι 
πως, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193Α), η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από συνοδό 
που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου 
Διδασκόντων.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δημιουργία Ειδικού Μητρώου εξειδικευμένων στην παράλληλη στήριξη εκπαιδευτικών και ειδικών που θα 
τελειώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, στην οποία θα έχουν ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και φορείς που θα 
θελήσουν να αξιοποιήσουν κάποιον εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, για την ιδιωτική παράλληλη στήριξη του παιδιού τους, ανάλογα με το είδος 
της πάθησης ή της διαταραχής του παιδιού τους ή σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή που κατοικούν και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
που οι ίδιοι προτιμούν.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για την παράλληλη στήριξη, κάθε μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δίνατε να 
ενταχθεί σε κανονικό σχολείο εφ’ όσον μπορεί ν’ ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση 
σχολικής διαδικασίας με κάποια υποστήριξη. Οι αναπηρίες πάνω στις οποίες θα ειδικευτούν οι εκπαιδευόμενοι είναι: Κινητικές αναπηρίες, 
παραπληγίες, τετραπληγίες αυτισμός, σύνδρομο down, σύνδρομο Ασπεργκερ, σύνδρομο Ρετ, νοητική καθυστέρηση.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
α. Κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών, μοντέλων και εκπαιδευτικών στρατηγικών ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης 
των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης στο σχολείο και το σπίτι.
β. Παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων  και εμπειρίας στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  ώστε να αναπτύξουν 
ένα ισχυρό πακέτο γνώσεων, ικανό για να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας αντιμετωπίζοντας επάξια τις δυσκολίες του αντικειμένου.  

ΟΜΑΔΑ- ΣΤΟΧΟΣ: 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, 
νηπιαγωγούς, βρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, έργοθεραπευτές, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, 
Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής), σε  φοιτητές που επιθυμούν 
ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και τέλος σε γονείς που επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν και να εξοικειωθούν σε θέματα που 
αφορούν τη γνωστική, ψυχολογική, αναπτυξιακή και λειτουργική υποστήριξη του παιδιού τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Γενικές αρχές και θεωρίες Ειδικής αγωγής
Είδη και μορφές αναπηρίας
Κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας
Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης (Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές, Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής)
Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης
Διεπιστημονική Συνεργασία, Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη
Συνεργασία του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης  με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Συνεργασία με τους γονείς 
Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών και Οικογένειας
Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης και του Ε.Β.Π.
Πρακτικές τεχνικές παράλληλης στήριξης
Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και συμπεριφοράς 
Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών. Παρέμβαση μέσα και έξω από την τάξη.

Πρακτικό πλαίσιο 
Συμπεριφοριστική παρατήρηση και παρέμβαση
Πρώτες βοήθειες στο σχολείο και την τάξη - Φαρμακευτική αγωγή
Ανάλυση περίπτωσης και πρακτική εφαρμογή
Τεχνικές ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, αναψυχής και αναδημιουργίας
Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με αναπηρία

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές και δια ζώσης  διδασκαλίες στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις (167 ευρώ/ δόση. Η πρώτη 
δόση καταβάλλεται για την εγγραφή, η δεύτερη μετά από την περάτωση έξι μηνών και η τελευταία για την απόκτηση του τίτλου σπουδών)
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη)  ή φοιτητικού 
πάσου αντίστοιχα (150ευρώ/ δόση) 
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με 
το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLdL65vmzQlfGq9Pc-wumkHvBKd83i2DZ1QO8zCDWVkHA97w/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 
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 Προκήρυξη ethσιου εκπαιδευτικού προγράμματος 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΣΤΟ LIFE 
COACHING ΚΑΙ ΣΤΟ MENTORING»

«Πιστοποιημένη Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, στο Life Coaching και στο Mentoring»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια των προγραμμάτων «Ψυχική και Κοινοτική Υγεία» ανακοινώνει την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού κύκλου με τίτλο 
«Πιστοποιημένη Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, στο Life Coaching (Προπονητική ζωής) και στο Mentoring» 
Κόστος 500 ευρώ 
10% έκπτωση σε φοιτητές και ανέργους 
20% έκπτωση σε όσους παρακολουθούν τα Ανοιχτά Σεμινάρια Ψυχολογίας    
Διάρκεια Περιόδου Εγγραφών: 26/07/2016 - 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και το COACHING
Η Συμβουλευτική, υπό την ευρεία έννοια,  έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και 
επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων.
Ως επιστημονικός κλάδος αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της 
Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Ψυχομετρίας, της Παιδαγωγικής και των Οικονομικών Επιστημών.
Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, η επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, 
η κατανόηση της συμπεριφοράς, των κινήτρων και του εαυτού γενικότερα, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και η ενίσχυση της παραγωγικής αλληλεπίδρασης στο 
κοινωνικό, εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον.
Η Συμβουλευτική και το Coaching εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, 
στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα 
μπορεί να ασκηθεί σε επίπεδο ατομικό επίπεδο και σε γραφεία συμβούλων.
Ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή ανέλιξη. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Επαγγελματίες Υγείας
Σε επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες
Σε όποιον (ανεξάρτητα από εξειδίκευση) θέλει να ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας ή να ασχοληθεί με το coaching και τη συμβουλευτική, σύμφωνα πάντοτε 
με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προυποθέσεις, που κάθε φορά ορίζονται.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρώτο Εξάμηνο
 (Μία τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με καθηγητές για ανατροφοδότηση, προσωπική μελέτη online κειμένων και πρωτότυπης βιβλιογραφίας, μία προαιρετική πεντάωρη 
βιωματική -διά ζώσης- συνάντηση το μήνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, αυτοαξιολόγηση στο τέλος κάθε ενότητας μέσω τεστ πολλαπλών επιλογών)
1. Εισαγωγή στην Τέχνη της Τροποποίησης Συμπεριφοράς. Κατανόηση εννοιών της Συμβουλευτικής, του Coaching και του Mentoring
2. Σενάρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τεχνικές επικοινωνίας και συνέντευξης. Δεξιότητες επιρροής και διαπραγμάτευσης
3. Βασικά μοντέλα στο coaching, τη συμβουλευτική και το mentoring
4. Προσωποκεντρική προσέγγιση
5. Γνωσιακή και συμπεριφοριστική κατεύθυνση
6. Η συστημική σκέψη στη συμβουλευτική και το coaching
7. Mentoring και συμβουλευτική στην εκπαίδευση

Δεύτερο Εξάμηνο ( Εξειδικευμένη κατάρτιση στο coaching και Εποπτεία)
Elementary Coaching Skills Certification
Το πρόγραμμα Elementary Coaching Skills Certification είναι σχεδιασμένο και διεξάγεται με βάση τις προδιαγραφές του International Coach Federation (ICF) σε 
επίπεδο Accredited Coach Certification (ACC) μέσω ASCTH εκπαίδευσης και του European Mentoring & Coaching Council (EMCC) σε επίπεδο Foundation.
Με την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου οι σπουδαστές θα έχουν εξοικειωθεί σε εργαλεία για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών coaching 
διαλόγων.
Κατά τις προσωπικές συναντήσεις απαιτείται η βιντεοσκόπηση και ανάλυση συνεδριών.

Αποτελέσματα προγράμματος
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο σπουδαστής θα αφομοιώσει τις παρακάτω δεξιότητες (ενδεικτικά):
- Η τέχνη του αναστοχασμού
- Συναισθηματική νοημοσύνη
- Δέσμευση & Ροή
- Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα 
- Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων)
- Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό
- Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward)
- Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief)
- Θεωρία λήψης αποφάσεων

Περιεχόμενο προγράμματος
Θεματική Ενότητα 1: Θέτοντας τις βάσεις
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Θεωρητικό μέρος
- Ηθική & Επαγγελματισμός
- Οι κώδικες δεοντολογίας ICF & EMCC 
- Εποπτεία & Mentor Coaching
- Ο ρόλος της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CCE & CPD) για τους δύο φορείς
- Δημιουργώντας τις συνθήκες για αλλαγή

Δεξιότητες (βιωματική εκπαίδευση)
- Βασικές δεξιότητες στο coaching - εξέταση 
- Η τέχνη του αναστοχασμού - εξέταση
- Κανόνες Συνδιαλλαγής στο coaching  - εξέταση (contracting)

Θεματική Ενότητα 2: Η σχέση με τον πελάτη - επικοινωνία
Θεωρητικό μέρος
- Ενσυναίσθηση – Εμπιστοσύνη – Αποδοχή 
- Δημιουργία καλής σχέσης & εδραίωση θετικών συναισθημάτων μέσα σε αυτές

Δεξιότητες (βιωματική εκπαίδευση)
- Συνεδρία 2: ξεκινώντας τη συνεδρία, εδραιώνοντας το λόγο που γίνεται η coaching συνεδρία, πως θα μετρηθεί η επιτυχία της συνεδρίας και του προγράμματος, (επανα-)σύνδεση με 
τον πελάτη, ορθό «ακούειν», συνειδητότητα του τώρα
- Δημιουργώντας παρεμβατικές ερωτήσεις: γλωσσολογική μαγεία
- Εργαλείο 1: Precision Model
- GROW Model βιωματικά
- Εργαλείο 2: mindmapping για δημιουργία επίγνωσης αναγκών

Θεματική Ενότητα 3: Συνειδητότητα & Παρώθηση
Θεωρητικό μέρος
- Παρώθηση και σκοπός
- Προσήλωση στο τώρα με περίσκεψη (mindfulness) & παρουσία στο τώρα 
- Μικροεκφράσεις & επικοινωνία 
- Θεωρία επίτευξης στόχων
Δεξιότητες (βιωματική εκπαίδευση)
- Transtheoretical model of change (Μοντέλο Αλλαγής)
- Εξάσκηση σε παρεμβατικές ερωτήσεις
- Εξάσκηση στην άμεση επικοινωνία – γλωσσολογικός αντίκτυπος
- Coaching Τεχνική 1: Χτίζοντας αυτοπεποίθηση (εξάσκηση σε «ακούειν», ερωτήσεις και γλωσσολογικό αντίκτυπο)
- Coaching Τεχνική 2: Αναγνωρίζοντας την επιθυμία για αλλαγή (εξάσκηση σε «ακούειν», ερωτήσεις και γλωσσολογικό αντίκτυπο)

Θεματική Ενότητα 4: Ανάπτυξη Μάθησης και Δημιουργία Αποτελεσμάτων
Θεωρητικό μέρος
- Δημιουργώντας τις συνθήκες για επίγνωση & ενορατικότητα
- Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief)
- Θεωρία λήψης αποφάσεων
Δεξιότητες (βιωματική εκπαίδευση)
- Συνεδρία 3: το να είσαι παρών ως coach, σχεδιασμός ενεργειών, αποτέλεσμα & οργάνωση ενεργειών για υλοποίηση, ολοκληρώνοντας μια συνεδρία
- Ανάπτυξη δέσμευσης
- Μέθοδοι και εκφράσεις για τη μέτρηση προόδου
- Μέθοδοι και εκφράσεις για την ανάληψη ευθύνης από την πλευρά του πελάτη
- Μοντέλο coaching: Motivational Interviewing

Θεματική Ενότητα 5: Εδραίωση της Coaching Πρακτικής
- Ορισμός του coaching εκ νέου
- Μελέτη περιπτώσεων για την εδραίωση του Κώδικα Δεοντολογίας ICF & EMCC
- Μελέτη του συνόλου των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο ICF & EMCC – παράθεση πινάκων

Αίτηση συμμετοχής:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ti0UyoImS5G56f0vEaCX86ApE9gL6r5WEUfDRJtX7OBc0Q/viewform 

Κόστος: 500 ευρώ*
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος
Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: eprassa@aegean.gr 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716
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 Προκήρυξη ethσιου εκπαιδευτικού προγράμματος 
“ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ”

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: 
Τα Ανοιχτά Προγράμματα Ψυχολογίας για το ευρύ κοινό σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με κόστος 50 ευρώ για το χειμερινό εξάμηνο ή 
90 ευρώ ετησίως για 10 ή 20 τρίωρες διαλέξεις από έγκριτους καθηγητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
Πρόκειται για προσεγγίσεις σε θέματα γενικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής, πλαισιωμένες από βιωματικές ομάδες και πολιτιστικά 
δρώμενα σε κάθε περιοχή, όπου θα υπάρξει ενδιαφέρον. Εναλλακτικά, όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα αποκλειστικώς 
διαδικτυακά, με το δικό τους ρυθμό μάθησης, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom, αποκτώντας πρόσβαση σε 
εκτεταμένη online βιβλιογραφία και διαδικτυακές συναντήσεις με καθηγητές για ανατροφοδότηση, μπορούν να το δηλώσουν στην αίτηση 
τους. 
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εγγεγραμμένων (περίπου 100), ειδάλλως θα 
γίνεται αυτόματη μεταφορά τους στη διαδικτυακή εφαρμογή.
 Ενδεικτικά, μέσω των προεγγραφών, έχουν ήδη σχηματιστεί τμήματα σε Αθήνα, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, Χαϊδάρι, Μυτιλήνη, Δράμα, Σέρρες, 
Κικλίς, Σκύδρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Πάτρα, Μεσολόγγι, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Λάρισα, Βόλο, Καλαμάτα και σύντομα σε πολύ 
περισσότερες.
 Ταυτόχρονα, οι εγγεγραμμένοι αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής με έκπτωση 20% στο ετήσιο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο ´Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, το Coaching (Προπονητική Ζωής) και το Mentoring´, που αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία 
επαγγελματικής ανέλιξης και σταδιοδρομίας. (400 ευρώ αντί 500 σε τρεις δόσεις με 410 ώρες διαδικτυακής και διά ζώσης διδασκαλία, 
προαιρετικές ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες συνεχιζόμενης κατάρτισης και εποπτεία). 
Διαδικασία  εγγραφής: https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=26  
*Σημείωση: Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος
Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
• Πρασσά Ελένη 
e-mail: eprassa@aegean.gr 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας (50 ευρώ ανά εξάμηνο ή 90 ευρώ το έτος)
Γιατί η Γνώση δεν πρέπει να είναι απρόσιτη
Επειδή αρκετοί προτιμούν να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό.
Είναι εξοικειωμένοι με τις υπηρεσίες της Google (gmail, calendar, keep, drive)
Θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δυσεύρετη online βιβλιογραφία και να έχουν 24ωρη πρόσβαση στο υλικό και τους μέντορες μας.
Εκτιμούν τα περισσότερο εμπλουτισμένα και εξειδικευμένα προγράμματα με την ίδια όμως θεματολογία, όπως και τα διά ζώσης
Επιθυμούν να επικοινωνούν προαιρετικά με τους καθηγητές για ανατροφοδότηση μέσω της πιο διαδραστικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 
(Google Classroom) μία φορά το μήνα για έξι ώρες (Σάββατο και Κυριακή) (ακόμα και μέσω viber ή messenger)
Λαμβάνοντας βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΧωρίς μετακινήσεις και περιορισμούς
Επειδή πολλοί έχουν επενδύσει στην ψηφιακή εποχή

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεταφέρουν και στο διαδίκτυο τα διά ζώσης σεμινάρια Ψυχολογίας50 
ευρώ το εξάμηνο ή 90 ευρώ το έτος

Πληροφορίες: http://goo.gl/ywRAHJ

Άμεση Εγγραφή: https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=26

Οδηγίες εγγραφής: https://drive.google.com/folderview?id=0B8JqrtGNH8BOZkZ0STl3d2Vvems&usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΡΩΤΗΣΗ..ΚΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ 
ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Αν πάλι επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε στη Συμβουλευτική, στο Coaching και στο Mentoring, αποκτώντας ένα περιζήτητο πιστοποιητικό κατάρτισης 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τότε κάντε την αίτησή σας εδώ:http://goo.gl/QHgtKH

ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας ΕΞΙ μηνών
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια: 300 ώρες 

Σκοπός: 
Η παροχή γνώσεων και δεξιότητες στους τομείς:
1. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων
3. Διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς
4. Οικονομική διαχείριση¬Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών
5. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εν λόγω οργανισμούς
6. Τρόπος και εργαλεία επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού των μονάδων

ΔΟΜΗ:
Ενότητα 1: Διοίκηση της εκπαίδευσης / Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Ενότητα 2: Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
Ενότητα 3: Εκπαιδευτική ηγεσία
Ενότητα 4: Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
Ενότητα 5: Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού
Ενότητα 6: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράμματα
Ενότητα 7: Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ενότητα 8: Διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων
Ενότητα 9: Σχολική Τεχνογνωσία
Ενότητα 10: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκπαιδευτικής μονάδας

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E¬books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), δυνατότητα διαδικτυακών 
συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας classroom, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές¬ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα το πλήρες νομοθετικό 
πλαίσιο, εργασίες¬δραστηριότητες για κάθε ενότητα

Σε ποιους απευθύνεται (Ομάδα¬στόχος):
1. Εκπαιδευτικούς
2. Σχολικούς Συμβούλους & Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
3. Ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης
4. Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης
5. Οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας
6. Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών
7. Άλλους ενδιαφερόμενους

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές διδασκαλίες 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις (167 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (150 ευρώ η πρώτη δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην 
τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJaMNHIKTxRzayTci4TwDkfPe9fPh956jlFRfC4QxOzyj_g/viewform 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 
Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 

  ΠρόγραμματΑ διαρκείας ΕΞΙ μηνών
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών
“Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας”
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (τρίμηνο διαδικτυακό με μοριοδότηση, κόστος 300 ευρώ)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μοριοδοτείται στις προκηρύξεις Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ) για 
συμβούλους σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις, προγράμματα voucher (για ανέργους) κλπ καθώς και σε αντίστοιχες για ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΔΒΜ Δήμων, κλπ.

Διάρκεια: 300 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό)

Πού απευθύνεται (ομάδα¬ στόχος)
Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, σε 
γονείς, σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, ενήλικες που αναζητούν την πρώτη τους εργασία, ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά, 
Επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ΣΔΕ, ΙΕΚ και Δομές Δια Βίου Μάθησης, επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας και 
κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο της συμβουλευτικής γενικότερα.

Σκοπός
Μέσω της μελέτης του υλικού σε συνδυασμό με τη συνεχή ανατροφοδότηση του επιμορφούμενου, η αναγνώριση της θέσης του (των δυνατών και αδύνατων σημείων του) και η 
απόκτηση θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης. Επιπλέον, η ανάπτυξη ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, η «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, η επιτυχής διαχείριση της αλλαγής 
και η ικανότητά του να αξιοποιεί τα επιστημονικά εργαλεία που οδηγούν στην προσωπική ανα ́πτυξη και επαγγελματικής του εξέλιξη.

Δομή (ενότητες)
Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής¬ Διαδικασίες και Τεχνικές
Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (career management) και «καριεροσκόπιο»
Επιστημονική προσέγγιση διερεύνησης των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας¬στόχου
Συμβουλευτική και επικοινωνία
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας Προγράμματα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας (career planning) και προγράμματα σχεδιασμού διαχείρισης της σταδιοδρομίας (career management).
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον: εμπόδια και προκλήσεις
Χτίσιμο του προσωπικού επαγγελματικού προφίλ (Personal Branding)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας ¬ Οι αναγκαίες δεξιότητες στο επαγγελματικό portfolio (New Skills Agenda)
Μεθοδολογία Αντιστοίχησης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων (EEQFF)
Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού (europass) και συστατικής επιστολής
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει E¬books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις,  οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-
ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες¬δραστηριότητες, βιβλιογραφία¬ δικτυογραφία και δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων μέσω της 
πλατφόρμας classroom της google.

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές διδασκαλίες 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις (150 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (135ευρώ η πρώτη 
δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση 
στην τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQk4qy2VR3g-bVDnrAvzhAzW5pCQIiu_8DlZFJhWM1GuRHw/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 
Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 

ΠρόγραμματΑ διαρκείας ΤΡΙΩΝ μηνών
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ, ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιμορφωτικά Προγράμματα προκηρύσσει το Τρίμηνο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
ηγετών για τη στελέχωση εθνικών και διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή οργανισμών παροχής ανθρωπιστικής- ψυχολογικής βοήθειας, με 
έμφαση στις μεταναστευτικές ροές, στη φτώχεια, στη διαχείριση κρίσεων και στα περιβαλλοντικά ζητήματα» 
Η στελέχωση και πολύ περισσότερο η άσκηση ηγεσίας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι απόφαση ζωής, που δεν καρποφορεί, εάν δεν 
συνεπικουρείται από τη γνώση και την κατάρτιση σε δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της αρωγής και της 
παρέμβασης. Τα κίνητρα τις περισσότερες φορές δεν αρκούν, εάν ο υποψήφιος ηγέτης, αρχηγός ομάδας ή στέλεχος δεν εκπαιδευθεί σε ένα πλήθος 
διαφορετικών γνωστικών πεδίων, που εμπεριέχουν διαχείριση κρίσεων, άμεση ψυχολογική βοήθεια, διοικητικές και πρακτικές αποφάσεις, επείγουσα 
αποκατάσταση , διαχείριση τραύματος και καταστροφών, οικονομική υποστήριξη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων χωρίς επαρκείς πόρους. 
Επειδή τα κράτη πρόνοιας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες κοινωνικές μεταβολές, το βάρος θα πέσει στην ιδιωτική μη κερδοσκοπική 
πρωτοβουλία, ενώ προβλέπονται διεθνείς χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη τέτοιων οργανώσεων και οργανισμών. Ήδη οι προκηρύξεις εργασίας για 
εξειδικευμένα στελέχη αυξάνονται αλματωδώς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, αντιμετώπισης 
κρίσεων κλπ
Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και τους ενδιαφέρει να ταξιδεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: 
➢ απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής
➢ απόφοιτοι Λυκείου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Γενική Εκπαίδευση 
Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και διαχείριση πόρων 
Αρχές διοίκησης οργανισμών 
Επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα 
Δυναμική της ομάδας
Ο ηγετικός ρόλος 
Διαχείριση κρίσεων 
Εκπαίδευση στη λήψη αποφάσεων
Διαχείριση πολιτισμικής και φυλετικής ετερότητας
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Ειδικότερα η εκπαίδευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Διεθνείς οργανισμοί, μκο, αμνηστία 
Συνεργασία με τα ΜΜΕ 
Σύνταξη Δελτίων Τύπου, ενημερωτικού υλικού (άρθρα, blog, επιστολές) και
προώθησης στα ΜΜΕ και αρμόδιους αποδέκτες
Ψηφιακές εκστρατείες ενημέρωσης
Συνεντεύξεις τύπου - επισκόπηση και αρχειοθέτηση δημοσιεύσεων
Κινητοποίηση τοπικών κοινωνιών

Β. Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Νομικό, Κοινωνιολογικό και Πολιτικό πλαίσιο
Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
Δικαίωμα στην Υγεία
Δικαιώματα ευάλωτων ομάδων
Δικαιώματα του Παιδιού
Δικαιώματα γυναικών
Δικαιώματα πληθυσμιακών και κοινωνικών μειονοτήτων
Διεθνείς  και εθνικές νομοθεσίες
Διεθνής συνεργασία 
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Γ. Διαχείριση  φτώχειας 
Η φτώχεια στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές
Παγκόσμια φτώχεια και οικονομική ανισότητα
Διαστάσεις της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλάδα
Φτώχεια και κοινωνική προστασία
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Δ. Μεταναστευτικές ροές- Πρόσφυγες 
Διασάφηση όρων από τη νομική και κοινωνιολογική σκοπιά 
Το μεταναστευτικό φαινόμενο και οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα
Μεταναστευτικά δίκτυα. Ενσωμάτωση ή αποκλεισμός; 
Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση 
Προβλήματα μεταναστών: Στερεότυπες Αντιλήψεις 
Μετανάστευση ανηλίκων
Ευρωπαϊκές πολιτικές
Ανοικτές  Δομές Φιλοξενίας -Ευρωπαϊκά Κέντρα Υποδοχής -Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής Υπηρεσίες Εξέτασης Αιτήσεων Ασύλου - Διοικητική 
κράτηση αλλοδαπών και εναλλακτικά μέτρα

Ε. Διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων 
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
Περιβαλλοντική νομοθεσία
Περιβαλλοντική και κοινωνική - τοπική ανάπτυξη 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τρίμηνη 
ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις (150 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή φοιτητικού πάσου 
αντίστοιχα (135ευρώ
η πρώτη δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το 
οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB4elgfdY9TwqMULCD9lfSTJ5CFqgoMFcm4dG31WYw9swVtQ/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών
Εκπαίδευση εργαζομένων στην ψυχική υγεία στη χρήση του WISC-
III (Wechsler Intelligence Scale for Children)

WISC-III
Πρόκειται για την ελληνική έκδοση των Κλιμάκων Nοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (Wechsler Intelligence Scale for Child¬ren), του πιο απαραίτητου και ευρέως χρησι-μοποιούμενου τεστ νοητικής 
αξιολόγησης για ηλικίες 6-16 ετών. Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, και συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής καθυστέρησης, δυσλεξίας, προβλημάτων αναπτυξιακού τύπου ή προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
Το Ελληνικό WISC-III είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Η διάρκεια χορήγησης του είναι 50-70’. Είναι η Ελληνική έκδοση της κλίμακας Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-
III). To ελληνικό WISC αποτελείται από επιμέρους κλίμακες που η καθεμία αξιολογεί διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης και που όλες μαζί, εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη 
του παιδιού. Η νοημοσύνη είναι μια σύνθετη λειτουργία συναποτελούμενη από πολλές επιμέρους ικανότητες. 
Το Ελληνικό WISC περιλαμβάνει 13 επιμέρους κλίμακες, οι οποίες αξιολογούν διάφορες νοητικές λειτουργίες, όπως μνήμη, αφαιρετική σκέψη κλπ. Από την αθροιστική στατιστική επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στις επιμέρους αυτές κλίμακες εξάγεται ένας ψυχομετρικός δείκτης το Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης, το οποίο εκφράζει σφαιρικώς τη νοημοσύνη του παιδιού.
Το WISC-III αξιολογεί τη νοημοσύνη μέσο δυο διόδων επικοινωνίας, της ακουστικής-γλωσσικής και της οπτικό-κινητικής. Γι αυτό από τις 13 κλίμακες μερικές χρησιμοποιών ακουστικό λεκτικό 
υλικό και από την αθροιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εξάγεται ένας ενιαίος βαθμός για τη λεγόμενη Λεκτική Νοημοσύνη και μερικές χρησιμοποιούν οπτικό-ακουστικό υλικό και από την 
αθροιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εξάγεται ένας ενιαίος βαθμός Πρακτική Νοημοσύνη.
Το WISC-III ως πολυθεματικό βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού. Εξάγονται δυο δείκτες ο Τυπικός Βαθμός (scaled score) και η Νοητική Ηλικία (test age). 
Οι τυπικοί βαθμοί για τις επιμέρους κλίμακες έχουν μέσο όρο 10 και τυπική απόκλιση 3. Έτσι τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους.

Οι 13 Κλίμακες
Οι πρώτες 10 κλίμακες είναι κύριες. Από τις κλίμακες αυτές εξάγονται τα 3 νοητικά πηλίκα: Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης, Πηλίκο Λεκτικής Νοημοσύνης και το Πηλίκο Πρακτικής Νοημοσύνης. Η 
κλίμακα «Μνήμη Αριθμών» και «Λαβύρινθοι» είναι συμπληρωματικές. Η κλίμακα «Σύμβολα» είναι προαιρετική.
1. Συμπλήρωση Εικόνων (Δίνονται στο παιδί 30 έγχρωμες εικόνες κοινών αντικειμένων από τις οποίες λείπει ένα μέρος. Το παιδί καλείται να εντοπίσει το στοιχείο που λείπει σε κάθε εικόνα).
2. Πληροφορίες (Δίνονται στο παιδί 30 ερωτήσεις που αξιολογούν γενικές γνώσεις.
3. Κωδικοποίηση (Δίνονται στο παιδί 5 γεωμετρικά σχήματα (Επίπεδο Α) η 9 αριθμητικά ψηφία (Επίπεδο Β) που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα σύμβολο. Ζητάμε από το παιδί να γράψει το αντίστοιχο 
σύμβολο κάτω από τα 59 γεωμετρικά σχήματα ή αριθμούς.
4. Ομοιότητες (Δίνονται στο παιδί 19 ζεύγη λέξεων που αντιπροσωπεύουν διάφορα αντικείμενα ή έννοιες. Το παιδί καλείται να εντοπίσει τις ομοιότητες μεταξύ των δύο λέξεων κάθε ζεύγους.
5. Σειροθέτηση Εικόνων (Δίνονται στο παιδί 14 δέσμες έγχρωμων εικόνων που η κάθε δέσμη απεικονίζει μια σύντομη ιστορία. Οι εικόνες παρουσιάζονται σε ανακατεμένη σειρά και το παιδί καλείται 
να τις τοποθετήσει στη σωστή σειρά.
6. Αριθμητική (Δίνονται στο παιδί 24 αριθμητικά προβλήματα. Το παιδί καλείται να λύσει τα προβλήματα αυτά χωρίς μολύβι και χαρτί.
7. Σχέδια με Κύβους (Δίνονται στο παιδί 9 δίχρωμοι κύβοι και του ζητείται να αναπαράγει 12 σχέδια.
8. Λεξιλόγιο (Δίνονται στο παιδί 30 λέξεις και του ζητείται να δώσει τον ορισμό προφορικά.
9. Συναρμολόγηση αντικειμένων ( Έξι εικόνες αντικειμένων είναι κομμένες όπως στα παζλ. Το παιδί καλείται να συναρμολογήσει τα κομμάτια κάθε εικόνας ώστε να σχηματίζουν ένα αντικείμενο.
10. Κατανόηση (Δίνονται στο παιδί 18 ερωτήσεις που αναφέρονται σε λύσεις καθημερινών προβλημάτων.
11. Σύμβολα (Δίνονται στο παιδί 45 σειρές από σχήματα και του ζητείται να πει αν το πρώτο σύμβολο της σειράς (Επίπεδο Α) ή ένα από τα δυο πρώτα σύμβολα της σειράς (Επίπεδο Β) που βρίσκονται 
ανάμεσα στα υπόλοιπα σχήματα της σειράς.
12. Μνήμη Αριθμών (Διαβάζονται στο παιδί 15 σειρές αριθμητικών ψηφίων που γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα και το παιδί πρέπει να επαναλάβει κάθε σειρά, ευθεία επανάληψη και αντίστροφη 
επανάληψη.
13. Λαβύρινθοι (Δίνεται στο παιδί μια σειρά από 10 λαβύρινθους. Ζητείται από το παιδί να χαράξει σε κάθε λαβύρινθο μια γραμμή, από το κέντρο ως την έξοδο, χωρίς να μπαίνει σε αδιέξοδους 
διαδρόμους.

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές και δια ζώσης  διδασκαλίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις (150 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (135ευρώ η πρώτη δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX41L-iubJnOGAWYVHaWhCoo3pn705E2WfJ8enF-eusFt-bw/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 



Πανεπιστήμιο Αιγαίου          Σελίδα 16

 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών 
Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διάρκεια: 
200 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό, κόστος 300 ευρώ)

Σκοπός
Το πρόγραμμα, σκοπό έχει την παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας των εκπαιδευτών σε Δημόσια και Ιδιωτικά 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, Δημόσιες Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και γενικά, σε Δομές Δια Βίου Μάθησης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα σχεδιασμού, 
υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής τεχνικών ενεργητικής μάθησης, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, τρόπων επίτευξης ενεργητικής 
συμμετοχής των εκπαιδευομένων και την εν γένει επίτευξη των όρων του μαθησιακού συμβολαίου.
H επιτυχής ολοκλήρωσή του, προσδοκά να καταστήσει τους εκπαιδευομένους ικανούς στο:
- να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας
-  να αναγνωρίζουν το θεσμό της μαθητείας και πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση
- να περιγράφουν τα γνωρίσματα του σύγχρονου εκπαιδευτή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδο δεξιοτήτων
- να σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
- να αξιολογούν τα προγράμματα αυτά
- να εφαρμόζουν καλές πρακτικές κατάρτισης .
- να χρησιμοποιούν βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές στην κατάρτιση 
- επίπεδο στάσεων
- να υιοθετούν θετική στάση προς την επαγγελματική κατάρτιση.
- να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας του δικτύου κατάρτισης
- να αμφισβητούν στερεότυπα που συνδέονται με την επαγγελματική κατάρτιση

Θεματικές Ενότητες
Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική Δυναμική 
Ομάδας¬ Διαχείριση ομάδων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων¬Αποτελεσματική Μάθηση Διερεύνηση εκπαιδευτικών 
αναγκών και στόχων Κατάρτιση προγράμματος σπουδών
Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Οργάνωση διδακτικής ενότητας
Μέθοδος πρότζεκτ και εργαστήριο
Σχολικές δραστηριότητες Δομών ΔΒΜ
Αξιολόγηση

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, 
οπτικοακουστικό υλικό), δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας classroom, πρόσθετο επιμορφωτικό 
υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές¬ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, 
εργασίες¬δραστηριότητες για κάθε ενότητα

Το σεμινάριο απευθύνεται (ομάδα¬ στόχος) 
Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής
Αγωγής, Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και γενικά Δομές Δ.Β.Μ.
Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
Σε φοιτητές ¬ σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα
αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
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Των Σχολών Γονέων, των ΚΕΚ, ΚΕΣ, Κολλεγίων, ΚΔΒΜ1 και ΚΔΒΜ2.
Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης
Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
και
Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

Βασική παρατήρηση
Οι εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν το σεμινάριο παίρνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στις προκηρύξεις των Δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων 
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρωτ: Κ1/122418/25¬07¬2016, θέμα: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων 
στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) του 
Ν.. 4186/2013 (Α’ 193)».
Ειδικότερα, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, μοριοδοτείται σε προκηρύξεις εκπαιδευτών, στελεχών και ομάδων έργου 
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΔΒΜ Δήμων), σε προκηρύξεις διδακτικού προσωπικού ΑΤΕΙ και ΑΕΙ και σε 
προκηρύξεις των ΚΕΚ των κοινωνικών φορέων (ΓΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.α. ).
Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές στον ιδιωτικό τομέα (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚεΔιΒιΜ, φροντιστήρια, εταιρείες επιμόρφωσης, 
εταιρείες συμβούλων και μελετών, πολυεθνικές ή άλλες μεγάλες εταιρείες με τμήμα εκπαίδευσης ή τμήμα διαχείρισης ΛΑΕΚ κ.α.) 
για να αποδείξετε τις ικανότητες και γνώσεις σας στην επαγγελματική εκπαίδευση.

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές διδασκαλίες 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις (150 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή 
φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (135ευρώ η πρώτη δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός 
πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE_mGFWai6Rmajw8Pau1Fa2XIZ0Jy8OoL7glRPYinex_gEvA/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών 
Διδακτική Μεθοδολογία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Διδακτική Μεθοδολογία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Διάρκεια: 250 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό, με μοριοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κόστος 300 ευρώ)

Σκοπός:
Ο εμπλουτισμός του portfolio των συμμετεχόντων με τις αναγκαίες δεξιότητες (skills), τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης όσο και διδακτικής 
μεθοδολογίας για τα Σχολεία Δεύτερης υκαιρίας (Σ.Δ.Ε).
Ειδικότερα:
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τεχνικές και μεθόδους ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, τον τρόπο σχεδιασμού υλοποίησης 
και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το ρόλο εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, τη σημασία αξιοποίησης της ομάδας με την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε).

ΔΟΜΗ:
Ενότητα 1: Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
Ενότητα 2: Η λειτουργία και οργάνωση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
Ενότητα 3: Η σημασία της εναρκτήριας συνάντησης
Ενότητα 4: Μαθησιακό συμβόλαιο¬ Ο ρόλος Εκπαιδευτή και Εκπαιδευομένου
Ενότητα 5: Τεχνικές ενεργητικής μάθησης
Ενότητα 6: Διεργασία και Δυναμική ομάδας
Ενότητα 7: Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ενότητα 8: Μέθοδος project και δραστηριότητες
Ενότητα 9: Portfolio μαθητή και αξιολόγηση
Ενότητα 10: Ενίσχυση της εξωστρέφειας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Σε ποιους απευθύνεται (Ομάδα¬στόχος):
1) Σε εκπαιδευτές, Στελέχη Σ.Δ.Ε ή υποψήφιους εργαζομένους σε αυτά.
2) Όσοι ενδιαφέρονται ή ασχολούνται γενικότερα με την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
3) Σε εκπαιδευτές ενηλίκων ως προσόν επιπλέον μοριοδότησης
4) Σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ( Σε πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες με τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού ή τμήμα διαχείρισης λογαριασμού 
(ΛΑΕΚ), σε ΚΔΒΜ, σε ΙΙΕΚ, φροντιστήρια, σε εταιρείες συμβούλων και μελετών

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές διδασκαλίες 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις (150 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή φοιτητικού πάσου 
αντίστοιχα (135ευρώ η πρώτη δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το οποίο 
πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kls03GtN31aLFOUrt5v_Tar1npxuCY4SP4kTcqf3R0p-tA/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών 
Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό 
περιβάλλον

Διάρκεια: 300 ώρες (τρίμηνο διαδικτυακό, κόστος 300 ευρώ)

Σκοπός: 
Βασικός σκοπός του προγράμματος η κατανόηση του λόγου που οι άνθρωποι μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους., αξιοποιώντας τις βασικές θεωρητικές έννοιες και ορισμούς που 
προσδιορίζουν και επεξηγούν ερμηνευτικά την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Επίσης, η ανάλυση του πλαισίου που μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης των κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο  πρόληψης, 
όσο και κατά την εξέλιξή τους.

Δομή:
Αρχές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
Ισχύς της πειθούς
Ο Παράγων «προσωπικότητα» ¬Τύποι προσωπικότητας
Διαχείριση χρόνου (time management)
Διαχείριση θυμού (agreement management)
Διαχείριση εργασιακού άγχους (stress management)
Τρόποι ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης
Αξιοποίηση των συναισθημάτων
Η αντίσταση στην αλλαγή¬ Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής (change management)
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τρόποι επίτευξης συνεργασίας
Το χτίσιμο και η δυναμική της ομάδας στο εργασιακό περιβάλλον
Ικανότητα διοίκησης ομάδας και συνεργασία
Εσωτερική παρακίνηση¬διαπροσωπικές σχέσεις και συμπεριφορές
Υποκίνηση¬Ο συμβουλευτικός ρόλος του ηγέτη
Διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
Θεωρητικές ερμηνείες για τις επιθετικές τάσεις των ανθρώπων
Η έννοια της σύγκρουσης¬ Τυπολογία διαχείρισης της σύγκρουσης
Διαπραγμάτευση ¬Μοντέλα διαπραγμάτευσης¬ Έμφαση στο “win¬win”
Διαμεσολάβηση¬Εμπόδια στην αποτελεσματική διαμεσολάβηση
Τρόποι αντιμετώπισης κρίσεων

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E¬books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), δυνατότητα διαδικτυακών συναντήσεων 
μέσω της πλατφόρμας classroom, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές¬ ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων,επιστημονικά άρθρα, εργασίες¬δραστηριότητες).

Ομάδα¬Στόχος:
Κάθε εργαζόμενος (Στέλεχος και υπάλληλος) Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί)

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με  διαδικτυακές διδασκαλίες 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις (150 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή).
Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (135ευρώ η πρώτη δόση)
*Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUHfFHzAopikR2tEjLWUCDoQfweMYAKxxlpIB1QmsfSk-Lw/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 
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 Προκήρυξη Πρόγραμματοσ διαρκείας τριών μηνών  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιμορφωτικά Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας» 
προκηρύσσει το Τρίμηνο  Πρόγραμμα Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχολογίας (50ωρών). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρείς 
(3) μηνιαίες θεματικές ενότητες.  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Ψυχολογία του Εγκλήματος (αντικοινωνικές προσωπικότητες και κατά συρροή δολοφόνοι, φόνος, σχιζοφρένεια-ανάλυση 
περιστατικών ) (διάρκεια 1 μήνας)
2. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την εγκληματικότητα  (διάρκεια 1 μήνας)
3. Το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα  (διάρκεια 1 μήνας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι  τρείς (3) μήνες. 

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις (150 ευρώ/ δόση. 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται για την εγγραφή). Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την 
προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη)  ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (135ευρώ/ δόση) 
*Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης δε γίνεται δεκτή ούτε εξετάζεται καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. 
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής. Με την υποβολή της θα σταλεί στο email ο κωδικός 
πληρωμής με το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση στην τράπεζα. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY0ND2oLSz8Gy4wjwXJfvpYtRoi6EaXq6IDm1eYrDW70MZ6A/viewform 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Ελένη 
e-mail: e.prassa@acadimia.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   6940911716 

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος 
Πρασσά Τερέζα
e-mail: teriprassa@outlook.com 
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 Κοινωνικές δράσεις

Δωρεάν ομιλίες ευαισθητοποίησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας διοργανώνει δωρεάν διαλέξεις 
ευαισθητοποίησης στις ακόλουθες πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι, Ιωάννινα, Δράμα, Κοζάνη, Σέρρες, Κιλκίς, Σκύδρα, Καβάλα, Λάρισα, Βόλο, 
Πάτρα, Πύργο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Χανιά, Κόρινθο, Χαλκίδα, Ναύπακτο, Ιτέα, Γαλαξίδι, Άμφισσα, Κέρκυρα, Τρίπολη, Σπάρτη. 
Οι θεματολογίες είναι οι ακόλουθες: 
1. Παιχνίδια του νου, ψυχολογικές αυταπάτες και ιστορίες προσωπικής ματαίωσης: Πώς να ανά-κατασκευάσετε τα νοήματα, που θα σας κάνουν 
ευτυχισμένους ( Δρ Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου) 
2. Ματαιωμένες και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, προσδοκίες και επιδιώξεις από πρόσωπα, καταστάσεις και συναισθήματα..Οι επιπτώσεις στο ψυχισμό, η 
αυτοκριτική για τη λανθασμένη επένδυση, η διαχείριση και η θεραπεία των βασανιστικών και τραυματικών ερωτημάτων, ενοχών και διλημμάτων της 
ανεκπλήρωτης επιθυμίας και της ματαίωσης στο χώρο του πραγματικού και του φανταστικού (Δρ Μιχάλης Τσάκαλος, Σχολικός Σύμβουλος) 

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα από 1η Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου 2016, απογευματινές ώρες, ενώ θα βγει ανακοίνωση για κάθε πόλη ξεχωριστά. Οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στα ετήσια 
ανοικτά προγράμματα ψυχικής υγείας του Πανεπιστημίου (http://goo.gl/ywRAHJ) Για τη συμμετοχή σας στην ανοιχτή διάλεξη απαραίτητη είναι η εγγραφή 
με σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία σας. Για εγγραφή τηλεφωνήστε στο 6940911716 κα Ελένη Πρασσά, ή στείλτε email στη διεύθυνση: eprassa@aegean.
gr 
 Βίντεο εκδήλωσης https://youtu.be/TF-QDWl49ow 
 Δηλώσεις ηλεκτρονικής συμμετοχής: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdvW9ssao4ACd7SZ_…/viewform

Ψυχοκοινωνική Υγεία και Εκπαίδευση 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια των προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη/περιοδικό με 
θέματα Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Εργασίας, Ευρύτερης Ψυχικής και Βιολογικής υγείας, Φιλοσοφίας και Λογοτεχνίας. Στην 
πύλη αυτή παρουσιάζονται επίσης επιστημονικές εργασίες και ό,τι νεότερο υπάρχει στα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία. Η απήχηση του ιστότοπου είναι 
μεγάλη και αποτελεί βήμα διαλόγου και προβληματισμού. Εποπτεύεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και φροντίζει για τη διάδοση κάθε πρωτοπόρου 
ιδέας.

 Link: http://psichologia.gr/


