
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΧΤΦΙΚΗ & 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

Επιστημονικά Τπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΚΑΙ 

MENTORING» (450 ΨΡΨΝ) 
 

Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου σε συνεργασία με τηVellum Global Educational Services ανακοινώνουν την 

έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: 

«υμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring/ Counseling, 

Vocational Orientation and Mentoring», διάρκειας 450 ωρών. 

Σο Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.  

Σα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  
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1. Η επιστημονική εποπτεία του σεμιναρίου γίνεται από τα Προγράμματα Χυχικής και 

Κοινοτικής Τγείας. Αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του ψηφιακού 

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

απονομή των τίτλων σπουδών. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Προγράμματος είναι 

μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

2. Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεμιναρίου 

έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στη Vellum.  

3. υνοπτικά: ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Αιγαίου 

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από τα προγράμματα ψυχικής και 

κοινοτικής υγείας του πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020 

Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021 

Δίδακτρα: 390 ευρώ, εφάπαξ 

Εγγραφές έως: 19/09/2020 

Πληροφορίες:Vellum Global Educational Services 

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

Σηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιμεςμέρεςκαιώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aegean.freestudies@gmail.com 

Τπεύθυνες επικοινωνίας: Διαμαντοπούλου Γεωργία, Κουρπαγιαννίδου Νόπη 

 

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας: 

Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr 

Σηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00) 

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

grammateiappy@aegean.gr 

 

ύνδεσμος Εγγραφής: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=mentoring 

 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

Σο πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν 

να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό 

https://aegean.vellum.org.gr/
mailto:aegean.freestudies@gmail.com
mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
https://freestudies.gr/formagn.php?infid=mentoring
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περιεχόμενο. Σα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και 

τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με 

ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σο πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τα 

ανομολόγητα οφέλη της υμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

του Mentoring, αναλύει την τεχνική της συμβουλευτικής συνέντευξης, τον τομέα της 

επαγγελματικής υμβουλευτικής, αλλά και τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης 

ειδικών ομάδων (π.χ. Άτομα με ειδικές ανάγκες, αποφυλακισμένοι). Κάνει επίσης 

αναφορά στη χρήση των Νέων Σεχνολογιών για λόγους παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

Η υμβουλευτική, 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. Ψς επιστημονικός κλάδος, αξιοποιεί 

ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών 

δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της Χυχολογίας, της 

Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Χυχομετρίας, της Παιδαγωγικής και των 

Οικονομικών Επιστημών. κοπός των συμβουλευτικών 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 υμβουλευτική, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και το Mentoring 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, ενώ παράλληλα μπορεί να 

ασκηθεί σε επίπεδο ατομικό και σε γραφεία συμβούλων. Ψς τομέας παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή ανέλιξη. 

κοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, 

κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη συμβουλευτική, τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και το mentoring. Επίσης, να προετοιμάσει 
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εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους 

εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους επιλογές, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και θα τα 

συμβουλεύουν και θα τα καθοδηγούν σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους. 

 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΟΤ  

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

 Γνωρίζουν τις έννοιες της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και του mentoring.  

 Κατανοούν τη σημασία της συμβουλευτικής σχέσης. 

 Περιγράφουν βασικές έννοιες που εντάσσονται στο χώρο της συμβουλευτικής 

υποστήριξης. 

 Ενθαρρυνθούν στη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης. 

 Γνωρίζουν καινοτόμους τρόπους παροχής επαγγελματικής συμβουλευτικής. 

ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

Σο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από εννιά (9) διδακτικές 

μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή 

διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία 

δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των 

διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το 

προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΦΗ -ΣΕΛΟ) 

Σο πρόγραμμα είναι εννεάμηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.  

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020 

Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021 

 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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 υμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής 

ενότητας  

 υμπλήρωση τελικού τεστ επι του συνόλου της ύλης κατά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος  

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ 

Σο παρόν πρόγραμμα διοργανώνεται από τη Vellum Global Educational Services  με 

επιστημονική εποπτεία των Προγραμμάτων Χυχικής Τγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

υνεπώς, ο επιμορφούμενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΨΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΙ 

επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕΔΙΒΙΜ  της Vellum Global Educational Services. 

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

Vellum Global Educational Services. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΕΙ  

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). 

Σα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν 

από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:  

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου. 

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη 

γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση. 

 

Σο Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής 

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων. 

 

ΔΙΔΑΚΣΡΑ 

Σο κόστος του σεμιναρίου είναι 390 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι 19 

επτεμβρίου 2020  

(Η πληρωμή κατοχυρώνει και την εγγραφή σας) 

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή 

υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο. 

https://www.iky.gr/el/ecvet
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ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σο πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

ΔιδακτικήΕνότητα  1  

Σίηλορ: ςμβοςλεςηική και Καθοδήγηζη 
 

Περιγραφή 

Η εισαγωγική αυτή ενότητα προσδιορίζειτη συμβουλευτική. Η υμβουλευτική ασχολείται 

περισσότερο με την καριέρα και την ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και δεν 

μπορεί να εισέλθει σε βάθος ανάμεσα στο μαθητή-μανθάνοντα και το διευθυντή ή τον 

αξιολογητή του. Αντίθετα, η καθοδήγηση θεωρείται ότι ασχολείται με την ενδυνάμωση 

του ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί το ίδιο να βελτιώσει την απόδοσή του στον τομέα 

επιλογής του και χρησιμοποιείται συνήθως στον αθλητισμό και στον τομέα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων/ικανοτήτων των αθλητών, από τον οποίο και δανειζόμαστε στην επιστήμη 

μας. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να 

ορίζουν την έννοια της συμβουλευτικής και της καθοδήγησης, να προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά της συμβουλευτικής σχέσης και του συμβούλου, να γνωρίσουν τα 

στάδια της καθοδήγησης, αλλά και να διακρίνουν τα οφέλη της συμβουλευτικής. 

 

ΔιδακτικήΕνότητα  2 

Σίηλορ: σολική ςμβοςλεςηική 
 

Περιγραφή 

τηδεύτερη διδακτική ενότητα ορίζεται η χολική υμβουλευτική. Η συμβουλευτική 

πρόκειται να εμφανίσει καλύτερα αποτελέσματα όταν οι βασικές στάσεις και αξίες της 

διαπνέουν όλο το σχολείο, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της δεκτικότητας του 

σχολείουστην έννοια και την πρακτική της συμβουλευτικής. ημαντικό μέσο αυτής της 

δεκτικότητας αποτελεί ο εκπαιδευτικός. Σα προσωπικά γνωρίσματα και οι 

συμβουλευτικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, μπορούν να προωθήσουν τις σχέσεις 

των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και να ενθαρρύνουν τους δεύτερους να 

στραφούν προς τους πρώτους για βοήθεια σε προσωπικά ζητήματα. H ικανότητα του 

εκπαιδευτικού νασυμβουλεύει τους μαθητές είναι μια λειτουργία σχετική με το βαθμό, 
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στον οποίο ο εκπαιδευτικός διαθέτει προσωπικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην 

καλή συμβουλευτική. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους ορισμούς της σχολικής συμβουλευτικής, να 

γνωρίζουν τις βασικές αρχές και μοντέλα της υμβουλευτικής Παρέμβασης στα χολεία, 

να διακρίνουν τα οφέλη της Ενεργητικής Ακρόασης και τις Λειτουργίες της 

υμβουλευτικής Δράσης. 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα  3 

Σίηλορ: Επαγγελμαηικόρ Πποζαναηολιζμόρ και ο Ρόλορ ηων Γονέων 
 

Περιγραφή 

τη τρίτη διδακτική ενότηταπαρουσιάζεται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων (διαδικασιών) 

βοήθειας και υποστήριξης που πραγματοποιείται κατά τρόπο οργανωμένο και 

συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίες 

επιτρέπουν στο άτομο να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα 

ενδιαφέροντα  και τις αξίες του, να λαμβάνει αποφάσεις για σπουδές και για 

επαγγέλματα και να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του. 

Επίσης, έχει συζητηθεί πολύ ο ρόλος των γονέων ως προτύπων στην ανάπτυξη της 

επαγγελματικής αυτογνωσίας των παιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 

επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την Έννοια του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, να γνωρίζουν το ρόλο της οικογένειας στην επιλογή 

σταδιοδρομίας των παιδιών τους, να διακρίνουν την αξία του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, καθώς και τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος. 

 

Διδακτική Ενότητα  4 

Σίηλορ: Mentoring 
 

Περιγραφή 
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την τέταρτη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται ο όρος του Mentoring. Σο mentoring 

είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή 

εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο 

τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας. Είναι μια σχέση που ενδυναμώνει και 

αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και 

προσωπικές δεξιότητες και των δύο μερών. Σο mentoring χρησιμοποιείται για να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική 

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

να γνωρίζουν το ορισμό και τα πλεονεκτήματα του Mentoring, να αναγνωρίζουν τα 

Φαρακτηριστικά ενός καλού Μέντορα και να διακρίνουν τους 4 τύπους του Mentoring. 

 

Διδακτική Ενότητα  5 

Σίηλορ: ςμβοςλεςηική ςνένηεςξη 
 

Περιγραφή 

την πέμπτη διδακτική ενότητα αναλύεται η συμβουλευτική συνέντευξη. Η συνέντευξη 

είναι μια συζήτηση με σκόπιμο στόχο, τον οποίο οι συμμετέχοντες αποδέχονται. 

Διαφέρει από τη συζήτηση ως προς το ότι αφορά σε διαπροσωπική αλληλεπίδραση 

για συνειδητό και αμοιβαία αποδεκτό σκοπό. Η συνέντευξη προϋποθέτει μια δομή 

περισσότερο επίσημη/τυπική, σαφώς προσδιορισμένη κατανομή ρόλων, διαφορετικό 

σύνολο κανόνων που προσδιορίζουν τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης και σαφώς 

καθορισμένο χώρο και χρόνο. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 

επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τη συνέντευξη, να γνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά της καλής επικοινωνίας και να παροτρυνθούν στη χρήση τρόπων 

επικοινωνίας γόνιμων και αποτελεσματικών. 

 

Διδακτική Ενότητα  6 

Σίηλορ: Επαγγελμαηική Ανάπηςξη Ειδικών Ομάδων 
 

Περιγραφή 
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Η έκτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικών 

ομάδων.Ο αποκλεισμός των ειδικών ομάδων από την ελεύθερη αγορά εργασίας 

μειώνει τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Σο σύνταγμα της Ελλάδας εξασφαλίζει 

τη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην κοινωνία και την επαγγελματική τους 

ένταξη. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών. Με την ολοκλήρωση αυτής 

της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τρόπους 

επαγγελματικής ανάπτυξης ειδικών ομάδων. 

 

 

 

 

Διδακτική Ενότητα  7 

Σίηλορ: ςμβοςλεςηική και Νέερ Σεσνολογίερ 
 

Περιγραφή 

τηνέβδομη διδακτική ενότηταπαρουσιάζεται ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη 

υμβουλευτική. τη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή μας με την ανάπτυξη των Νέων 

Σεχνολογιών – και εν προκειμένω των τεχνολογιών του Internet – αποτελεί φυσικό 

επόμενο η ανάδυση στο χώρο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής της πρακτικής του 

«online counseling». Η νέα πρακτική - όπως κι η παροδοσιακή συμβουλευτική στην 

εποχή της – έρχεται να καλύψει επιτυχώς τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και του 

ατόμου. Για το λόγο αυτό ο άνθρωπος μετακινείται από την παραδοσιακή στη 

διαδικτυακή συμβουλευτική (shifts the paradigm). Με την ολοκλήρωση αυτής της 

ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το ρόλο της 

τεχνολογίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, να γνωρίζουν την έννοια και τα 

οφέλη της τηλεσυμβουλευτικής, καθώς και να διακρίνουν την αξία της ως θεραπευτικό 

μέσο. 

 

Διδακτική Ενότητα  8 
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Σίηλορ: Ειζαγωγή ζηη μεθοδολογία έπεςναρ ηων κοινωνικών 
επιζηημών 
 

Περιγραφή 

Η όγδοη διδακτική ενότητα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων 

ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το 

πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική 

στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και 

έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά 

ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου. 

 

 

Διδακτική Ενότητα  9 

Σίηλορ: Σελική αξιολόγηζη ππογπάμμαηορ 
 

Περιγραφή 

Με τον όρο αξιολόγηση των Επιμορφούμενων εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του 

βαθμού με τον οποίο κατέκτησαν τους σκοπούς και τους στόχους, που επιδίωκε το 

πρόγραμμα. κοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος και ο έλεγχος του βαθμού κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων. 

 

ΕΓΓΡΑΥΗ / ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

υμπληρώστε την παρακάτω αίτησηκαι έπειτα καταθέστε σε έναν από τους παρακάτω 

τραπεζικούς λογαριασμούς, με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας. 

Αίτηση: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=mentoring 

 

IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ: GR 96 0110 2360 0000 2364 7038 639 

IBAN ALPHA: GR89 0140 5860 5860 0200 2010 137 

IBAN ΠΕΙΡΑΙΩ: GR 39 0172 2290 0052 2902 8785 122 

Δικαιούχος: Σάκης Νικόλαος και ΙΑ Ο.Ε. - VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES 

https://freestudies.gr/formagn.php?infid=mentoring
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Για κατοίκους Κύπρου 

ΙΒΑΝΣΡΑΠΕΖΑΚΤΠΡΟΤ:CY65002001950000357022875154 

Δικαιούχος: Vellum Global Educational CY Limited 

 

ΠΡΟΟΦΗ:  

1.Σα 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. Σα e-mail που 

είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και 

grammateiappy@aegean.gr,aegean.freestudies@gmail.com. 

 

3. Σο πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

4. Σα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά 

Βίου Μάθησης. υνήθως 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. Σο 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. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να 

ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

 

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της 

διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και 

διαφημιστικούς σκοπούς. 

 

8. 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.  

 

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το 

πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. 

 

10. Σο 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 αναπαραγωγής του έχει νομικές 

κυρώσεις. 

 

mailto:ppy@aegean.gr
mailto:grafeioppy@aegean.gr
mailto:grammateiappy@aegean.gr
mailto:aegean.freestudies@gmail.com
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11. 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. Σα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται 

μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. 

 

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» 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.  Σο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση 

οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.  

 

13. 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. 

 

14. Σα Προγράμματα Χυχικής και Κοινοτικής Τγείας 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. 


