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Τ
ο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στo πλαίσιο των Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής, 
ανταποκρινόμενο στο αίτημα για διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προκηρύσσει ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο 
επιμόρφωσης με τίτλο «Διαχείριση σχολικής τάξης: Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος».

Έναρξη: 9 Δεκεμβρίου 2017

1) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
 η κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών  αρχών, που πρέπει να 
διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
 η εξειδίκευση σε θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα διαχείρισης σχολικής τάξης.
 η μεταλαμπάδευση των αρχών της Συμβουλευτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2) ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης διορισμένους ή μη, οι οποίοι διαμένουν στο Βόρειο 
Αιγαίο και μπορούν να μεταβαίνουν στις διά ζώσης συναντήσεις στην Αγιάσο της Λέσβου. 

3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

*Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή 
να τροποποιούν το ωρολόγιο πρόγραμμα, τους διδάσκοντες, την αίθουσα και οποιονδήποτε όρο της παρούσας 
προκήρυξης, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και οικονομικές ανάγκες
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Διαδικτυακές ενότητες
 Ο θεσμός του μέντορα στην εκπαίδευση
 Συναισθηματική νοημοσύνη
 Ενδοοικογενειακή βία
 Νομοθετικό πλαίσιο στην ειδική αγωγή
 Μαθησιακές δυσκολίες
 Διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα

4) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Έγκριτοι καθηγητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στην 
Ψυχολογία, με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία

5) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 410 διδακτικές ώρες.
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 09/12/2017

6) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το σεμινάριο έχει ετήσια διάρκεια. Οι πρώτοι έξι μήνες θα γίνουν με την μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου- Λυκείου Αγιάσου, ενώ το δεύτερο εξάμηνο θα διεξαχθεί με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Τα δια ζώσης μαθήματα θα γίνονται Σάββατο, μία ή δύο φορές το μήνα από τις 16.00 έως 21.00. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα περιγράφεται παρακάτω. Τα διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν ψηφιακό υλικό προς μελέτη και τεστ 
αυτοαξιολόγησης, αλλά μπορεί να απαρτίζονται και από σύγχρονες προαιρετικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Το σεμινάριο πιστώνει οι οποίες αναλύονται ως εξής :
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7) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να:

 Παρακολουθεί ανελλιπώς το Διδακτικό Πρόγραμμα
 Συμμετέχει σε διμηνιαίες αυτοαξιολογήσεις, οι οποίες θα διεξάγονται διαδικτυακά και θα απαιτούν προσωπική 
μελέτη. Συνήθως απαρτίζονται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 Εκπονήσει βιβλιογραφική εργασία (3.000-6.000 λέξεων)

8) ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (ετήσιας διάρκειας, 410 διδακτικών ωρών)

9) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια
 Βιογραφικό σημείωμα
 Συνοδευτική Επιστολή-Έκθεση τεκμηρίωσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Δέσμευση ανελλιπούς παρακολούθησης του προγράμματος ( δικαιολογούνται έως δύο απουσίες) με τη συμπλήρωση 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης
 Η αίθουσα μπορεί να εξυπηρετήσει 100 εκπαιδευόμενους και αυτό είναι το όριο αποδοχής αιτήσεων. Εφόσον 
υπάρξει αποχώρηση κάποιου επιλεγέντος, η θέση του θα καλύπτεται από επιλαχόντες.

*Το βιογραφικό σημείωμα καθώς και η συνοδευτική επιστολή- έκθεση θα πρέπει να αποσταλούν στο παρακάτω 
email: ppy@aegean.gr με την ένδειξη Σεμινάριο Αγιάσου.

10) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6mG4kkpRjxRwKD9hQxTcB0s0rOv65kUOKMRv-2cquU16WZw/
viewform?c=0&w=1

*Με την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τη δέσμευση παρακολούθησης  και συμφωνούν να 
επιδεικνύουν την δέουσα ακαδημαική συμπεριφορά.

11) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την δήλωση συμμετοχής μέχρι 15 Νοεμβρίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων: 
Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διοικητική Υποστήριξη:
Πακλατζόγλου Σοφία, paklatzoglou.sofia@gmail.com

Πρασσά Ελένη, eprassa@aegean.gr
Μπαλάσα Κατερίνα, balasa@acadimia.com

Γραμματειακή Υποστήριξη Σταυρούλα Βεγιάζη, Πηνελόπη Αλιάγα, Ελισάβετ Γκινάλα, 
Χρύσα Ταπίνη, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Τερέζα Ζωγοπούλου, Μαρίζα Παπαϊωάννου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρες 6940911716, 6988019804, 

6947277461, 6985586319, 6988069584, 6948711315

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr


