
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
 

 
 
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο 400 ωρών 
επιμορφωτικό πρόγραμμα στην «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.  
 
Το πρόγραμμα (9 μηνών) πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα και με την 
επιτυχή ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό 
επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δεν υπάρχουν καθόλου 
υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Το πρόγραμμα είναι εξ ολοκλήρου ασύγχρονο. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φορέας Υλοποιήσης: ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Διάρκεια: 9 Μήνες 
Ωρες: 400 
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως και Ασύγχρονα 
 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Μοριοδοτεί για προσλήψεις – Διορισμούς Εκπαιδευτικών: Ναι 
Μοριοδοτεί για Κρίσεις Στελεχών: Ναι 
Προσόν Συμβούλου σχολίκής Ζωής: ΝΑΙ 
 
 
Παρακάτω θα δείτε τα περιεχόμενα του ετήσιου σεμιναρίου «Παιδαγωγική». 
 



Η σειρά που παρουσιάζονται δεν είναι απαραίτητα η ίδια με την οποία θα 
πραγματοποιηθεί το σεμινάριο. 
 

Σκοπός σεμιναρίου 
 

Μέσω του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα έρθει σε επαφή με τις διάφορες 

παιδαγωγικές τοποθετήσεις και με ποιαν τρόπο βρίσκουν εφαρμογή στη διδακτική 

πρακτική διαφόρων μαθημάτων ενώ παράλληλα θα έρθει σε τριβή με τις 

κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες. (Για παράδειγμα με τον Piaget, τον Vygotsky, τον 
Bruner, την Ausubel, τον Gagne, τον Bloom, τον Dewey, κλπ). 

 

Στην συνέχεια ο επιμορφούμενος μέσω του προγράμματος θα καταπιαστεί με 
σύγχρονες τεχνικές αποτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που φέρνουν εις 
πέρας οι μαθητές ενώ θα επικεντρωθεί στην περιγραφική αξιολόγηση, στον 
φάκελο εργασιών μαθητών, στην αυτοαξιολόγηση, στα συσχετιστικά διαγράμματα 
και άλλα. 

 

Στην παραπάνω ενότητα ο επιμορφούμενος θα μελετήσει όλες τις σύγχρονες 
εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης καθώς και ζητήματα που αφορούν τον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας 

 

Παράλληλα το ετήσιο σεμινάριο καταπιάνεται με την κομβικό ζήτημα της 

διαχείρισης συμπεριφοράς μαθητών/ριών (σχολικός εκφοβισμός, 

συμπεριφορά στην τάξη, προγράμματα παρέμβασης) με θέματα οργάνωσης 

σχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές εκδρομές, οργάνωση και 
αξιοποίηση) καθώς και με την σχέση της εκπαίδευσης με το διαδίκτυου. 

 

Απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται 

στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων: 
 
 Α) Σε όσους αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς θέλουν να 

συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή τις προσλήψεις στους 

πίνακες  
 
Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των 

βαθμίδων θέλουν να διεκδικήσουν μια στελεχιακή θέση στην εκπαίδευση 
και να μοριοδοτηθούν στις κρίσεις 
 

Γ) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το 

επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού  
 
Δ) Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους 
και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών  
 

Ε) Σε όσους θέλουν στην διδακτική, την παιδαγωγική 
 
Ζ) Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ΠΡΟΣΟΝ ΟΡΙΣΜΟΥ για την θέση του 

Συμβούλου Σχολικής Ζωής 
 
 

 
 
 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Παιδαγωγικές Θεωρίες και Μοντέλα Ι 

2. Παιδαγωγικές Θεωρίες και Μοντέλα ΙΙ 

3. Σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας 
4. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού 
5. Αξιολόγηση 
6. Διαχείριση συμπεριφοράς μαθητών/τριών 
7. Διαδίκτυο και Μουσείο στην εκπαίδευση 

8. Οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων 
 
 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

 
• Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, απονέμεται «Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από 
το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του 

Ν.4485/2017. 

• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός 
από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και το «Συμπλήρωμα 

Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ 

άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η 

επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και 

οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ECVET). 
• 

Το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και το «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού» 
αποστέλλονται σε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, 

έχοντας ισχύ πρωτότυπου για χρήση στον εγχώριο δημόσιο φορέα. 
Συνεπώς, δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά. 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 



 

 



 


