
Δομή Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ 

τελικός απολογισμός 2012-2017 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για το πρόγραμμα «Δομή Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ-Κεντρική Δράση» 

[88304] για το σύνολο της πενταετούς λειτουργίας του. 

Η Δομή Διά Βίου Μάθησης ιδρύθηκε στο ΑΠΘ με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2838/24-8-2011) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3897/11, ύστερα από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης. 

Η Επιτροπή ορίσθηκε από τη Σύγκλητο με εργό αρχικά την διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και της εθνικής και 

διεθνούς εμπειρίας καθώς και τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας προγραμμάτων ΔΒΜ στο ΑΠΘ, ενώ 

στη συνέχεια επιφορτίστηκε με την επίβλεψη της λειτουργίας της Δομής Διά Βίου Μάθησης. 

Στόχοι της Δομής, υπήρξαν, σε όλο το διάστημα λειτουργίας της  

- η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΑΠΘ σε προγράμματα που απευθύνονται στην 

ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση. 

- η ενίσχυση των δεσμών του ΑΠΘ με τους πολίτες και η εξασφάλιση της  δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου 

επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση     και 

- η συμβολή του ΑΠΘ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.  

Τη διοίκηση και επίβλεψη λειτουργίας της Δομής ανέλαβε, σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό της (έγκριση 

Συγκλήτου συνεδρίαση 2838/24-8-2011) η Επιστημονική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γινόταν μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων από ανεξάρτητους 

αξιολογητές. Οι προτάσεις αξιολογούνταν ως προς τη σκοπιμότητα, την εκπαιδευτική τους επάρκεια και την 

ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού τους. 

Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Δομής ΔΒΜ δημιουργήθηκε από το ακαδ. έτος 2011-12 ιστοσελίδα 

(diaviou.auth.gr) με πληροφορίες σχετικά με τα προκηρυγμένα προγράμματα και λεπτομερείς οδηγίες προς τα μέλη 

ΔΕΠ που ενδιαφέρονταν να υποβάλλουν προτάσεις. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων να παρακολουθήσουν τα 

προγράμματα υποβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας και στη συνέχεια προωθούνταν από τη Γραμματεία της 

Δομής στις γραμματείες των προγραμμάτων για αξιολόγηση και αποδοχή των υποψηφίων. 

Η Γραμματεία της Δομής (στην οποία απασχολήθηκε ένα άτομο με σύμβαση έργου), λειτούργησε σχεδόν εξολοκλήρου 

ηλεκτρονικά, με σκοπό τη συνδρομή των ενδιαφερόμενων στην ορθή σύνταξη των προτάσεων και το συντονισμό των 

διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων, ενώ η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Επιστημονικής 

Επιτροπής είχε ανατεθεί από τη Σύγκλητο σε υπάλληλο ΠΕ του Ιδρύματος ως παράλληλο καθήκον. 



Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  2 0 1 2  –  1 0 1 7  
 Υλοποιήθηκαν : 113  τίτλοι προγραμμάτων  : 53 σε 1 κύκλο 

  30 σε 2 κύκλους 

  11 σε 3 κύκλους 

  3 σε 4 κύκλους 

  18 σε 5+ κύκλους 

 Δίδαξαν : 772 άτομα  : 456 μέλη ΔΕΠ 

    316 εξωτερικοί συνεργάτες 

 

 Υποβλήθηκαν συνολικά : 11.885 αιτήσεις 

 

 Εκπαιδεύτηκαν : 6.736 άτομα 

 επίπεδο α’βάθμια β’βάθμια γ’βάθμια μεταπτ/διδ 

 εκπαίδευσης 101 680 4000 1995 

 

 εργασιακή εργαζόμενοι άνεργοι συνταξιούχοι 

 κατάσταση 4690 1995 51 

 

 Μέθοδος υλοποίησης προγραμμάτων  

 εκ του σύνεγγυς εξ αποστάσεως υβριδικό 

 183 57 39 

 


