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ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ σ. 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

   Αναγράψτε τον τίτλο με πεζά γράμματα 

 

Εισαγωγή 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο……, διάρκειας……(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί… 

και θα υλοποιηθεί (μέθοδο διδασκαλίας, π.χ. σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας….)   

Επιστημονικός Υπεύθυνος/ Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι ο/η (Ονοματεπώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα, 

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  /σύντομη αναφορά στοιχείων που αναδεικνύουν το κύρος του/της ΕΥ) 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν….    (περιγράψτε συνοπτικά το κύρος των διδασκόντων (πχ. Καθηγητές του ΑΠΘ, 

εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα… κ.λπ.)     

 

Έναρξη προγράμματος:  

Λήξη προγράμματος:  

Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 

Κόστος:    

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική (Σε περίπτωση που δεν παρέχεται, παρακαλούμε διαγράψτε τη φράση) 

Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από        έως        

Στόχος του προγράμματος 

Στόχος του προγράμματος είναι (έως 150 λέξεις) 

 

Αναγκαιότητα προγράμματος 

  (περιγράψτε τις ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα, την καινοτομία του κλπ. (έως 150 λέξεις)   

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να… 

(περιγράψτε τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες (έως 

150 λέξεις)   
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Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται  

(περιγράψτε την ομάδα-στόχο (έως 150 λέξεις)   

 

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής 
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: 

 

 
Αναφέρετε εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.  

Παράδειγμα:  

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο  

► Κατοχή προσωπικού e-mail  

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών   

 Αναφέρετε επίσης τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, εάν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κ.ά.)   

 

Μέθοδος υλοποίησης 

Περιγράψτε τη μέθοδο υλοποίησης του προγράμματος αναλυτικά (έως 200 λέξεις)   

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές 
Στους συμμετέχοντες παρέχονται: 
1. 

2. 

3. 

 

 

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Αναφέρετε τις διδακτικές/θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιγράψτε το είδος της 

Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Αναφέρετε τις ώρες της 

κάθε ενότητας, καθώς και της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα παρεχόμενα ECTS. 

           

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν τα κριτήρια που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και 

την παροχή του πιστοποιητικού. 

Παράδειγμα: 
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Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % 

των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. 

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (περιγράψτε τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης) 

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι…. 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το 

οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος. 

 

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να 

παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.  

 

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική 

 Αναφέρετε το κόστος του προγράμματος, τον τρόπο καταβολής του,  τις κατηγορίες δικαιούχων εκπτώσεων και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή της, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κλπ.                 

 

Αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και 

Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. 

 

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail…. 

 

1. 

2. 

3. 

 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το 

δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του. 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον/την  …… 

στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:  

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων 
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