Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
- Εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι, με την παρακολούθησή του, θα έχουν την
ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και
πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων
- Στελέχη Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και δια Βίου Μάθησης
Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα
2. Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
3. Το πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (χαρακτηριστικά ενηλίκων
εκπαιδευόμενων, προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, αρχές μάθησης
ενηλίκων)
4. Το περιβάλλον (εναρκτήρια συνάντηση, διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου,
χρήση εποπτικών μέσων)
5. Ρόλος εκπαιδευτή / ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
6. Δυναμική της ομάδας
7. Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
8. Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
9. Εκπαιδευτικές Τεχνικές (Ι)
10. Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους
12. Παρουσίαση και αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών
Χαρακτηριστικά του εξ αποστάσεως προγράμματος
- Παρουσίαση αναλυτικά όλων των εκπαιδευτικών τεχνικών και των
ιδιαιτεροτήτων τους (μέσω video)
- Παρουσίαση πραγματικών 20λεπτων μικροδιδασκαλιών (video)

EDUCATION OF ADULT TRAINERS
Who is the training program aimed at?
- Adult educators, who, by attending it, will have the opportunity to update
their knowledge on current developments and practices of adult education
- Executives of Lifelong Learning Centers
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1. Introduction to the program
2. Adult learning theories
3. The context of Adult Education (characteristics of adult learners, conditions
for effective learning, principles of adult learning)
4. The environment (inaugural meeting, configuration of educational space,
use of supervisory tools)
5. Role of trainer / development of social skills
6. Team dynamics
7. Socially Vulnerable Groups
8. Module design methodology and evaluation
9. Educational Techniques (I)
10. Micro-teaching planning by all trainees
12. Presentation and evaluation of micro-teachings

Features of the remote program
- Presentation in detail of all educational techniques and their peculiarities (via
video)
- Presentation of real 20-minute tutorials (video)

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης
ενηλίκων
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

•
•
•

Εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές σε δομές Συνεχιζόμενης
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Παιδαγωγούς,
συμβούλους
σχεδιασμού
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων
Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων (Διευθυντές,
Προϊσταμένων Τμημάτων, Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού),
Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης
Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Υπαλλήλους που ενδιαφέρονται
για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού τους,
Φοιτητές, Παιδαγωγικών/ Καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών
Επιστημών

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
2: Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
3: Η ομάδα και η δυναμική της στην εκπαίδευση ενηλίκων
4: Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην
εκπαίδευση ενηλίκων
5: Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων
Ενότητα
6: Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα

7: Οργάνωση και σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης (διερεύνηση
εκπαιδευτικών αναγκών, διατύπωση σκοπού και στόχων, διαμόρφωση
περιεχομένου και προγραμματισμός διδασκαλίας)
Ενότητα
8: Η μέθοδος των ερευνητικών σχεδίων εργασίας (project) στην εκπαίδευση
ενηλίκων
9: Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων
10: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην εκπαίδευση ενηλίκων
11: Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου
12: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού
13: Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
14: Εκπαιδευτική ηγεσία και ο ρόλος των Διευθυντών στην αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου
15: Αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα
16: Αξιολόγηση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολικών Μονάδων
17: Η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Design and Organization of Educational Programs-Coordination &
Evaluation of educational work in adult education structures
Who is the training program aimed at?
- in trainers or candidate trainers in Continuing Education and Lifelong
Learning structures.
- in educators, Educational Program design consultants
- Business Executives (and candidate Executives) (Managers, Heads of
Departments, Heads of Human Resources Development Departments),
- Teachers and Training Executives
- Executives of Public Organizations and Employees who are interested in
the way of operation and development of their Organization,
- Students of Pedagogical / Teaching Schools and Social Sciences
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Introduction to adult education
2: Pedagogical principles & learning theories in adult education
3: The team and its dynamics in adult education
4: Adult education programs - recognition and certification in adult education
5: Educational techniques and methods in adult education Unity
6: The importance of planning and evaluation in adult education programs
Unity
7: Organization and design of training program (investigation of educational
needs, formulation of purpose and objectives, content design and teaching
planning) Unity
8: The method of research projects in adult education
9: Microteaching as a method of adult education
10: The evaluation of the educational project in adult education
11: The evaluation of the trainee
12: The evaluation of the educational material
13: The evaluation of educational programs

14: Educational leadership and the role of Directors in the evaluation of the
educational project
15: Efficiency-efficiency
16: Evaluation and Management of Total Quality of School Units
17: Open and distance education

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς,

•

Σε στελέχη της εκπαίδευσης και φιλοδοξούν να επικαιροποιήσουν τις
γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

•

Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων
ειδικοτήτων.

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Εισαγωγικές έννοιες στη διοίκηση και στην εκπαίδευση
2. Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο
3. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
4. Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
5. Διαχείριση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
6. Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
7. Οργανωσιακή κουλτούρα και σχολικό κλίμα
8. Εκπαίδευση – νομοθετικό πλαίσιο
9. Διαχείριση συγκρούσεων στην εκπαίδευση
10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
11. Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
12. Αξιολόγηση της ποιότητας στην εκπαίδευση

Administration of Educational Units
Who is the training program aimed at?
• The seminar is addressed to teachers,
• To executives of education and aspire to update their knowledge in matters
of educational administration and leadership.
• To undergraduate and postgraduate students of respective specialties.
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1. Introductory concepts in administration and education
2. Leadership and modern school
3. Human resource management
4. Innovation and new technologies in education
5. Management of intercultural education
6. Organization and financial management of educational units
7. Organizational culture and school climate
8. Education - legislative framework
9. Conflict management in education
10. Educational Psychology and professional development of teachers
11. European Union, Education and European Programs
12. Evaluation of quality in education

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και
μάθηση, η οποία βασίζεται αφενός σε δημοκρατικές αξίες. Αποτελεί ένα πεδίο
μελέτης και μια αναδυόμενη επιστήμη, της οποίας κύριος σκοπός είναι να
δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές από διαφορετικές
φυλετικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες.
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε Στελέχη της εκπαίδευσης

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Εισαγωγή σε έννοιες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
2.Πολυπολιστισμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
3.Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο - παραδείγματα
4.Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητα στην εκπαίδευση
5.Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαπολιτισμική διαχείρηση της ετερότητας
6.Πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική
διαδικασία
7.Η συμβολή της λογοτεχνίας στην διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας
8.Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα
9. Διαπολιτισμικότητα - πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
10. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διγλωσσία
11. Στερεότυπα και προκαταλήψεις

Intercultural Education
Intercultural education is an approach to teaching and learning, based on
democratic values. It is a field of study and an emerging science, whose main
purpose is to create equal educational opportunities for students from different
racial, ethnic, social and cultural groups.
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In Education Executives
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1. Introduction to concepts of intercultural education
2. Multiculturalism and human rights
3. Intercultural Education in Europe - examples
4. Model of managing diversity in education
5. The role of the teacher in the intercultural management of otherness
6. Intercultural management practices of diversity in the educational process
7. The contribution of literature to the intercultural management of otherness
8. School violence and multiculturalism
9. Interculturalism - multiculturalism and conflict management
10. Intercultural education and bilingualism
11. Stereotypes and prejudices

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία
Αρχές Ψυχολόγου
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Διαχείριση Σχολικής Τάξης
Μαθησιακές Δυσκολίες
Προβλήματα Συμπεριφοράς
Σχολική βία και διαφυλικές διαφορές
Συνεργασία Συντελεστών
Συναισθηματική Διάθεση και Συμβουλευτική

SCHOOL PSYCHOLOGY
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1. Introduction to School Psychology
2. Principles of a Psychologist
3. Counseling Psychology
4. School Classroom Management
5. Learning Disabilities
6. Behavioral Problems
7. School violence and interracial disputes
8. Collaboration of Factors
9. Emotional Mood and Counseling

Θρησκευτική Αγωγή: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και
Μάθησης
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι
συστηματικές γνώσεις για τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τις παιδευτικές
δυνατότητες της Θρησκευτικής Αγωγής.
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε Στελέχη της εκπαίδευσης

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Η Χριστιανική Αγωγή στον 21ο Αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές
2: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του Μαθήματος των Θρησκευτικών
3: Το Μάθημα των Θρησκευτικών στις Χώρες της Ευρώπης
4. Η Παιδεία ως Ανάπτυξη της Κριτικής Ικανότητας με τη Βοήθεια ενός
Ορίζοντα Προσανατολισμού
5: Παιδεία και Προορισμός του Ανθρώπου - Η Παιδαγωγική Θεωρία του
Wolfhart Pannenberg Μάθημα - Διαπολιτισμική Διάσταση της Θρησκευτικής
Αγωγής - Οι Πρόσφυγες και Οι Μετανάστες στο Ελληνικό Σχολείο και οι
Παιδαγωγικές Προσδοκίες τους
6.Μοντέλα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών Μαθητών στην Ευρώπη
7: Ομαδοσυνεργατικότητα, Βιωματικότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και
Σχολική Θρησκευτική Αγωγή
8. Εισαγωγή στην Επιστημολογία της Ιστορίας και την Ιστοριογραφία

9: Ο Ορισμός, η Χρησιμότητα και τα Οφέλη Διδασκαλίας των Συγκρουσιακών/
Επίμαχων Θεμάτων Οι Αρχές της Ελληνοχριστιανικής Παράδοσης στην
Παιδεία
10. Χριστοκεντρική Εκκλησιολογία και Πατερική Παράδοση
11: Η Αγιορειτική Παράδοση και η Αναζωογονητική της Σημασία Διδακτική
12. Το Θρησκειολογικό Υπόβαθρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
13: Το Θρησκειολογικό Πρίσμα: Προϋποθέσεις
Προσέγγισης των Θρησκευτικά Διαφορετικών

και

Παράμετροι

της

14. Ισλαμικό Πανόραμα: Ιστορία, Θεολογία, Σαρία, Θεσμοί, Κοινωνία Το
Ισλάμ και η Εποχή μας: Ευρώπη και Ελλάδα Διδακτική Ενότητα
15: Άλλες θρησκείες και Θρησκευτικές Κινήσεις της Νέας Εποχής
16. Ενδεικτικές Εφαρμογές στο Μάθημα των Θρησκευτικών

Religious Education: Modern Approaches to Teaching and Learning

The purpose of the program is for the trainees to acquire systematic
knowledge about the modern directions and the educational possibilities of
Religious Education.
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In Education Executives
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Christian Education in the 21st Century: Challenges and Prospects
2: The European Dimension of the Religious Studies
3: The Religious Studies Course in European Countries
4. Education as a Development of Critical Ability with the Help of a Horizon
Orientation
5: Education and the Destination of Man - The Pedagogical Theory of
Wolfhart Pannenberg Lesson - Intercultural Dimension of Religious Education
- Refugees and Immigrants in the Greek School and Their Pedagogical
Expectations
6. Model of Education of Foreign Students in Europe
7: Teamwork, Experientiality, Intercultural Education and School Religious
Education
8. Introduction to the Epistemology of History and Historiography
9: The Definition, Usefulness and Benefits of Teaching Conflicting /
Controversial Issues
10. Christ-centered Ecclesiology and Patriarchal Tradition
11: The Mount Athos Tradition and its Refreshing Didactic Significance

12. The Religious Background of Intercultural Education
13: The Religious Perspective: Conditions and Parameters of the Approach of
Religiously Different
14. Islamic Panorama: History, Theology, Sharia, Institutions, Society Islam
and Our Age: Europe and Greece Didactic Unit
15: Other Religions and Religious Movements of the New Age
16. Indicative Applications in the Course of Religious Studies

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με απαιτούμενες γνώσεις και
εφαρμοσμένες δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας
σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια εκπαίδευσης.
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Η Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή, Διεθνή Πρότυπα και
Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή
2. Περιγραφή και Εισαγωγική Ανάλυση της 4ης Βιομηχανικής
Eπανάστασης
3. Επιστήμες Εκπαίδευσης σε Περιβάλλοντα Eξ Aποστάσεως
Διδασκαλίας και Μάθησης Μάθημα: Παραγωγή και Διάθεση
Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
4. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων με τη Μορφή Διαφανειών.
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων με Εργαλεία Παραγωγής
Γραφικών Διδακτική, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιοποίηση
Εκπαιδευτικών Βίντεο, Παιχνιδοποίηση (gamification),
Διδακτική
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων
5. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εξ
Αποστάσεως Διδασκαλίας.
6. Σύγχρονες Τεχνολογίες για την Ψηφιακή Εκπαίδευση
7. Τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
Μάθημα: Χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
8. Ανακαλυπτική Μάθηση, Μοντελοποίηση Αντικειμένων
9. Εφαρμοσμένες Εκπαιδευτικές Δεξιότητες

DIGITAL EDUCATION
The purpose of the Program is to get acquainted with the required knowledge
and applied skills in the field of digital learning and teaching in formal and
non-formal education.
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1. Digital Age Education, International Standards and Guidelines for Digital
Age Education
2. Description and Introductory Analysis of the 4th Industrial Revolution
3. Education Sciences in Distance Teaching and Learning Environments
Course: Production and Distribution of Electronic Educational Content
4. Design of Educational Presentations in the Form of Slides. Design of
Educational Presentations with Graphic Production Tools Didactic, Design,
Development and Utilization of Educational Videos, Gamification, Didactic
Design of Educational Websites
5. Distance Education Planning and Organization of Distance Learning.
6. Modern Technologies for Digital Education
7. Augmented Reality Technologies in Education Lesson: Using Augmented
Reality in Education
8. Discovery Learning, Object Modeling
9. Applied Educational Skills

Επιστήμες Εκπαίδευσης σε Περιβάλλοντα Eξ Aποστάσεως Διδασκαλίας
και Μάθησης
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Επισκόπηση Βασικών Εννοιών και Παιδαγωγικών Θέσεων στην
Ηλεκτρονική Μάθηση και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία
2: Παιδαγωγικές Καινοτομίες και Μεθοδολογικές Αρχές στην Ανοικτή και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση
3: Διδάσκοντες / Διδασκόμενοι και Πολλαπλότητα Μαθησιακών Εμπειριών και
Ομαδοσυνεργατικών Μεθόδων
4: Ανοικτή Πρόσβαση και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Πρόσβαση για Όλους
5. Σχεδιασμός και Οργάνωση της
Παραδείγματα και Μελέτες Περίπτωσης.

Εξ

Αποστάσεως

Διδασκαλίας.

6. Οργάνωση, Διάθεση και Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Μέθοδοι Αξιολόγησης και Αυτοαξιολόγησης των Εκπαιδευομένων
7. Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία με τη Χρήση Εργαλείων
Τηλεκπαίδευσης/Τηλεσυνεδριάσεων
8. Οργάνωση Ψηφιακής Τάξης για την Υποβοήθηση της Δια Ζώσης
Διδασκαλίας
9. Παραγωγή και Διάθεση Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Education Sciences in Distance Teaching and Learning Environments

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Overview of Basic Concepts and Pedagogical Positions in E-Learning and
Distance Learning
2: Pedagogical Innovations and Methodological Principles in Open and
Distance Education
3: Teachers / Learners and Multiplicity of Learning Experiences and Team
Collaborative Methods
4: Open Access and Social Exclusion - Access for All
5. Planning and Organization of Distance Learning. Examples and Case
Studies.
6. Organization, Distribution and Support of Educational Content - Methods of
Assessment and Self-Assessment of Learners
7. Modern Distance Learning Using Distance Learning / Teleconferencing
Tools
8. Digital Classroom Organization to Assist Living Teaching
9. Production and Distribution of Electronic Educational Content

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων με τη Μορφή Διαφανειών
2: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων με Εργαλεία Παραγωγής
Γραφικών
3: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Βίντεο
4: Παιχνιδοποίηση (gamification)
5: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων

Distance learning

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Designing Educational Presentations in the Form of Slides
2: Designing Educational Presentations with Graphic Production Tools
3: Design, Development and Utilization of Educational Videos
4: Gamification
5: Designing Educational Websites

Σύγχρονες Τεχνολογίες για την Ψηφιακή Εκπαίδευση
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
2: Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
3: Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση
4: Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Προσομοίωση
5: Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αρχεία
6: Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση: Ψηφιακοί Χάρτες, Ψηφιακά
Μουσεία
7: Ψηφιακή Τεχνολογία στην Τάξη
8: Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση

Modern Technologies for Digital Education

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Seminar Content
1: Augmented Reality Technologies in Education
2: Virtual Reality Technologies in Education
3: Artificial Intelligence Technologies in Education
4: Educational Games, Simulation
5: Digital Education Services: Digital Libraries and Archives
6: Digital Education Services: Digital Maps, Digital Museums
7: Digital Technology in the Classroom
8: Social Networks in Education

Εφαρμοσμένες Εκπαιδευτικές Δεξιότητες
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της
Ψηφιακής Εκπαίδευσης
2: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργάνωση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης
3: Μεθοδολογία Έρευνας, Σχεδιασμός και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
4: Σχεδιασμός Διδασκαλίας και Δόμηση Εκπαιδευτικού Υλικού

Applied Educational Skills
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Data Collection and Analysis for the Strategic Planning of Digital Education
2: Strategic Planning and Organization of Digital Education
3: Research Methodology, Design and Writing of Scientific Paper
4: Teaching Design and Building Material

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Προβληματισμοί
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Εννοιολογική οριοθέτηση
2: Από το έθνος κράτος στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες
3: Μοντέλα εκπαιδευτικής διαχείρισης της ετερότητας
4: Βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
5: Η διαπολιτισμική επικοινωνία

Intercutural Education: Theoretical Approaches and Reflections
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Conceptual delimitation
2: From the nation state to multicultural societies
3: Models of educational management of diversity
4: Basic principles of Intercultural Education
5: Intercultural communication

Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διδακτική
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Διαπολιτισμική ικανότητα και διαπολιτισμικά ικανός εκπαιδευτικός
2: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά
εγχειρίδια
3: Η διαπολιτισμική πραγματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
4: Εθνοτικές- μεοιονοτικές ομάδες στην Ευρώπη και εκπαίδευση
5: Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Educational Policy Issues Didactics
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Intercultural competence and interculturally competent teacher
2: Intercultural education, curricula and textbooks
3: The intercultural reality in Europe and Greece
4: Ethnic-minority groups in Europe and education
5: Bilingualism and Education

Στερεότυπα Προκαταλήψεις και Ρατσισμός
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Η Κοινωνική διάσταση της ταυτότητας Στην ενότητα αυτή εξετάζεται το
ζήτημα της ταυτότητας ως ιστορική και κοινωνική κατασκευή και μελετάται το
άτομο ως κοινωνικό υποκείμενο. Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται οι
συλλογικές ταυτότητες (κοινωνική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα), ο τρόπος
συγκρότησής τους και η δυναμική που αυτές αναπτύσσουν.
2: Στερεότυπα, Ορισμοί, λειτουργίες και μηχανισμοί κατασκευής Η παρούσα
ενότητα περιλαμβάνει τη μελέτη της έννοιας του στερεοτύπου, την
παρουσίαση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων ερμηνείας του,
καθώς και την περιγραφή των μηχανισμών της στερεοτυπικής σκέψης.
Επιπλέον εξετάζεται ο ρόλος των στερεοτύπων στις περιπτώσεις των
διαπολιτισμικών επικοινωνιακών περιστάσεων.
3: Προκατάληψη. Ορισμοί, λειτουργίες και μηχανισμοί κατασκευής Βασικός
σκοπός της ενότητας είναι η εννοιολογική διασαφήνιση της προκατάληψης, η
σχέση της με το στερεότυπο, καθώς και ο ρόλος της στις διαπολιτισμικές
συναντήσεις.
4: Ο Ρατσισμός ως κοινωνικό φαινόμενο Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται ο
ρατσισμός ως κοινωνικό φαινόμενο, καθώς και η ιστορική του εξέλιξη από την
κλασσική/βιολογική μορφή του στον σύγχρονο «επιστημονικό» νεορατσισμό.
5: Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Εκπαίδευση Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται
το ζήτημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην εκπαίδευση, τόσο στο
μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στο μικροεπίπεδο της
σχολικής τάξης. Διερευνάται έτσι η θεσμική παρουσία του εκπαιδευτικού
ρατσισμού στην εκπαιδευτική νομοθεσία, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα

σχολικά εγχειρίδια, αλλά και η άτυπη καθημερινή του παρουσία που
σχετίζεται με ρατσιστικές και ξενόφοβες ατομικές συμπεριφορές.

Stereotypes Prejudice and Racism
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: The Social Dimension of Identity This section examines the issue of identity
as a historical and social construct and studies the individual as a social
subject. In particular, the collective identities are presented and analyzed
(social identity, national identity), the way they are formed and the dynamics
that they develop.
2: Stereotypes, Definitions, Functions and Mechanisms of Construction This
section includes the study of the concept of stereotype, the presentation of the
different theoretical approaches to its interpretation, as well as the description
of the mechanisms of stereotypical thinking. In addition, the role of
stereotypes in cases of intercultural communication circumstances is
examined.
3: Prejudice. Definitions, functions and construction mechanisms The main
purpose of the unit is the conceptual clarification of prejudice, its relation to
the stereotype, as well as its role in intercultural encounters.
4: Racism as a Social Phenomenon This section examines racism as a social
phenomenon, as well as its historical evolution from its classical / biological
form to modern "scientific" neo-racism.
5: Racism, Xenophobia and Education This section examines the issue of
racism and xenophobia in education, both at the macro level of the education
system and at the micro level of the classroom. This explores the institutional
presence of educational racism in educational legislation, the curriculum and
school textbooks, as well as its informal daily presence associated with racist
and xenophobic individual behaviors

Το προσφυγικό φαινόμενο.
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Οι βασικοί ορισμοί Βασικός σκοπός της ενότητας είναι η εννοιολογική
διασαφήνιση όρων όπως μετανάστης και πρόσφυγας, χορήγηση ασύλου,
φιλοξενία, ιθαγένεια, ενσωμάτωση, ενώ αναλύεται και η έννοια της 11
παράτυπης μετανάστευσης και της απέλασης. Επιπλέον αναδεικνύονται οι
βασικές πτυχές του σύγχρονου προβληματισμού που σχετίζονται με αυτές τις
έννοιες.
2: Οι προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται
το προσφυγικό φαινόμενο στην διεθνή και ευρωπαϊκή του διάσταση.
Παρουσιάζονται παραδείγματα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και
διερευνώνται τα αίτιά τους αλλά και οι συνέπειες για τις χώρες υποδοχής.
3: Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης Βασικός στόχος της
ενότητας είναι η μελέτης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι
στους αιτούντες άσυλο, και της διάκρισης που γίνεται μεταξύ προσφύγων και
οικονομικών μεταναστών. Επίσης παρουσιάζεται το σχέδιο δράσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αποτελεσματικότητά του για την αντιμετώπιση
του προσφυγικού φαινομένου.
4: Η πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση των προσφύγων Στην
παρούσα ενότητα εξετάζεται η διαδικασία μέσα από την οποία οι μετανάστες
και οι πρόσφυγες γίνονται αποδεκτοί στην κοινωνία. Η ενσωμάτωση
συνδέεται με την ενίσχυση των σχέσεων διαφορετικών ομάδων μέσα σε ένα
υπάρχον κοινωνικό σύστημα και τους βασικούς θεσμούς του. Μελετάται η
πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας και η επίδραση παραγόντων που
αφορούν είτε τον μετανάστη/πρόσφυγα (τόσο μεμονωμένα όσο και σε

επίπεδο ομάδας), είτε την κοινωνία της χώρας υποδοχής και τη στάση της
απέναντι στους πρόσφυγες. Σε αυτό το πνεύμα μελετώνται πολιτικές
ενσωμάτωσης
προς
αποφυγήν
φαινομένων
γκετοποίησης,
περιθωριοποίησης, αποξένωσης από την εκπαίδευση, καθώς και φαινόμενα
κοινωνικού αποκλεισμού.
5: Σχολείο, εκπαιδευτικοί και πρόσφυγες μαθητές Στην παρούσα ενότητα
εξετάζεται το ζήτημα της ένταξης των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα
αφορά την εκπαιδευτική διαδρομή των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα
υποδοχής, σύμφωνα με τις διεθνείς Συνθήκες για την εκπαίδευση των
παιδιών και τα διεθνώς αποδεκτά ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά πρότυπα.
Ειδικότερα μελετώνται τρόποι ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού των
παιδιών των προσφύγων στη ελληνική γλώσσα, απαραίτητη για την ομαλή
επιβίωσης στο χώρο φιλοξενίας ή γενικότερα την ομαλή την ομαλή
προσαρμογή τους στην κοινότητα που διαβιεί.

The refugee phenomenon.

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management

Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: The basic definitions The main purpose of the unit is the conceptual
clarification of terms such as immigrant and refugee, asylum, hospitality,
citizenship, integration, while the concept of 11 irregular migration and
deportation is also analyzed. In addition, the basic aspects of modern thinking
related to these concepts are highlighted.
2: Refugee flows to Europe This section examines the refugee phenomenon
in its international and European dimension. Examples of migratory and
refugee flows are presented and their causes and consequences for the host
countries are investigated.
3: European asylum and immigration policy The main objective of the unit is to
study the European Union's policy towards asylum seekers, and the
distinction made between refugees and economic migrants. The European
Commission action plan and its effectiveness in tackling the refugee
phenomenon are also presented.
4: The political, social and cultural integration of refugees This section
examines the process by which immigrants and refugees are accepted into
society. Integration is linked to strengthening the relationships of different
groups within an existing social system and its key institutions. The complexity
of this process and the influence of factors concerning either the immigrant /
refugee (both individually and as a group), or the society of the host country
and its attitude towards refugees are studied. In this spirit, integration policies

are studied in order to avoid ghettoization, marginalization, alienation from
education, as well as phenomena of social exclusion.
5: School, teachers and refugee students This section examines the issue of
integration of refugee children in the education system. This is the formulation
of a comprehensive plan for the educational journey of refugees and migrants
in the host country, in accordance with international conventions on the
education of children and internationally accepted humanitarian and
educational standards. In particular, ways are studied to develop the literacy
skills of refugee children in the Greek language, necessary for the smooth
survival in the hosting area or in general their smooth adaptation to the
community in which they live.

Η ζωή στη σχολική τάξη
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Κλίμα της σχολικής τάξης Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι
η οριοθέτηση της έννοιας του κλίματος της σχολικής τάξης, καθώς και η
εννοιολογική αποσαφήνιση παρεμφερή όρων, όπως η σχολική κουλτούρα,
που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή ταυτόσημα.
2: Παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος . Η συγκεκριμένη
διδακτική ενότητα εξετάζει τους παράγοντες που συνδιαμορφώνουν το
πλαίσιο σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη.
3: Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών. Η διδακτική ενότητα σκοπό έχει να
εξετάσει τις σχέσεις δασκάλου και μαθητών και τις επιδράσεις τους στη
μάθηση και την κοινωνικοποίηση των τελευταίων
4: Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, περιγράφονται οι επιπτώσεις από τις
ισχυρές ή φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις στην προσωπικότητα και τη
σχολική επίδοση του μαθητή. Αρωγός στην όλη διαδικασία είναι ο δάσκαλος,
ο οποίος δύναται με διάφορους τρόπους που αποτελούν αντικείμενο της
παρούσας διδακτικής ενότητας να συμβάλει στη βελτίωση των διαμαθητικών
σχέσεων ξεκινώντας από την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων
διδασκαλίας.
5: Αναγκαιότητα της γονεϊκής εμπλοκής/συμμετοχής στη διαμόρφωση
κατάλληλου σχολικού κλίματος απαριθμώνται διάφοροι τρόποι εμπλοκής των
γονέων στη σχολική ζωή, καθώς και τα οφέλη που επιφέρει σε όλα τα
εμπλεκόμενα μέλη στο πλαίσιο μιας ολιστικής αντίληψης και συστημικής
προσέγγισης και εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι που δυσχεραίνουν την
ουσιαστική και αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την

οικογένεια, ενώ προτείνονται λύσεις για την υπερπήδηση αυτών των
εμποδίων.

Life in the classroom
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Classroom climate The purpose of this unit is to delineate the concept of
the classroom climate, as well as the conceptual clarification of similar terms,
such as school culture, used interchangeably or identically.
2: Factors shaping the school climate. This section examines the factors that
shape the context of communication and interaction relationships in the
classroom.
3: The teacher-student relationship. The purpose of the module is to examine
the teacher-student relationship and their effects on the learning and
socialization of the latter.
4: Relationships between students, describe the effects of strong or poor
interpersonal relationships on the student's personality and school
performance. A helper in the whole process is the teacher, who can in various
ways that are the subject of this unit to contribute to the improvement of
interdisciplinary relationships starting from the application of collaborative
teaching methods.
5: Necessity of parental involvement / participation in shaping an appropriate
school climate lists various ways of involving parents in school life, as well as
the benefits it brings to all stakeholders in a holistic approach and systemic
approach and examines those factors that complicate effective and two-way
communication between school and family, while solutions are proposed to
overcome these obstacles.

Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Μαθητοκεντρικός σχεδιασμός και διδασκαλία, παρουσίαση των γενικών και
ειδικών σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης και αναλύονται οι παράγοντες
που επιδρούν στη διαμόρφωσή τους, εξετάζονται οι μορφές διδασκαλίας,
όπως ταξινομούνται με βάση τον τρόπο επικοινωνίας που κυριαρχεί στη
σχολική τάξη (δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική και μεικτή επικοινωνία) και
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα του μαθητοκεντρικού σχεδιασμού
και διδασκαλίας.
2: Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις αρχές
και τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, όπως επίσης και τρόπους με τους οποίους διαφοροποιούνται τα
προγράμματα σπουδών.
3: Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. μέθοδος project, διαθεματική
διδασκαλία) Βασικό αντικείμενο της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η
παρουσίαση και μελέτη συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας, με απώτερο
σκοπό την επιτυχή εφαρμογή τους στην τάξη.
4: Βιωματικές και ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας, έχει ως βασικό σκοπό να
εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας (π.χ. μελέτη περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, επίλυση
προβλημάτων, δραματοποίηση, 15 σενάρια) που προκαλούν και διατηρούν
αμείωτη την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και οδηγούν σε
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

5: Καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών Ως εκ
τούτου, ο κεντρικός άξονας της παρούσας διδακτικής ενότητας περιστρέφεται
γύρω από την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τη σημασία καλλιέργειας της
κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.

Modern Teaching Methods
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Student-centered planning and teaching, presentation of the general and
specific aims and objectives of education and the factors that influence their
formation are analyzed, the forms of teaching are examined, as they are
classified according to the way of communication prevailing in the classroom
communication) and special emphasis is placed on the advantages of
student-centered planning and teaching.
2: Differentiated teaching. Learners will be introduced to the principles and
conditions for the successful implementation of differentiated teaching, as well
as the ways in which curricula are differentiated.
3: Collaborative teaching methods (eg project method, interdisciplinary
teaching) The main object of this teaching unit is the presentation and study of
collaborative teaching methods, with the ultimate goal of their successful
implementation in the classroom.
4: Experiential and active teaching methods, has as its main purpose to
introduce the trainees to modern and innovative teaching methods (eg case
study, role-playing games, problem solving, dramatization, 15 scenarios) that
cause and maintain undiminished attention and interest of students and lead
to better learning outcomes.
5: Cultivating students 'critical and creative thinking Therefore, the central axis
of this teaching unit revolves around the concept, characteristics and
importance of cultivating students' critical and creative thinking.

Διδακτική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: H πολυπολιτισμική τάξη και η δυναμική της. Διαπροσωπικές σχέσεις και
κοινωνική αλληλεπίδραση.Εξετάζεται ο μηχανισμός συγκρότησης κοινωνικών
ταυτοτήτων και τα ζητήματα στερεοτύπων και προκαταλήψεων που
προκύπτουν. Ακόμη διερευνάται ο ρόλος διαφόρων παραγόντων, όπως η
κουλτούρα του σχολείου και το γενικότερο σχολικό κλίμα, στην εδραίωση ενός
πλέγματος σχέσεων που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την άμβλυνση
των στερεοτύπων.
2: Στρατηγικές ανάπτυξης μιας αντιρατσιστικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Βασικός στόχος της ενότητας είναι η ανάλυση των αρχών μιας
αντιρατσιστικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που έχει βασικό στόχο την
εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού.
3: Βιωματικές προσεγγίσεις. Αξιοποίηση των αρχών της βιωματικής μάθησης
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Βασικός στόχος της ενότητας είναι η
παρουσίαση των βασικών αρχών της βιωματικής μάθησης και η αξιοποίησή
τους στην περίπτωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
4: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη. Η ενότητα
αναφέρεται σε ζητήματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της μάθησης,
παρουσιάζονταν σε αυτή οι βασικές αρχές του διαφοροποιημένου αναλυτικού
προγράμματος και η σημασία της εφαρμογής του για την αντιμετώπιση της
πολλαπλότητας και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη σημερινή
πολυπολιτισμική σχολική τάξη.

5: Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης Στην συγκεκριμένη ενότητα
παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα εφαρμογής διδακτικών
προσεγγίσεων με βάση της αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής

Didactic approach to interculturalism
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: The multicultural class and its dynamics. Interpersonal relationships and
social interaction. The mechanism of social identity formation and the issues
of stereotypes and prejudices that arise are examined. The role of various
factors, such as school culture and the general school climate, in establishing
a network of relationships based on mutual respect and mitigating stereotypes
is also explored.
2: Strategies for developing an anti-racist educational approach. The main
goal of the section is to analyze the principles of an anti-racist educational
approach that has the main goal of eliminating discrimination and exclusion.
3: Experiential approaches. Utilization of the principles of experiential learning
in intercultural education The main goal of the unit is to present the basic
principles of experiential learning and their application in the case of
intercultural education.
4: Differentiation of teaching in the multicultural classroom. The section deals
with issues of differentiation of teaching and learning, presented in it the basic
principles of the differentiated curriculum and the importance of its application
to address the diversity and complexity that characterizes today's multicultural
classroom.
5: Good integration and learning practices In this section are presented and
analyzed examples of application of didactic approaches based on the
principles of Intercultural Didactics

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και γνωστικά αντικείμενα
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία. Διερευνώνται τα βασικά
χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής παιδικής λογοτεχνίας και εξετάζονται οι
δυνατότητες της διδακτικής της αξιοποίησης για την επίτευξη των στόχων της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι και
τους άλλους πολιτισμούς αλλά και στον οικείο πολιτισμό, την ενδυνάμωση
των μειονοτικών μαθητών, την καλλιέργεια στάσεων ανεκτικότητας απέναντι
στις διαφορετικές ταυτότητες και στις ποικίλες πολιτισμικές παραδόσεις.
2: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Μαθηματικά. Στην παρούσα ενότητα
εξετάζεται η σχέση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με το μάθημα των
Μαθηματικών.
3: Διαπολιτσμική Εκπαίδευση και Θρησκευτικά, εξετάζονται οι βασικές
προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας της θρησκείας σε ένα
σύγχρονο σχολείο με πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
και διατυπώνονται προτάσεις θρησκευτικής εκπαίδευσης, οι οποίες εκκινούν
από μια κριτική θεώρηση της του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας.
4: Ιδιότητα του πολίτη και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, εξετάζει τον
προβληματισμό που αναπτύσσεται στα εκπαιδευτικά συστήματα για την
καλλιέργεια ενός πολίτη ενήμερου, ευαισθητοποιημένου και ενεργού απέναντι
σε παγκόσμια ζητήματα, ο οποίος, όμως, κατανοεί και αποδέχεται την εθνική
και πολιτισμική ποικιλία που συναντάται στο κοινωνικό πεδίο.

5: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και το μάθημα της Ιστορίας Η παρούσα ενότητα
εξετάζει την εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη
διδασκαλία της Ιστορίας για την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας στις
σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις.

Intercultural Education and Cognitive Objects

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Intercultural Education and Literature. The basic characteristics of
intercultural children's literature are investigated and the possibilities of its
didactic utilization for the achievement of the goals of intercultural education
are examined: the development of a critical attitude towards other cultures but
also in the familiar culture, the empowerment of minority students, culture
towards different identities and diverse cultural traditions.
2: Intercultural Education and Mathematics. This section examines the
relationship between intercultural education and the subject of Mathematics.
3: Intercultural Education and Religion, the basic conditions and
characteristics of the teaching of religion in a modern school with a
multicultural composition of the student population are examined and
proposals for religious education are formulated, which start from a critical
view of the phenomenon of multiculturalism.
4: Citizenship and Intercultural Education, examines the concerns that
develop in educational systems to cultivate a citizen aware, aware and active
in global issues, who, however, understands and accepts the national and
cultural diversity found in the social field. .
5: Intercultural Education and the lesson of History This section examines the
application of the principles of intercultural education in the teaching of History
to promote interculturalism in modern multicultural classes.

WEB DEVELOPMENT. Εισαγωγή στην HTML5
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Εισαγωγή στην HTML5: Δομή και δυνατότητες Σκοπός της ενότητας αυτής
είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να μάθουν τη χρησιμότητα και τη
δομή της γλώσσας προγραμματισμού για ιστοσελίδες HTML5, καθώς και τη
λογική πάνω στην οποία είναι χτισμένη η HTML5 (ετικέτες της HTML).
2: Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου Σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι
εκπαιδευόμενοι να μάθουν να γράφουν και να μορφοποιούν κείμενο σε
κώδικα HTML5. Πιο αναλυτικά θα μάθουν να χρησιμοποιούν ετικέτες για τις
παραγράφους, να γράφουν κείμενο μέσα σε αυτές και να το μορφοποιούν.
3: Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να
μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να εισάγουν εικόνες στην ιστοσελίδα που
φτιάχνουν. Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να τοποθετούν την
εικόνα σε συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας και να αλλάζουν το μέγεθός
της.
4: Μορφοποίηση των ιστοσελίδων με CSS3 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι
να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τη δομή και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι
μορφοποιήσεις CSS3. Το CSS3 μπορεί να μορφοποιήσει το φόντο μιας
ιστοσελίδας, τις γραμματοσειρές και τα χρώματα των κειμένων της σελίδας
καθώς και τον τρόπου εκτύπωσης μιας ιστοσελίδας.
5: Ασκήσεις - Παραδείγματα για την HTML5 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι
να εφαρμόσουμε όλα όσα μάθαμε στις προηγούμενες ενότητες. Τα
παραδείγματα που θα μελετηθούν είναι δύο κατηγοριών

WEB DEVELOPMENT. Introduction to HTML5

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Introduction to HTML5: Structure and Features The purpose of this section
is for learners to know and learn the usefulness and structure of the
programming language for HTML5 web pages, as well as the logic on which
HTML5 (HTML tags) is built.
2: Text input and formatting The purpose of this unit is for learners to learn to
write and format text in HTML5 code. In more detail they will learn to use tags
for paragraphs, to write text in them and to format it.
3: Inserting and formatting an image The purpose of this section is to teach
learners to insert images into the web page they are creating. In more detail,
the trainees will learn to place the image in a specific place of the website and
to change its size.
4: Formatting Web Pages with CSS3 The purpose of this section is for
learners to learn about the structure and capabilities of CSS3 formatting.
CSS3 can format the background of a web page, the fonts and colors of the
page text as well as how to print a web page.
5: Exercises - Examples for HTML5 The purpose of this section is to apply
everything we learned in the previous sections. The examples that will be
studied are of two categories

WEB DEVELOPMENT. Γλώσσα Java script
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Δομή της JavaScript Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να μάθουν
οι εκπαιδευόμενοι τη δομή, τους κανόνες σύνταξης, τους τελεστές και τη
χρησιμότητα της JavaScript. Επίσης θα μάθουν για τη βιβλιοθήκη JQuery
Library της JavaScript, καθώς και τη λειτουργία του DOM. 9
2: Βασικές εντολές της JavaScript Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι
η εκμάθηση των βασικών εντολών της JavaScript. Οι εκπαιδευόμενοι θα
μάθουν να ορίζουν και να καλούν συναρτήσεις, καθώς και να δημιουργούν και
να ενσωματώνουν scripts στις ιστοσελίδες.
3: Πρακτική Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να
εξασκηθούν με την παρουσίαση και ανάλυση λεπτομερών και χρήσιμων
παραδειγμάτων τα οποία θα μπορούν να ενσωματώσουν και στις ιστοσελίδες
που θα φτιάξουν στο μέλλον.

WEB DEVELOPMENT. Java script language
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Structure of JavaScript The purpose of this course is for learners to learn
the structure, syntax, operators and utility of JavaScript. They will also learn
about JavaScript JQuery Library and DOM functionality. 9
2: Basic JavaScript Commands The purpose of this course is to learn the
basic JavaScript commands. Learners will learn to define and call functions,
as well as create and embed scripts on web pages.
3: Practical The purpose of the teaching unit is for the trainees to practice by
presenting and analyzing detailed and useful examples which they will be able
to incorporate in the websites they will create in the future.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τεχνική AJAX
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Εισαγωγή και τρόπος λειτουργίας στην AJAX Σκοπός της ενότητας αυτής
είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία και την εφαρμογή
τεχνικών Ajax στη δημιουργία ενός website. Επίσης, θα μάθουν τη δημιουργία
αντικειμένου XMLHTTPRequest, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνομιλία
με τον διακομιστή, καθώς και να χρησιμοποιούν πολύ καλά τη συνάρτηση
callback
2: Επιστροφή δεδομένων και ο τρόπος που χτίζουμε μια εφαρμογή AJAX
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι πώς χτίζουμε
μια εφαρμογή Ajax και πώς η εφαρμογή αυτή επιστρέφει δεδομένα. Επίσης,
θα μελετήσουμε πολλά παραδείγματα της τεχνικής Ajax χρησιμοποιώντας και
συνδυάζοντας όλες τις γλώσσες προγραμματισμού που μάθαμε.

CREATING WEBSITES FOR EDUCATION AJAX Technique

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Introduction and mode of operation in AJAX The purpose of this section is
for learners to understand the importance and application of Ajax techniques
in creating a website. They will also learn how to create an XMLHTTP
Request object, how to chat with the server, and how to use the callback
function very well.
2: Data Recovery and How to Build an AJAX Application The purpose of this
section is to teach learners how to build an Ajax application and how that
application returns data. We will also study many examples of the Ajax
technique using and combining all the programming languages we have
learned.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Python
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Εισαγωγή στην Python και τα βασικά στοιχεία της Ο σκοπός της παρούσας
διδακτικής ενότητας είναι η αρχική γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τη
γλώσσα προγραμματισμού Python και το περιβάλλον εκτέλεσης σεναρίων και
ανάπτυξης εφαρμογών.
2: Βασικές αρχές – Συμβολοσειρές – Λίστες – Πλειάδες Ο σκοπός της
διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές
αρχές κωδικοποίησης προγραμμάτων της Python, τη χρήση συμβολοσειρών,
λιστών και πλειάδων.
3: Λεξικά - Έλεγχος ροής Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η
εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές αρχές και τη χρήση λεξικών
και δομών ελέγχου ροής
4: Συναρτήσεις – Δομοστοιχεία Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η
εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές αρχές και τη χρήση των
συναρτήσεων και των δομοστοιχείων Python. Επίσης, η εξοικείωσή τους με τη
συγγραφή απλών προγραμμάτων και σεναρίων σε αυτά τα αντικείμενα.
5: Προγράμματα – Αρχεία – Εξαιρέσεις Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής
ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές αρχές για τη
δημιουργία προγραμμάτων σε Python καθώς και τη χρήση αρχείων και
εξαιρέσεων.

CREATING WEBSITES FOR EDUCATION
Introduction to Python Programming Language
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: Introduction to Python and its basics The purpose of this module is to
introduce learners to the Python programming language and the scripting and
application development environment.
2: Basic Principles - Strings - Lists - Plurals The purpose of the module is to
familiarize learners with the basic principles of Python program coding, the
use of strings, lists and plurals.
3: Dictionaries - Flow control The purpose of the module is to familiarize
learners with the basic principles and use of dictionaries and flow control
structures
4: Functions - Modules The purpose of the module is to familiarize learners
with the basic principles and use of Python functions and modules. Also, their
familiarity with writing simple programs and scripts in these subjects.
5: Programs - Files - Exceptions The purpose of this module is to familiarize
learners with the basic principles for creating programs in Python as well as
the use of files and exceptions.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
jQuery και JavaScript για την Ενσωμάτωση Visual Effects, Animation,
Games και Charts στις Ιστοσελίδες
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: jQuery Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν αναλυτικά οι
δυνατότητες του jQuery και να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να
ενσωματώσουν τις δυνατότητες αυτές στις ιστοσελίδες που δημιουργούν.
2: JavaScript Animation και Data Analysis Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να
μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να δημιουργούν animation και interactive charts με
τη βοήθεια της JavaScript. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να
προσθέτουν visual effects και αλληλεπίδραση στις σελίδες τους με τη
JavaScript

CREATING WEBSITES FOR EDUCATION
jQuery and JavaScript for Integrating Visual Effects, Animation, Games
and Charts into Web Pages

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: jQuery The purpose of this section is to present in detail the features of
jQuery and to enable learners to integrate these features into the websites
they create.
2: JavaScript Animation and Data Analysis The purpose of this unit is to teach
learners to create animation and interactive charts with the help of JavaScript.
Learners will also learn to add visual effects and interaction to their JavaScript
pages

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γραφιστικός Σχεδιασμός (Graphic Design) με Adobe Photoshop &
InDesign
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Το Περιβάλλον Λειτουργίας του Adobe Photoshop Στόχος της διδακτικής
ενότητας είναι η πρώτη γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το πιο γνωστό
πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφικών, το Adobe
Photoshop.
2: Βασική Επεξεργασία Εικόνας, Ρετουσάρισμα και Διόρθωση Εικόνων στο
Photoshop Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των
εκπαιδευόμενων με τα βασικά εργαλεία του Photoshop. Στην παρούσα
διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα Layers, που αποτελούν ένα από τα πιο
βασικά και χαρακτηριστικά στοιχεία του Photoshop.
3: Θεωρία Χρωμάτων και Εφαρμογή στο Περιβάλλον του Photoshop Στόχος
της διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα
χρωματικά εργαλεία και τις δυνατότητες του Photoshop για προσαρμογή
χρωμάτων σε εικόνες και φωτογραφίες.
4: Σχεδίαση Ιστοσελίδας (Web Page) χρησιμοποιώντας Photoshop Η χρήση
του Photoshop για τη δημιουργία και επεξεργασία Web γραφικών και εικόνων
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς αποτελεί τη πιο γνωστή εμπορική
εφαρμογή με τις περισσότερες δυνατότητες για την επεξεργασία
ψηφιογραφικών εικόνων.
5: Το Περιβάλλον Λειτουργίας του Adobe InDesign Στόχος της διδακτικής
ενότητας είναι η πρώτη γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το Adobe InDesign,

ένα δυναμικό επαγγελματικό εργαλείο σελιδοποίησης και γραφιστικής
σχεδίασης που επιτρέπει τη δημιουργία πολλών ειδών εγγράφων. Στην
εισαγωγική αυτή ενότητα, παρουσιάζονται οι βασικές δυνατότητες και τα κύρια
χαρακτηριστικά του InDesign.
6: Χρήση Κειμένων, Στυλ, Γραφικών και Εφέ στο InDesign Στόχος της
διδακτικής ενότητας είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες για τη σχεδίαση και δημιουργία εξώφυλλων βιβλίων,
επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικών εντύπων, πολυσέλιδων εγγράφων
και σύνθετων δημοσιεύσεων.
7: Προετοιμασία για Eκτύπωση και Eξαγωγή στο InDesign Στόχος της
διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις διάφορες
μεθόδους αποθήκευσης και εξαγωγής των εγγράφων του InDesign για
εκτύπωση, αποθήκευση και προβολή σε διάφορες συσκευές αλλά και
δημοσίευση στο Internet

CREATING WEBSITES FOR EDUCATION
Graphic Design with Adobe Photoshop & In Design
Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: The Operating Environment of Adobe Photoshop The aim of the teaching
unit is the first acquaintance of the trainees with the most famous program of
digital image and photo processing, Adobe Photoshop.
2: Basic Image Processing, Retouching and Image Correction in Photoshop
The aim of the course is to familiarize learners with the basic tools of
Photoshop. This section introduces Layers, which are one of the most basic
and distinctive features of Photoshop.
3: Color Theory and Application in the Photoshop Environment The aim of the
course is to familiarize learners with the color tools and Photoshop capabilities
for customizing colors in images and photos.
4: Web Page Design Using Photoshop The use of Photoshop to create and
edit Web graphics and images is very common, as it is the most well-known
commercial application with the most possibilities for editing digital images.
5: The Adobe InDesign Operating Environment The aim of the course is to
introduce learners to Adobe InDesign, a dynamic professional paging and
graphic design tool that allows the creation of many types of documents. This
introductory section introduces the basic features and key features of
InDesign.
6: Using Texts, Styles, Graphics and Effects in InDesign The aim of the
course is for learners to acquire the necessary knowledge and skills to design
and create book covers, business cards, brochures, multi-page documents
and complex publications.

7: Preparing for Printing and Exporting to InDesign The aim of this course is to
familiarize learners with the various methods of storing and exporting
InDesign documents for printing, storing and viewing on various devices as
well as publishing on the Internet

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχεδίαση Responsive Ιστοσελίδων (Responsive Web Design) με
Bootstrap & Dreamweaver
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
70 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
700 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Το Περιβάλλον Λειτουργίας του Bootstrap Σκοπός της διδακτικής ενότητας
είναι η πρώτη γνωριμία των εκπαιδευόμενων με το Bootstrap, για γρήγορη
ανάπτυξη Iστοσελίδων. Το Twitter Bootstrap ένα από τα πιο δημοφιλή
εργαλεία στην ανάπτυξη Ιστοσελίδων και web εφαρμογών και από τα πιο
δημοφιλή projects στο GitHub.
2: Σχεδίαση Ιστοσελίδας και Εμφάνιση Δεδομένων στο Bootstrap Σκοπός της
ενότητας είναι η εκμάθηση του Bootstrap Grid System και των Bootstrap
Containers με τα οποία μπορείτε να υιοθετήσετε ένα responsive design στη
σχεδίαση της Ιστοσελίδας σας.
3: Φόρμες και Αλληλεπίδραση Χρήστη στο Bootstrap Σκοπός της ενότητας
είναι να περιγράψει κάποια βασικά στοιχεία του Bootstrap που προσφέρουν
αλληλεπίδραση με τον τελικό χρήστη, όπως είναι οι φόρμες και το σύστημα
πλοήγησης
4: Το Περιβάλλον Λειτουργίας του DreamWeaver Σκοπός της παρούσας
διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το περιβάλλον
εργασίας του Adobe Dreamweaver.
5: Δημιουργία και Διαχείριση Στοιχείων Περιεχομένου στο DreamWeaver
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των
εκπαιδευόμενων με τη δημιουργία και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου

τόσο σε Design view όσο και σε Code view στο περιβάλλον εργασίας του
Adobe Dreamweaver.
6: Διάταξη και Εμφάνιση Ιστοσελίδας στο DreamWeaver Σκοπός της
διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα εργαλεία
και τις δυνατότητες που προσφέρει το Adobe Dreamweaver για να δομήσουν
γρήγορα και αποτελεσματικά μία ιστοσελίδα.
7: Δουλεύοντας με Φόρμες, Πολυμέσα και Πρότυπα στο Dreamweaver
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εξοικείωση των
εκπαιδευόμενων με τα εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρει το Adobe
Dreamweaver όσον αφορά την προσθήκη και επεξεργασία διαδραστικών
στοιχείων και πολυμέσων σε έγγραφα Web.
8: Δημοσίευση Ιστοσελίδας στο Web Σκοπός της παρούσας διδακτικής
ενότητας είναι ο ορισμός απομακρυσμένου διακομιστή web και η εξοικείωση
των εκπαιδευόμενων με το Files panel του Dreamweaver ώστε να είναι σε
θέση να δημοσιεύουν το τοπικό site σε έναν online web server.

CREATING WEBSITES FOR EDUCATION
Responsive Web Design with Bootstrap & Dreamweaver

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
70 hours
Seminar Cost
700 euros
Seminar Content
1: The Operating Environment of Bootstrap The purpose of the teaching unit
is the first acquaintance of the trainees with Bootstrap, for fast development of
Websites. Twitter Bootstrap is one of the most popular tools in the
development of websites and web applications and one of the most popular
projects on GitHub.
2: Website Design and Data Display in Bootstrap The purpose of this section
is to learn the Bootstrap Grid System and Bootstrap Containers with which
you can adopt a responsive design in the design of your Website.
3: Forms and User Interaction in Bootstrap The purpose of this section is to
describe some of the basics of Bootstrap that offer end-user interaction, such
as forms and the navigation system.
4: The DreamWeaver Operating Environment The purpose of this tutorial is
to familiarize learners with the Adobe Dreamweaver user interface.
5: Creating and Managing Content Elements in DreamWeaver The purpose of
this module is to familiarize learners with creating and managing content
elements in both Design view and Code view in the Adobe Dreamweaver
interface.
6: Layout and Appearance of a Website in DreamWeaver The purpose of the
course is to familiarize learners with the tools and capabilities offered by
Adobe Dreamweaver to build a website quickly and efficiently.

7: Working with Forms, Multimedia, and Templates in Dreamweaver The
purpose of this module is to familiarize learners with the tools and capabilities
offered by Adobe Dreamweaver for adding and editing interactive elements
and multimedia to Web documents.

8: Web Publishing on the Web The purpose of this course is to define a
remote web server and familiarize learners with the Dreamweaver Files panel
so that they can publish the local site to an online web server.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημιουργία δυναμικών Ιστοσελίδων με χρήση CMS Joomla!
Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•
•
•

Σε εκπαιδευτές , σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές
Σε στελέχη της εκπαίδευσης
Σε επαγγελματίες από τον χώρο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Τρόπος Διεξαγωγής
Προσφέρεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σεμιναρίου
35 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου
350 ευρώ
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1: Το Περιβάλλον Λειτουργίας του Joomla! Σκοπός της παρούσας διδακτικής
ενότητας είναι να παρουσιάσει το περιβάλλον λειτουργίας της πλατφόρμας
του Joomla! 3.3 Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι
εξοικειωμένοι με το περιβάλλον λειτουργίας του Joomla! ώστε να ξεκινήσουν
τη ρύθμιση των βασικών παραμέτρων της Ιστοσελίδας.
2: Οργάνωση, Διαχείριση και Επεξεργασία Περιεχομένου στο CMS Joomla!
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει το περιβάλλον διαχείρισης
του περιεχομένου, όπως είναι η δημιουργία και η διαχείριση Άρθρων (Article
Manager) και Κατηγοριών (Category Manager)
3: Εγκατάσταση και διαχείριση εφαρμογών και επεκτάσεων στο CMS Joomla
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση των Εφαρμογών (Components),
των Επεκτάσεων (Extensions) και των Ενθεμάτων (Modules) του Joomla!.
4: Εγκατάσταση και Διαχείριση Προτύπων στο CMS Joomla!. Σκοπός αυτής
της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα
Πρότυπο του Joomla! και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να
προσαρμόσετε ένα Πρότυπο.
5: Εφαρμογή του CMS Joomla! σε Επιχειρήσεις Σκοπός της ενότητας είναι η
πρακτική εφαρμογή του Joomla! για την δημιουργία επιχειρηματικής
Ιστοσελίδας. Το Joomla!, ως ένα δωρεάν και ελεύθερο λογισμικό για τη
δημιουργία ιστοσελίδων, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και λόγω του μεγάλου
αριθμού επεκτάσεων, εφαρμογών και προτύπων που διαθέτει.

6: Δημιουργία Δυναμικής Ιστοσελίδας με χρήση CMS Joomla! Σκοπός της
ενότητας είναι η πρακτική εφαρμογή του Joomla! για την δημιουργία
Ιστοσελίδας για μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Η εφαρμογή του Joomla! για
ομάδες, συλλόγους, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αφενός λόγω της
ελεύθερης άδειας του λογισμικού και αφετέρου λόγω του ότι προσφέρει ένα
περιβάλλον συνεργασίας των μελών της οργάνωσης..

CREATING WEBSITES FOR EDUCATION
Creating dynamic Websites using CMS Joomla!

Who is the training program aimed at?
• To educators, pupils, students and pupils
• In education executives
• To professionals from the field of human resources management
Way of conduct
Offered live and remotely
Seminar Duration
35 hours
Seminar Cost
350 euros
Seminar Content
1: The Joomla! Operating Environment! The purpose of this course is to
present the operating environment of the Joomla platform! 3.3 At the end of
the section, learners will be familiar with the Joomla! to start configuring the
basic parameters of the Website.
2: Organize, Manage and Edit Content in CMS Joomla! The purpose of this
section is to introduce the content management environment, such as the
creation and management of Articles (Article Manager) and Categories
(Category Manager)
3: Installation and management of applications and extensions in CMS
Joomla The purpose of this section is to present the Components, Extensions
and Modules of Joomla !.
4: Install and Manage Templates in CMS Joomla !. The purpose of this
section is to present the basic elements that make up a Joomla! and explain
how you can customize a Template.
5: Implementation of CMS Joomla! in Business The purpose of the section is
the practical application of Joomla! to create a business Website. Joomla !, as
a free and open source software for creating web pages, is especially useful
due to the large number of extensions, applications and templates it has.
6: Creating a Dynamic Website using CMS Joomla! The purpose of this
section is the practical application of Joomla! to create a Website for a non-

profit organization. The Joomla application! for groups, associations,
foundations, non-profit organizations and non-governmental organizations is
particularly useful on the one hand because of the free license of the software
and on the other hand because it offers an environment of cooperation of the
members of the organization ..

