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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Σωτήριος Καρκαλάκος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Ψαριανός Ερμόλαος 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email, fax) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 
Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109, 203, 204 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 12  
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 600 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

• Οικονομολόγους, Διδάσκοντες μαθημάτων 
που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη 
• Κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, 
ψυχολόγους, διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας 
• Μέλη ΜΚΟ, νοσηλευτές, νομικούς 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Εισαγωγικές και εννοιολογικές 
διευκρινίσεις της οικονομικής 
επιστήμης 

2 Μήνες 

2. Σύνθεση - ποικιλομορφία του 
μαθητικού δυναμικού 

2 Μήνες 

3. Ειδικές εκπαιδευτικές και 
οικονομικές επιδράσεις 

2 Μήνες 

4. Οικονομικές  εκφάνσεις της 
διαπολιτισμικότητας 

2 Μήνες 

5. Ένταξη και οικονομική 
ενσωμάτωση προσφύγων και 
μεταναστών 

1 Μήνες 

6. Νομοθετικό πλαίσιο και οικονομία 1 Μήνας 

7. Δικαιώματα και οικονομική 
επιστήμη 

1 Μήνας 
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8. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος- 
Υποβολή Εργασίας 

1 Μήνας 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της 
ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης 
τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση 
της επιστημονικής γνώσης. Με τα προσφερόμενα 
μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι 
γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες 
τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην 
επιστημονική στήριξη αποφοίτων οικονομικών 
σχολών σε θέματα οικονομικών της Εκπαίδευσης 
με διαπολιτισμική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, 
αποσκοπεί στη μελέτη του οικονομικού 
αποτυπώματος από την ένταξη των μεταναστών, 
προσφύγων και γενικότερα μαθητών από 
διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη 
σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Επιπλέον επιδιώκεται κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά 
με ζητήματα που αφορούν την εθνική και 
πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο 
σχολείο, αλλά και στη διατύπωση των βασικών 
αρχών για την οικονομική της διαχείριση με έναν 
διαπολιτισμικό προσανατολισμό. 

 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                     

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 

1. επιστημονική στήριξη σε απόφοιτους 
οικονομικών σχολών και σε θέματα οικονομικών 
της Εκπαίδευσης με διαπολιτισμική διάσταση 
2. η μελέτη του οικονομικού αποτυπώματος από 
την ένταξη των μεταναστών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα 
3. κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν 

τη διατύπωση των βασικών αρχών για την 

οικονομική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό 

προσανατολισμό 

4. Διαχείριση τρεχουσών επιστημονικών εξελίξεων 
και συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία των 
οικονομικών της εκπαίδευσης 
5. Να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά 
και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της 
διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο 
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μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 
περιγράψω κάτι)  

6. Να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών 
7. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την 
ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και 
να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους 
διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
 
8. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα 
και ιδέες 
 
 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θε
ωρ
ία 

Πρα
κτικ

ή 

Δια 
ζώσ
ης 

διδα
σκα
λία 
στη
ν 

τάξ
η 

Από 
απόστα
ση  (e-
learnin

g) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγικές 

και εννοιολογικές 

διευκρινίσεις της 

οικονομικής επιστήμης 

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σύνθεση - 

ποικιλομορφία του 

μαθητικού δυναμικού  

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ειδικές 

εκπαιδευτικές και 

οικονομικές επιδράσεις  

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Οικονομικές  

εκφάνσεις της 

διαπολιτισμικότητας 

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ένταξη και 

οικονομική ενσωμάτωση 

προσφύγων και 

μεταναστών  

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Νομοθετικό 

πλαίσιο και οικονομία 

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Δικαιώματα 

και οικονομική επιστήμη  

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Τελική 

Αξιολόγηση 

Προγράμματος- Υποβολή 

Εργασίας 

   χ 

 

Εμπειρικές 

γνώσεις σε 

θέματα 

Εκπαίδευσης, 

Κοινωνίας και Δια 

Βίου Μάθησης 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων ανά ενότητα 

1.  Εξέταση μαθήματος με την μορφή 60  
πολλαπλών απαντήσεων  
2.  Εξέταση μαθήματος με την μορφή 60 

πολλαπλών απαντήσεων  

3.  Εξέταση μαθήματος με την μορφή 60 

πολλαπλών απαντήσεων  

4.  Εξέταση μαθήματος με την μορφή 60 

πολλαπλών απαντήσεων  

5.  Εξέταση μαθήματος με την μορφή 30 

πολλαπλών απαντήσεων  

6. Εξέταση μαθήματος με την μορφή 30 

πολλαπλών απαντήσεων  
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7.Εξέταση μαθήματος με την μορφή 30 

πολλαπλών απαντήσεων  

8. Εξέταση μαθήματος με την μορφή γραπτής 

εργασίας έκτασης 1500-200 λέξεων 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Ψαριανός Ερμόλαος 
Ιδιότητες εκπαιδευτών  

Προσόντα εκπαιδευτών 

1. Master Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 

2. Ba τμήματος  Κοινωνικής Διοίκησης 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

3. Ba τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 4. Πιστοποιημένος Σύμβουλος 

Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ  

 5. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων  

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

24 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 450,00€ 
Εκπτωτική πολιτική - 
Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 3 ισόποσες δόσεις των 150€ (Α’ 

δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν μήνα 
μετά την έναρξη των μαθημάτων, Γ’ δόση 
δύο μήνες μετά την έναρξη των 
μαθημάτων) 

 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

ΛΕΤΤΑΣ EDU 

 


