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   Θεσσαλονίκη, 08/07/2021 
   Αριθμ. Πρωτ.: 16538 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-
2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου (1) «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129390, 
που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια Πράξης από 27/09/2021 έως 31/12/2022 και Ιδρυματικά 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δ. Κυρκιλή, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 339/08.07.2021 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος 
Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τα 
μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως αυτά 
έχουν εγκριθεί από την υπ’ αρ. 25/03.06.2021 Απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και την υπ’ αριθμ. 20/17.06.2021 
Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και 
αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν 
αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα 
μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο 
Επιστημονικό Πεδίο. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά Προσόντα: 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 
την 1-1-2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(βλ. Σημείωση 1) 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού 
τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(βλ. Σημείωση 1) 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα Προσόντα – Κριτήρια: 

 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 3 

Κριτήριο 3α: Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής με το επιστημονικό πεδίο της 
θέσης και τα μαθήματα που αντιστοιχούν 

0 – 35 

Κριτήριο 3β: Συνάφεια δημοσιευμένου 
έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης 
και τα μαθήματα που αντιστοιχούν 

0 – 15 

Κριτήριο 4 

Κριτήριο 4α: Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή 
τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια και 
αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 15 
(βλ. Σημείωση 2) 

Κριτήριο 4β: Συναφής μεταδιδακτορική 
έρευνα και εμπειρία 
(Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά 
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/ 
φορείς ή εταιρίες με ερευνητική 
δραστηριότητα αντιστοιχεί προς 1 μονάδα 
ανά έτος με μέγιστο τα 10 έτη.) 
Η σχετική εμπειρία θα πιστοποιείται με 
τεκμήρια απασχόλησης από τον αρμόδιο 
Φορέα (βλέπε περιεχόμενο ηλεκτρονικού 
φακέλου). 

0 – 10 

Κριτήριο 4γ: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας 
όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 25 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως: 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 15 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ 
θεωριών και βιβλιογραφίας 

0 – 5 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 – 5 

ΣΥΝΟΛΟ 0 - 100 
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Σημείωση 1 

Η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 2 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας 
αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.  

 

Σημείωση 2:   

Στο κριτήριο 4α: 
Για ≥15 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες 
Για 1 επιστημονική δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο: 1 μονάδα 
Για 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 2 μονάδες κ.ο.κ.  
 
H συνολική βαθμολογία των υποψηφίων  προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, 
ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.  Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που 
δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα 
αναφέρει ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των 

προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Για τις περιπτώσεις 
των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση 
τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τη Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, Επιτροπή που η αντίστοιχη 
Συνέλευση έχει ορίσει και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει επικυρώσει με την υπ’ αριθμ. 
339/08.07.2021  συνεδρίασή της. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ερευνών. 

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, στον οποίο δεν θα 
περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων και ο πίνακας με τις μονάδες 
βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της 
αίτησης τους, κοινοποιούνται με ανάρτηση τους στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η 
υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης 
αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των 
λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Μετά την εξέταση των όποιων ενστάσεων, ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε περίπτωση μη διαφοροποίησης του προσωρινού πίνακα,  
τότε αυτός καθίσταται οριστικός, χωρίς εκ νέου ανάρτηση στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί, με την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 

κατ’ελάχιστον 50. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των 
ισοψηφισάντων, με διαδικασία επιλογής κλήρου που διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης με την παρουσία 
των ισοψηφισάντων. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως 
την εξάντληση της σειράς κατάταξης, με την προϋπόθεση ότι αυτός/η που θα επιλεγεί έχει βαθμολογία κατ΄ελάχιστον 
50. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 1/1/2011. 

 Έχει αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ διδακτορικό τίτλο (μόνο σε περίπτωση κατοχής τίτλου από ίδρυμα του 
εξωτερικού). 

 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή 
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 
 Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος πέραν της 
σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.  

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί  Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των 
κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και 
αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα 
εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την 
διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική 
βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας. 

5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ 
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) ανά 
ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτό προσδιορίζεται στον όρο 7. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η 
αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, στο 1/3 
της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.  

 
6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε 
διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προκειμένου να 
καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται άπαξ κατά 400,00€ 
στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα 
και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Η ως άνω προσαύξηση δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην 
περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων 
και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 27/31.5.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ή 
όπως αυτές προσδιοριστούν με τυχόν νεότερες αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

8. Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας 
άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού 

https://www.uom.gr/akadhmaiko-hmerologio/akadhmaiko-hmerologio-2021-2022
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συμβουλίου. Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας θα καλείται ο επόμενος, στην σειρά 
κατάταξης υποψήφιος.  

9. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την 
παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και 
την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ειδικότερα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των 
ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού 
συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς 
τους, 09/07/2021 έως 28/07/2021 στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

https://calls.elke.uom.gr/call/20210706-36560e42 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιλαμβάνει τα  εξής δικαιολογητικά: 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων, τα οποία τεκμηριώνουν τα 
διαλαμβανόμενα σε αυτό. [Βεβαιώσεις πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις 
παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα)]. 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Τη διδακτορική διατριβή 

 Το δημοσιευμένο έργο  

 Η συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

α. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε εξαρτημένη σχέση εργασίας, με την προσκόμιση 
(i) βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων κλπ.) και (ii) βεβαίωσης 
εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται το αντικείμενο της απασχόλησης ή αντίγραφο της σύμβασης 
εργασίας. 

β. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε μη εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ. απασχόληση 
με σύμβαση έργου, άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης έναρξης 
δραστηριότητας (ii) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων, κλπ) και 
(iii) των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων. 

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε υπηρεσίες παρασχεθείσες με τίτλο κτήσης (πρώην 
αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), με την προσκόμιση των συναφθεισών συμβάσεων  

 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η 
υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση 
μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου 
Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 
δ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα, ε) Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού 
υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας 
Δράσης, στ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή 
της αλλοδαπής και ζ) έχει/δεν έχει (σημειώνετε αναλόγως) επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης 

https://calls.elke.uom.gr/call/20210706-36560e42
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Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, 
ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.  

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με 
τους υποψηφίους. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων, 
ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση 
από αρμόδια διοικητική αρχή. 

Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παρακολούθησης 
Προγραμμάτων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (τηλ. 2310 891 112, 462, 606., e-mail 
pape_elke@uom.edu.gr.) 

Η παρούσα Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας https://www.uom.gr/ και στου ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας https://elke.uom.gr/. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Καθηγητής 

 
 

Δημήτριος Χανδράκης 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

          2. Παράρτημα-Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 

mailto:pape_elke@uom.edu.gr
https://www.uom.gr/
https://elke.uom.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
 
 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ 

(ECTS) 

Εκπαιδευτικής 
και 

Κοινωνικής 
Πολιτικής 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α 5 3 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ 

1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Β 5 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΚΟΡΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

Δ 5 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  1 

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

ΣΤ 5 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(Σ.Ε.) 

Η 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΤ 5 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Σ.Ε.) 

1 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ  

Δ 5 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Σ.Ε.) 

1 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΙΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΣΤ 5 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(Σ.Ε.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εκπαιδευτικής 
και 

Κοινωνικής 
Πολιτικής 

1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η χρήση των θεωρητικών 
εννοιών και ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων της κοινωνιολογίας για τη 

μελέτη της εκπαίδευσης. Οι κοινωνιολογικές θεωρίες υπό εξέταση αφορούν τον 
τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην εκπαίδευση ζητήματα κοινωνικής μεταβολής, 

κοινωνικοποίησης, κοινωνικής διαστρωμάτωσης και κοινωνικής τάξης, 
κουλτούρας και φύλου. Το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες οι οποίες 

αφορούν: α) τα όρια και τις σχέσεις ανάμεσα στις επιστήμες της Κοινωνιολογίας, 
της Παιδαγωγικής και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, β) βασικές έννοιες 
(όπως η κοινωνικοποίηση στις πρωτογενείς και στις δευτερογενείς ομάδες) και 
εργαλεία της κοινωνιολογικής σκέψης (κοινωνιολογικά ρεύματα, θεωρίες), για 
την εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, γ) τις ομοιότητες και τις 

διαφορές μεταξύ των διάφορων κοινωνιολογικών θωριών στη μελέτη της σχέσης 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με τις κοινωνικές ανισότητες, δ) τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στην πολιτική κοινωνικοποίηση του μαθητή και της μαθήτριας και 
στη διαμόρφωση της συνείδησης του πολίτη της χώρας, του ευρωπαίου πολίτη και 

του πολίτη του κόσμου, ε) τις σχέσεις της εκπαίδευσης με την πολιτική, την 
οικονομία και την κοινωνία, με ειδικές αναφορές στον ρόλο των ευρωπαϊκών και 

διεθνών οργανισμών στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων, στ) το επάγγελμα και τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού, υπό κοινωνιολογική οπτική, ζ) ειδικά θέματα Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη μαθητική διαρροή και στην πρόωρη 

εγκατάλειψη της υποχρεωτικής και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του πεδίου (τυπική, μη τυπική 
εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, περιοδική 

εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση κ.ά.) – Η Εκπαίδευση 
Ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή  Περιγραφή και ανάπτυξη φορέων 

παροχής Διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων – Το επαγγελματικό περίγραμμα του Εκπαιδευτή 

Ενηλίκων Διά βίου Μάθησης - Νομοθεσία  
 Θεωρητικοί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (M. Knowles, J. Dewey, P. Freire, J. 
Mezirow, D. Schön, C. Rogers) Χαρακτηριστικά και ρόλοι του εκπαιδευτή 

ενηλίκων  
Διδακτική μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Εσπερινά σχολεία. 
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1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

Το αναπτυξιακό πλαίσιο στη ψυχοπαθολογία. Παρουσιάζονται τα αναπτυξιακά 
στάδια και ορίζεται η έννοια της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Παρατίθενται 
με συντομία οι βασικότερες θεωρίες της ανάπτυξης. Τα αιτιολογικά μοντέλα των 

ψυχικών διαταραχών. Έμφαση θα δοθεί στους αιτιολογικούς παράγοντες των 
ψυχικών διαταραχών αποδεχόμενοι το γεγονός της πολυπαραγοντικότητας. 

Παρουσίαση των ψυχικών διαταραχών. Οι παρακάτω διαταραχές αναλύονται με 
βάση την κλινική τους εικόνα και παρουσιάζονται αντίστοιχα κλινικά 

παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Γίνεται αναφορά σε πρόσφατα 
ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την επιδημιολογία, τη συνοσηρότητα, την 
αιτιολογία αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση με κάθε βασική θεωρητική 

προσέγγιση. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στις διαταραχές που δεν αποτελούν 
αντικείμενα άλλων μαθημάτων.  Αγχώδεις Διαταραχές  Διαταραχές της Διάθεσης  

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (με συντομία)  
Εναντιωτική Προκλητική Συμπεριφορά και Διαταραχή Διαγωγής  Διαταραχές 
του Δεσμού  Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου  Άλλες αναπτυξιακές Διαταραχές  

Παιδική Σχιζοφρένεια Διαταραχές στην Πρόσληψη τροφής Διαταραχές 
Απέκκρισης Ειδικά θέματα και θέματα πρόληψης των προβλημάτων ψυχικής 

υγείας. Δίνεται έμφαση σε ειδικά θέματα που επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των 
παιδιών και των εφήβων όπως το διαζύγιο και το πένθος. Τέλος, αναλύεται η 

σημασία της πρόληψης και παρουσιάζονται τα πεδία όπου αυτή μπορεί να λάβει 
χώρα. Παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα από την εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης. 

2. 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Εισαγωγή στη ψυχοπαθολογία και ιστορική ανασκόπηση. Προσδιορίζεται ο 
ορισμός της ψυχοπαθολογίας και παρατίθεται η προβληματική αυτού. Τα 

διαγνωστικά συστήματα ταξινόμησης. Αναλύεται η αναγκαιότητα αλλά και ο 
προβληματισμός γύρω από την έννοια της ταξινόμησης. Οι σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και τα αιτιολογικά μοντέλα των ψυχικών διαταραχών. Έμφαση θα 

δοθεί στις ψυχολογικές προσεγγίσεις (π.χ. συμπεριφορική, γνωσιακή, 
ψυχαναλυτική, συστημική) αλλά και στη βιολογική και κοινωνικο-πολιτισμική 
προσέγγιση. Παρουσίαση των ψυχικών διαταραχών. Οι παρακάτω διαταραχές 
αναλύονται με βάση την κλινική τους εικόνα και παρουσιάζονται αντίστοιχα 

κλινικά παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Γίνεται αναφορά σε πρόσφατα 
ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την επιδημιολογία, τη συνοσηρότητα, την 
αιτιολογία αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση με κάθε βασική θεωρητική 

προσέγγιση. Αγχώδεις Διαταραχές  Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές 
Σωματομορφες Διαταραχές  Αποσυνδετικές Διαταραχές  Διαταραχές 

Προσωπικότητας (Ομάδα Α, Β και Γ) Φάσμα Σχιζοφρένειας και άλλες ψυχωτικές 
διαταραχές  Διαταραχές Διάθεσης  Διαταραχές Πρόσληψης τροφής  Διαταραχές 
Σχετιζόμενες με χρήση ουσιών  Ψυχοσωματικές και Σεξουαλικές Διαταραχές Ο 

ρόλος των ψυχοπιεστικών παραγόντων στη ψυχική ασθένεια. Γίνεται αναφορά σε 
διάφορες καταστάσεις, γεγονότα και προβλήματα που αποτελούν πηγές 

σημαντικής δυσφορίας και μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη διάγνωση όσο και 
σχετικών με την εκπαίδευση και κατάρτισης στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη. 
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3. Η 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Η 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Το μάθημα προσφέρει θεωρητική γνώση και πρακτική-βιωματική εμπειρία για τις 
εφαρμογές της συναισθηματικής έννοιας στην εκπαίδευση και την εργασία. 

Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος, περιγράφονται τα σύγχρονα μοντέλα για 
την ερμηνεία της συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα των Goleman, 
BarOn, Mayer, Salovey, & Caruso, Petrides, κ.ά.) και τα ψυχομετρικά εργαλεία 

που έχουν εκπονηθεί για τη μέτρησή της. Συζητείται η κριτική που ασκείται στην 
έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και οι σχέσεις της με παράγοντες 
ατομικών διαφορών (όπως η ηλικία και το φύλο), με άλλες ψυχολογικές έννοιες 

(όπως η γνωστική νοημοσύνη και η προσωπικότητα), με διάφορες όψεις της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς (όπως η ακαδημαϊκή επίδοση και οι διαπροσωπικές 

σχέσεις), κ.ά. Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να 
μελετήσουν και να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ορισμένα ενδεικτικά προγράμματα 
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο 

της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων και στον εργασιακό χώρο. Διδάσκονται οι 
αρχές, οι προϋποθέσεις, και τα βήματα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός 

προγράμματος και δίνονται παραδείγματα προγραμμάτων που εφαρμόζονται 
διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Τέλος, γίνεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στα 

παραπάνω. 

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ  

Βασικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Διοίκησης  
 Ο Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση  
 Η Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση  

 Η Οργάνωση και ο Οργανωτικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση  
 Η Διεύθυνση – Ηγεσία στην Εκπαίδευση  

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου στην Εκπαίδευση 
 Η Παρακίνηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

2. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΙΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει : Ο ρόλος της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, Θεωρίες 
και μοντέλα για τη σχέση εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιτυχίας, Τα οφέλη 

της εκπαίδευσης και ανάπτυξης - για το σκοπό, για την ομάδα, για το άτομο, 
Οργανωτικές ανάγκες κατάρτισης, Εργασιακές ανάγκες κατάρτισης, Ο 
εκπαιδευτικός κύκλος, Μέθοδοι διδασκαλίας, Παιχνίδια διοίκησης και 

περιπτωσιολογικές μελέτες, Ατομική και ομαδική εκμάθηση, Αυτοκατάρτιση (Self-
managed of learning), Εκπαίδευση που βασίζεται στους υπολογιστές (Computer – 

based learning), Ηλεκτρονική (on- line) εκπαίδευση και ανάπτυξη, Νευρο-
γλωσσικός Προγραμματισμός, Η χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, Η χρήση 
τεχνικών αξιολόγησης, Βελτίωση αποδοτικών εκπαιδευτών, Ο εκπαιδευτής ως 

διευθυντής. 
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